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Förord 

Att skriva denna kandidatuppsats under våren 2018 har varit väldigt givande, det har 

gett oss ökad förståelse för vetenskapligt skrivande och problemlösning. Dessa lärdomar 

är något vi tar med oss i framtiden, både till vidare studier och till arbetslivet. Vi vill 

passa på att rikta ett stort tack till våra handledare Tomas Källquist och Pär Villhelmson 

som agerat som stöttande bollplank vid eventuella problem under denna period. Vi vill 

även tacka vår handledningsgrupp som givit oss värdefulla insikter och kommentarer, 

vilket har resulterat i en studie med högre kvalité. Sist men inte minst vill vi tacka alla 

våra respondenter som gjort detta examensarbete möjligt, utan er hade studien inte 

kunnat gå att genomföra. 

 

 

 

 

……………………….            ……………………….  
Robert Holtz    Josefine Wiebe 
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Sammanfattning 

Titel: Företagens sociala ansvar - Attraheras arbetssökande individer av ett företags 
CSR-engagemang? 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Robert Holtz och Josefine Wiebe 
 
Handledare: Tomas Källquist och Pär Villhelmson 
 
Datum: Maj - 2018 
 
Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning har visat att det finns en positiv relation 
mellan CSR och finansiell prestation, dock är den indirekt. Denna forskning har främst 
applicerats på stora multinationella företag och mer forskning har därför förespråkats 
kring små och medelstora företag. Den indirekta relationen syftar till att företag har en 
möjlighet att utifrån ett CSR-engagemang uppnå hållbara konkurrensfördelar genom att 
attrahera mer intellektuell personal. Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring 
betydelsen av CSR för att nå hållbara konkurrensfördelar, detta genom att studera hur 
arbetssökande individer attraheras av att söka jobb hos socialt ansvarsfulla företag. 
Studerat i en kontext av SMEs.  
 
Metod: Denna studie grundas ur ett hermeneutiskt och konstruktivistiskt perspektiv. 
Forskningsansatsen utgår från den hermeneutiska kunskapsteoretiska synen, ett 
abduktivt tänkande. I studien appliceras en kvalitativ undersökningsmetod då den 
empiriska datan samlas in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska 
referensramen grundas på tidigare forskning och de empiriska fynden som framkommit 
under intervjun har kategoriserats och sammanställts. Analysen av studien bygger på 
den empiri som framkommit under intervjuerna och bygger på, samt analyseras med 
den teoretiska referensramen som presenterats.  
 
Slutsats: Studien tyder på att SMEs som jobbar med socialt ansvar kan attrahera 
arbetssökande individer, samt att det främst är medarbetarna i företaget som genererar 
hållbara konkurrensfördelar. Studien visar även att de symboliska egenskaperna är av 
stor vikt för individer som söker arbete. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Vi föreslår att vidare forskning bör fokusera mer på att 
belysa individers självkänsla och utifrån den se till hur individer attraheras av socialt 
ansvarsfulla företag. Lyckas man på ett trovärdigt sätt få en djupare förståelse för 
självkänsla, kan detta hjälpa till med att få en ännu större förståelse för hur hållbara 
konkurrensfördelar kan genereras utifrån medarbetarna. 
 
Studiens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie med en förståelse för 
hur hållbara konkurrensfördelar kan nås via specifika CSR-engagemang genom att 
attrahera rätt typ av medarbetare för SMEs. Ur ett praktiskt perspektiv bidrar denna 
studie med råd som att företag bör marknadsföra sitt CSR-engagemang mot potentiella 
arbetssökande, om detta engagemang grundar sig på företagets grundvärderingar.  
 
Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), Finansiell prestation, Hållbara 
konkurrensfördelar, Humankapital, Små och medelstora företag (SMEs), Attraktion 
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Abstract 

Title: Corporate social responsibility - Are future employees attracted by a company's 
CSR-commitment? 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: Robert Holtz and Josefine Wiebe 
 
Supervisor: Tomas Källquist and Pär Villhelmson 
 
Date: May - 2018 
 
Aim: Previous research has shown that there is a positive relationship between CSR and 
financial performance, however, it is indirect. This research has mainly been applied to 
large multinational companies, and more research has therefore been advocated for 
small and medium-sized enterprises. The indirect relationship is aimed at companies 
having the opportunity to achieve sustainable competitive advantages from a CSR 
commitment by attracting more intellectual individuals. The purpose of this study is 
thereby to increase understanding of the importance of CSR to achieve sustainable 
competitive advantages, this by studying how individuals are attracted to seeking 
employment at socially responsible companies. Studied in a context of SMEs. 
 
Method: This study is based on a hermeneutic and constructivist perspective. The 
research approach is based on the hermeneutical knowledge theory, an abductive 
thought. The study applies a qualitative survey method because empirical data is 
collected using semistructured interviews. The theoretical frame of reference is based on 
previous research and the empirical findings found during the interview have been 
categorized and compiled. The analysis of the study is based on the empirical findings 
of the interviews and is based on, and analyzed with the theoretical reference framework 
presented. 
 
Conclusions: The study indicates that SMEs who works with social responsibility can 
attract jobseekers, and that it is primarily employees in the company that generate 
sustainable competitive advantages. The study also shows that the symbolic qualities 
are of great importance to individuals seeking work. 
 
Suggestions for future research: We suggest that further research should focus more 
on highlighting the self-esteem of individuals and ensure how individuals are attracted 
to socially responsible companies. Successfully gaining a deeper understanding of self-
esteem can help to gain an even greater understanding of how sustainable competitive 
advantages can be generated through the employees 
 
Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, this study contributes an 
understanding of how sustainable competitive advantages can be achieved through 
specific CSR engagement by attracting the right kind of employees for SMEs. From a 
practical perspective, this study advises that companies should market their CSR 
commitment to potential jobseekers, if this commitment is based on the company's core 
values. 
 
Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), Financial performance, 
Sustainable competitive advantage, Human capital, Small and Medium-enterprise 
(SMEs), Attraction  
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1 Inledning 
“If a tree falls in the forest and no one is around to hear it, does it make a sound? And, 

paraphrasing the philosophy question, if a company has a strong CSR commitment but 

nobody recognizes it, does it produce any benefits?” (Costa and Menichini, 2013) 

 

1.1 Bakgrund  

Huruvida CSR (corporate social responsibility) har en positiv eller negativ påverkan på 

företag är något som diskuterats i flertalet år. Vissa påstår att detta sociala engagemang 

enbart är en kostnad för företaget, medan andra påstår att det de facto är annorlunda. 

CSR är något som påvisats gynna företag, möjligtvis inte nu men övertid är det något 

som påverkar företaget positivt (Camilleri, 2017).  

 

Företagens sociala ansvar har under en längre tid utmanats, detta på grund av att det 

funnits de som vill att företag ska agera mer öppet. Effekten av detta har gjort att det 

integrerats ett ansvarsfullt beteende, CSR, i flertalet olika affärsmodeller. Dessa 

modeller har utformats för att möta eventuella underskott i samhälleliga och 

miljömässiga frågor. Utvecklingen har även gjort att företag som tar ett socialt ansvar är 

med och säkerställer en hållbar utveckling (Camilleri, 2017).  

 

1.2 Problematisering  
Det har uppkommit en rad oklara definitioner av CSR, både i den akademiska världen 

och företagens egna. CSR som begrepp har inte saknat definition utan det har snarare 

funnits ett överflöd av flertalet olika (Dahlsrud, 2006). Dahlsruds (2006) studie belyser 

fem olika dimensioner av CSR som återkommer i forskning rörande begreppets 

utveckling. De olika dimensionerna som identifieras i Dahlsruds (2006) studie är den 

miljömässiga-, sociala-, ekonomiska-, intressent- och den frivilliga. Dessa dimensioner 

skiljer sig åt, innefattar, bidrar samt sätter fokus på olika aspekter av socialt ansvar.  

 

Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) meta-analys tyder på en positiv relation mellan ett 

företags sociala ansvar och finansiella prestation oavsett industri samt mellan olika 

kontexter. Den positiva effekten av CSR på finansiell prestation kan knytas till en 

indirekt relation mellan de två variablerna (Surroca, Tribó & Waddock, 2010; Saeidi, 

Saeidi, Saeidi och Saaeidi, 2015).  
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Forskning har visat varför företag engagerar sig för CSR och vad resultatet blir, men 

mer kunskap behövs kring de underliggande processerna som gör att CSR leder till 

specifika utfall (Aguinis & Glavas, 2012). Därmed blir det av intresse för oss att skapa 

en förståelse kring de indirekta faktorernas påverkan mellan finansiell prestation och 

socialt ansvar. 

 

Tidigare forskning visar att den indirekta relationen mellan finansiell prestation och 

CSR kan leda till bättre immateriella resurser så som innovation, humankapital, rykte 

och kultur (McWilliams & Siegel, 2011). Barney (1991) menar att ett företags resurser 

består av alla typer av tillgångar, förmågor, processer etc. Dessa resurser kan sedan 

delas upp i tre typer av kategorier; fysiska kapitalresurser, humankapitalresurser och 

organisatoriska kapitalresurser. Utifrån detta beskrivs humankapitalresurser som 

intelligensen, erfarenheten, omdömet och insikterna hos framförallt anställda. Vi väljer 

härmed att gå vidare i studien med en inriktning mot anställda och humankapitalet. 

 

Företag genererar hållbara konkurrensfördelar utifrån deras tillgångar, genom att 

kontrollera och manipulera tillgångar som är värdefulla, unika, oimiterbara och icke-

substitutbara kan företag skapa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter (Branco 

& Rodrigues, 2006). För att sedan kunna skapa en hållbar konkurrensfördel behöver 

tillgången även vara unik och ej innehas av alla andra (Barney, 1991; Hambrick, 1987). 

Att engagera sig i CSR blir därmed av intresse för företag då det kan leda till någon 

form av konkurrensfördel (Branco & Rodrigues, 2006). Tidigare forskning visar dock 

att små och medelstora företag (SME) misslyckas i viss utsträckning att kapitalisera på̊ 

CSR som en hållbar konkurrensfördel. Det förespråkas därför mer forskning kring att 

finna faktorer som kan hjälpa till med förståelsen angående detta (Stoian & Gilman, 

2017).  

 

Huvudinriktningen kring CSR-debatten har undersökts inom stora multinationella 

företag (MNC), medan små och medelstora företag har fått liten uppmärksamhet kring 

detta (Jenkins, 2006; Lenssen & Sweeney, 2007). Tidigare forskning har visat att SMEs 

har en påtaglig inverkan på ekonomin och kan hållas ansvariga för ett antal sociala, 

miljömässiga och ekonomiska problem och borde därför ej negligeras (Jamali, Zanhour 

& Keshishian, 2009; Roy, Vyas & Jain, 2013). Utifrån ovanstående argument att 

inkludera SMEs i debatten kring CSR, samt att större delen av de svenska bolagen är 
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små och medelstora företag (Lee, Herold & Yu, 2016). Blir det av intresse för oss att se 

till humankapitalets roll i SMEs för att skapa hållbara konkurrensfördelar.  

Resultatet av Crook, Combs, Todd och Woehrs (2011) meta-analys visar att det kan 

vara av vikt för MNCs och SMEs att attrahera och vårda humankapitalet för att uppnå 

hållbara konkurrensfördelar. År 2001 gjordes en studie där det visade sig att 47 % av 

chefer på företag ansåg att en av de största och svåraste utmaningarna var att rekrytera 

och bibehålla bra personal (Kaliprasad, 2006). Att attrahera bra personer borde därav 

vara av största vikt för företag som är värda sitt salt (Tkaczyk, 2011). Utifrån dessa 

argument som förespråkar humankapitalet som en av de viktigaste tillgångarna, väljer vi 

att undersöka CSRs påverkan på denna typ av resurs.    

 

För att få kunskap om humankapitalets påverkan av CSR vänder vi oss till den sociala 

identitetsteorin som belyser att anställdas självuppfattning influeras av deras 

medlemskap i olika organisationer. Potentiella arbetssökande kommer attraheras av 

företag med positiv istället för negativ CSR. Detta beror på att arbetssökande kan få en 

bättre positiv självuppfattning om de jobbar för företag med stark CSR (Greening & 

Turban, 2000). Företag som visar på högre nivåer av socialt ansvar kan därmed ha en 

bättre förmåga att attrahera personal till organisationen, vilket kan resultera i en hållbar 

konkurrensfördel inom humankapital (Schmidt & Freeman, 2000).  

 
Av tidigare forskning kring humankapital framgår det tre typer av anställda i relation till 

deras uppfattning om CSR. En av dessa klassificeringar är den engagerade 

medarbetaren; som har stor entusiasm angående CSR. Den andra typen av klassificering 

är den likgiltiga medarbetaren; som inte lägger fokus på sociala bekymmer utan mer på 

sin egen utveckling inom karriären. Den sista klassificeringen är den oliktänkande 

medarbetaren; som ifrågasätter att ens lägga resurser på CSR (Rodrigo & Arenas, 

2008). De tre typerna av anställda är av intresse för att det skapar förståelse kring 

människors olika syn av CSR. På grund av att det finns individer med olika 

uppfattningar kommer företag attrahera olika typer av anställda.  

 

Baserat på att de sökande inte har komplett insikt i organisationen, tolkar dem 

informationen de mottager som signaler för hur det är att arbeta på företaget. CSR kan 

påverka de sökandes attraktion till företag genom att det signalerar olika värderingar 

och normer, vilket påverkar uppfattningen om arbetsförhållandena inom organisationen 
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(Greening & Turban, 2000). Backhaus, Stone och Heiner (2002) bekräftar teorin om att 

CSR är ett viktigt attribut för arbetssökande (Greening och Turban, 2000). Utifrån dessa 

resonemang blir det därför aktuellt för oss att få en djupare förståelse kring attraktionen 

hos individer och hur det kommer sig att de söker sig till vissa företag. 

 

Attraktion kan beskrivas utifrån delar hämtade från marknadsföring. Dessa delar belyser 

instrumentella och symboliska egenskaper som individer kan förknippa med företag. 

Instrumentella egenskaper kan beskrivas som objektiva, konkreta och faktiska. Något 

som ett företag har eller inte, så som; löner och förmåner. Dock kan inte attraktion 

enbart förklaras av instrumentella attribut, utan hänsyn bör även tas till de symboliska 

egenskaperna. Dessa kan beskrivas som subjektiva och immateriella karaktärsdrag. De 

symboliska attributen har en koppling till individens självkänsla och prestationsbehov 

(Lievens & Highhouse, 2003). För att förstå en individs attraktion till ett företag eller ett 

specifikt jobb är det av betydelse att ha en förståelse för de nyss nämnda variablerna 

(Turban & Keon, 1993). Utifrån ovanstående argument kan det vara relevant att se till 

CSRs betydelse för att attrahera bra personal, detta baserat på tidigare forsknings 

uppfattning angående individers vilja att associera sig med företag som arbetar mot en 

positiv CSR. 

 

Tidigare forskning har främst fokuserat CSR-diskussionen kring multinationella företag, 

där forskningen försökt att se till hur ett CSR-engagemang kan bidra till en positiv 

finansiell prestation (Jenkins, 2006; Lenssen & Sweeney, 2007). Forskning har även 

studerat hur ett CSR-engagemang egentligen har en indirekt påverkan på ett företags 

finansiella prestation, genom att det bland annat kan bidra till bättre immateriella 

resurser, så som att attrahera bättre personal och kunder men även leda till effektivare 

och mindre kostsam värdekedja (Sprinkle & Maines, 2010; McWilliams & Siegel, 

2011). Dock har personalen fått en liten uppmärksamhet inom CSR-litteraturen, och 

tidigare forskning har visat att denna intressent är någon som bidrar med mer än bara 

kapital och är en intressent som alltid bör tas hänsyn till (Rodrigo & Arenas, 2008).  

 

Utifrån ovanstående resonemang och som vi tidigare nämnt kan det vara av vikt att 

kunna attrahera bra personal. Därav blir det av intresse för oss att studera hållbara 

konkurrensfördelar utifrån individers attraktion att söka sig till företag som är socialt 

ansvarsfulla då det finns lite forskning inom detta område. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring betydelsen av CSR för att nå 

hållbara konkurrensfördelar, detta genom att studera hur arbetssökande individer 

attraheras av att söka jobb hos socialt ansvarsfulla företag. Studerat i en kontext av 

SMEs.  
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2 Metod 
I det följande kapitlet ges en översikt kring den kunskapsteoretiska uppfattningen som 

utgör grunden för denna studies metod. Utöver detta visar vi hur vi har gått tillväga för 

att genomföra denna studie. Vi kommer redogöra för de olika metodval vi har valt samt 

hur vår arbetsprocess sett ut. Detta gör vi för att tydligt visa hur vi svarar upp på det 

syfte som finns. Vi avslutar detta kapitel med en reflektion kring rapportens kvalitet.    

  

2.1 Bakgrund 
Vi har under vår tid på Högskolan i Gävle kommit i kontakt med begreppet CSR under 

en rad olika kurser. Det har sedan vår start på högskolan funnits ett intresse för detta 

begrepp, och vi har nu förmånen att fördjupa vår kunskap kring detta område. Vid valet 

av studie ansåg vi att ett sådant populärt begrepp skulle vara inspirerande att studera 

under en längre tid. Efter att ha fördjupat oss i detta under en tid insåg vi att en stor del 

av tidigare forskning handlade om större företag, där det hade forskats mindre kring 

arbetssökande och deras relation till CSR. Utöver detta fann vi att större delen av den 

tidigare forskningen hade en kvantitativ ansats. Vi började då föra en diskussion kring 

de mindre företagen och deras engagemang i CSR i relation till arbetssökande. 

Samtidigt som vi samlade på oss en ökad kunskap kring CSR och mindre företag 

utvecklades ett syfte som utgjorde en grund för hela den fortsatta studien. Detta blev i 

sin tur en grund för de metoder och tillvägagångssätt vi har valt. Vi är av den 

uppfattningen att det finns en möjlighet att studera CSR och skapa förståelse om detta 

begrepp genom att fördjupa studien kring personer och dess uppfattning. 

2.1.1	  Verklighetssyn	  

Vi anser att vi bör beskriva vårt vetenskapsteoretiska synsätt för att tydligt beskriva en 

av de viktigaste utgångspunkterna för denna studie. Vår syn på verkligheten grundar sig 

på den ontologiska ståndpunkten som ibland kallas konstruktionism, och ibland 

konstruktivism (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi anser att det vi kommer presentera som 

resultat i denna studie inte är något som är definitivt utan måste förstås av sin kontext. 

Bryman och Bell (2017) beskriver att socialkonstruktivismen handlar om att författarna 

beskriver en specifik version av den sociala verkligheten och inget slutgiltigt. Vi anser 

oss inte kunna presentera det som objektivismen anser, att sociala händelser och 

betydelsen av dessa existerar oberoende av aktörerna (Bryman & Bell, 2017). Enligt vår 

uppfattning måste studiens syfte undersökas utifrån uppfattning om att individen är 
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betydande för de sociala händelserna och dess betydelse. Det är inget som kan 

exkluderas. 

  

Olson och Sörensen (2007) menar att ett av konstruktionismens antagande är att de 

kategorier vi sätter på vår sociala och naturliga verklighet är just sociala konstruktioner. 

För oss blir detta självklart, då till exempel ett begrepp så som CSR inte finns 

oberoende av oss utan är något som vi människor skapar socialt. Det är samspelet som 

skapar dessa kategorier (Bryman & Bell, 2017). Med vetskapen om att det skapas 

sociala produkter genom ett samspel av individer kommer det påverka vår forskning 

från syfte till mål. Bryman och Bell (2017) beskriver att ontologiska antaganden 

kommer påverka formuleringen av de vetenskapliga frågorna vilket vi anser att det gör. 

Eftersom vi är av den uppfattning att vi presenterar en specifik version av verkligheten 

och inte en absolut sanning kan vi inte ha ett syfte som skall förklara, utan mer passande 

är att skapa förståelse för den specifika sociala situationen. Utöver detta kretsar en del 

av studien kring människor och förståelse kring deras handlande vilket vi anser måste 

studeras ur en specifik kontext. Thurén (2007) menar att studier kring människor och 

förståelse kring dessa måste göras utifrån tolkning.             

2.1.2	  Kunskapsteoretisk	  uppfattning	  

Vi anser att möjligheten att svara upp på syftet bäst kan genomföras om personer 

studeras i dess sociala verklighet. Enligt vår uppfattning finns det en skillnad mellan att 

studera naturvetenskapens objekt och en människa. Vi vill fånga det subjektiva, och 

enligt Bryman och Bell (2017) betonar sig tolkningsperspektivet just skillnaden mellan 

människan och naturvetenskapen. Samhällsforskaren ska lyckas fånga den ovanstående 

subjektiva innebörden av en handling. Vi förutsätter att människors uppfattning om 

verkligheten handlar om tolkningar, vilket beskrivs ur ett hermeneutiskt perspektiv. Det 

finns en tydlig koppling mellan vår kunskapsteoretiska uppfattning och vårt definierade 

syfte. 

 

Eftersom det vi ska forska kring handlar om mänskliga avsikter och innebörder blir 

hermeneutiken viktig (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Enligt Wästerfors och Sjöberg 

(2008) är hermeneutikens strävan att studera sociala fenomen med avsikt att skapa en 

fördjupad förståelse. Vi kan återkoppla till tidigare diskussion kring ontologisk 

utgångspunkt där vi ser till de specifika situationerna och förståelsen kring dessa, samt 
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det faktum att vi inte kan förklara en sann verklighet. Vi vill genom en hermeneutisk 

anda skapa förståelse för den specifika sociala situationen. 

  

Vi tror att CSR är ett så pass mångfacetterat begrepp, och när vi ska studera människors 

uppfattning kring detta begrepp måste vi se till kontexten som varje person befinner sig 

i. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) består den hermeneutiska kunskapsprocessen av 

att människor är historiska varelser som lever i olika verkligheter, därför måste de 

förstås utifrån olika perspektiv. För att förstå kontexten måste delarna förstås 

(Wästerfors & Sjöberg, 2008). Arbetsmetoden innebär ett pendlande mellan delar och 

helheter, där Wästerfors och Sjöberg (2008) beskriver det som en spiral. Författarna 

börjar i någon del och försöker sätta det i relation till helheten för att sedan återvända till 

delen. En viktig utgångspunkt i studien har varit att ta delar ur materialet och studera 

dem, så som specifika kommentarer, för att sedan sätta det i relation till helheten. I 

intervjuforskning blir det intervjupersonernas uttalanden som skall tolkas och förstås 

som delar och helheter i relation till varandra (Dalen, 2008). Vi återkommer i senare 

delar kring de specifika metoder som har använts. För att förstå hela denna process 

måste personers förförståelse och kontexten tas i beaktning (Wästerfors och Sjöberg, 

2008). Studiens kontext kommer vara i form av SME:s och förförståelse kommer 

beskrivas i nästa stycke.   

2.1.3	  Förförståelse	  

Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att förförståelse blir utgångspunkten för 

tolkningar i världen. Innebörden av detta är att vi är medvetna om att området vi har valt 

är ett område där vi har en viss förförståelse om eftersom vi har studerat delar av 

området tidigare. Thurén (2007) beskriver att genom att explicitgöra förförståelsen 

undanhåller inte forskaren sitt perspektiv. Vi anser att det är av största vikt att 

tydliggöra detta då vi bedömer att det påverkar många av de val vi har gjort. Om studien 

skall kunna bidra med något nytt till forskningen måste författaren kunna traditionen 

tillräckligt väl (Thurén, 2007). Detta visar vikten att utöver ovan nämnda förkunskaper 

från tidigare studier, även förhålla sig till tidigare forskning (Wästerfors & Sjöberg, 

2008). 

  

Eftersom vi är av den uppfattning att det inte kan finnas några absoluta sanningar utan 

endast att vi tolkar det omkring oss så är vi medvetna om att tolkningar blir avhängda 
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den tradition som finns i ett visst historiskt skede. Det som en gång var förståelse kan då 

bli förförståelse i ett senare skede (Wästerfors & Sjöberg, 2008). 

  

En stor del av vår förförståelse är på teoretisk bas, framförallt som tidigare nämnt 

genom den utbildning vi har fått på högskolan i Gävle. Vi har även varit aktiva inom 

företag som arbetat med till exempel CSR, dock har detta varit relativt avlägset från 

våra utförda arbetsuppgifter.  

2.1.4	  Forskningsansats	  

Vi utgår från den hermeneutiska kunskapsteoretiska synen som ställer tolkning som en 

viktig del för att nå kunskap. Den tolkande forskningen kopplas ofta samman till det 

som brukar benämnas som ett abduktivt tänkande (Bryman & Bell, 2017). För oss har 

detta fått betydelse genom vår syn på teorins del i studien. Det abduktiva tänkandet 

förklaras ofta som en växelverkan mellan det induktiva och det deduktiva (Olsson & 

Sörensen, 2007). Ett deduktivt synsätt är när slutsatser dras från allmänna principer. Det 

har alltså funnits en teori som underliggande stöd för hur saker förhåller sig till 

slutsatsen. Ett induktivt synsätt utgår från att observationer och resultatet skapar teorin 

(Bryman & Bell, 2017). Vårt syfte har varit att öka förståelse och bidra med kunskap 

om det studerade området vilket har lett oss till ett induktivt synsätt, dock anser vi att vi 

måste använda oss av tidigare teorier för att nå dit. Olsson och Sörensen (2007) 

beskriver att det abduktiva synsättet genom deduktion ökar kunskapen om teoretiska 

förutsättningar och genom induktion görs en lägesbeskrivning som det beskrivs och 

förstås av informanterna. Innebörden blir att vi har ett abduktivt synsätt som grundar sig 

i vetskapen om att vi inte kan studera ett område utan förförståelse. Vi behöver en viss 

teoretisk kunskap att stå på. Därefter kan vi generera någon form av teori.        
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2.2 Tillvägagångssätt 

 
 
Modell 1. Egenskapad modell över vår forskningsprocess. 

 
 
Modellen ovan, som vi har konstruerat själva, visar hur vi jobbat för att besvara det 

syfte som ligger till grund för denna studie. Genom att beskriva de enskilda delarna i 

modellen vill vi skapa en bättre förståelse för studiens olika delar var för sig. 

Tillsammans med modellen vill vi skapa en övergripande bild över hur de olika delarna 

skapar en helhet. Modellen visar att på ett övergripande plan, vilket illustreras som en 

bakomliggande platta, återfinns våra kvalitetskriterier (se 2.2.8). Dessa kriterier får en 

viktig roll i vår metod då de skall visa att studien är gjord på ett seriöst och genomtänkt 

sätt. Vidare visar modellen att den teoretiska referensramen (se 3.0) skapas genom att vi 

gjort en litteratursökning (se 2.2.1) och där vi tillämpat olika kriterier för källkritik (se 

2.2.2). Samtidigt i modellen visas att vår datainsamling (se 2.2.6) genom specifika 

tekniker (se 2.2.3) har varit grunden för att skapa det empiriska materialet (se 4.0). Dock 

är datainsamlingen berörd av det urval (se 2.2.4) som är gjort. Olika typer av urval kan 

enligt oss leda till olika typer av empiriskt material.  

 

Det som enligt vår uppfattning binder ihop den första delen, den teoretiska 

referensramen, med den andra delen, det empiriska materialet, är teorins roll i detta 

arbete. Vår forskningsansats (se 2.1.4) beskrivs som abduktiv och belyser att vi båda 
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bidrar med teori genom att induktivt bygga teori från det empiriska materialet. 

Samtidigt använder vi oss deduktivt av en redan skapad teori. Det är genom den redan 

existerande teorin som vi bland annat har skapat vår intervjuguide (se 2.2.5), vilket 

illustreras med pilar från teoretiska referensramen till empiri.  

 

Den teoretiska referensramen följer sedan med till vår analys (se 5.0) där den möter den 

insamlade datan (se 2.2.7) som vi har arbetat med. Genom att analysera den 

genomarbetade datan med vår referensram kan vi ge ett bidrag (se 6.0). Det är detta 

bidrag som gör att vår forskningsansats blir abduktiv genom att vi bidrar med teori 

tillbaka till vårt forskningssamhälle.      

 

2.2.1	  Litteratursökning	  och	  sammanställning	  av	  litteratur	  

Vi har använt oss till en viss del av tidigare forskning för att kunna utföra denna studie. 

Tidigare forskning kring en rad olika ämnen har gett oss en kunskapsbas att utgå från. 

Vår forskningsprocess är starkt beroende av att ha en teoretisk referensram som lägger 

en grund för vårt empiriska arbete. Som Olsson och Sörensen (2007) beskriver det 

använder den kvalitativa forskaren referensramen som någon form av utgångspunkt. Vi 

studerade tidigare forskning för att utveckla vårt intresse till en djupare förståelse.    

2.2.2	  Källkritik	  

Enligt vår uppfattning, samt enligt Öhman (2009) har källkritik en viktig uppgift i de 

flesta studier då det bidrar till att skapa en övergripande acceptans för studien. Vi anser 

att en studie inte kan genomföras utan att diskutera detta. Thurén (2013) beskriver att 

det finns fyra olika begrepp ta ställning till, och vi har valt att diskutera dessa i relation 

till studiens användning av källor.  

Den första punkten att ta under beaktan är tiden på källorna (Thurén, 2013), vilket 

innebär att nyare källor är oftast bättre källor och att källorna bör skrivas tidsmässigt 

nära den händelse de handlar om. Vi har under studien använt oss av olika typer av 

källor vad det gäller tiden, ibland för att använda ursprungskällan och ibland den vid 

tiden senaste källan. Vi har använt de äldre källorna för att få en bättre förståelse för 

begreppets eller teorins betydelse, samtidigt som de nyare källorna har använts för att 

skapa ett bättre resonemang och diskussion genom att ställa flera källor mot varandra.  

Den andra punkten är källans äkthet och handlar om en källa egentligen är vad den utger 
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sig för att vara (Eriksson & Hultman, 2014). Vi har i den mån möjligt försökt använda 

oss av vetenskapliga artiklar som publicerats på platser vi känner till, samt att vi oftast 

har försökt använda ”peer reviewed”. 

Thurén (2013) menar att en annan punkt att ta hänsyn till är direktheten vilket i 

praktiken innebär om källan har blivit påverkad av någon annan författare eller källa. Ett 

sätt att undvika detta är enligt oss att använda sig av ursprungskällan, vilket som 

tidigare beskrivet är något som vi har gjort. Eriksson och Hultman (2014) beskriver att 

ju längre avståndet är och ju mer saker som har hänt sedan ursprunget desto större 

sannolikhet är det att något kan påverkas. Innebörden av detta resonemang är att 

ursprungskällorna borde vara de bästa källorna, samtidigt som andra kriterier belyser 

vikten av aktualitet. Vi har i den mån möjligt försökt ställa de senaste källorna mot 

originalen. 

Sista punkten som vi väljer att diskutera i samband med källorna är relevansen. Enligt 

Thurén (2013) blir relevansen viktig för att säkerställa att källorna är användbara för att 

kunna svara upp på syftet. Vi har under studiens gång valt att ta bort en del källor som 

inte bidrar till att svara på syftet, samt att vi har varit medvetna om att sökningar på de 

begrepp vi studerar kan ge aningen stora sökvolymer. För att undvika detta har vi hela 

studien jobbat med att fråga oss själva hur denna källa bidrar till att svara på syftet.  

2.2.3	  Teknik	  för	  datasamling	  	  

Vi har valt att samla in vår data genom att använda intervjuer av ett kvalitativt slag. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att kvalitativa metoder så som intervjuer har en 

möjlighet att utöver kontexten även beskriva produkter av mänskligt handlande. Detta 

är viktigt för oss då vi vill fånga kontexten och de olika mänskliga handlingarna. På ett 

övergripande plan blev valet av datainsamling egentligen en biprodukt av hur vi som 

författare ser på världen och hur vi ser på kunskap, som tidigare beskrivit.  

Wästerberg och Sjöfors (2008) beskriver att det finns en hel del olika typer av 

kvalitativa intervjuer att genomföra. Vårt val blev det som ofta benämns som 

semistrukturerad intervju, där vi valde att inte fullt ut anamma en hög grad av 

strukturering. Som Olsson och Sörensen (2008) beskriver det blir frågorna formulerade 

på ett sådant sätt att intervjupersonerna uppfattar alla frågor likartat. Vi tror att studien 

är beroende av att låta personer till viss del uppfatta frågorna olika för att skapa den 

djupare förståelse som vi letar efter. Vi vill uppnå den intervjuprocess som Bryman och 
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Bell (2017) beskriver som flexibel. Vi anser att det är till vår fördel att låta personerna 

som intervjuas resonera friare kring samtalsämnena. En ytterligare anledning till valet 

av semistrukturerad intervju grundar sig i att vi tidigt har haft ett relativt tydligt fokus 

inom området vi studerar. Bryman och Bell (2017) menar att det vid dessa fall gör att 

semistrukturerad intervju kan passa bättre än ostrukturerad och fullt strukturerad. 

Enligt vår uppfattning finns det alltid för och nackdelar med alla typer av tekniker för 

insamling av data. Wästerberg och Sjöfors (2008) menar att det är problemet som styr 

metoden, och det håller vi med om till viss del. Oavsett problem och oavsett metod 

finns det alltid för- och nackdelar. Bell och Waters (2016) menar att en av de största 

fördelarna med intervjuer är den flexibilitet som vi tidigare har nämnt. De menar att 

intervjuer kan ge svar som ett skriftligt svar inte kan ge. Vi anser att för att få en djupare 

förståelse för mänskligt handlade och deras syn på saker behöver vi använda oss av mer 

än standardiserade svar och frågor på papper. Baksidan av detta blir enligt Bell och 

Waters (2016) att det oftast tar tid med intervjuer. Dock då vi genomför ett kortare 

projekt kommer det endast att genomföras ett fåtal intervjuer. Bryman och Bell (2017) 

belyser vad som ytterligare kan uppfattas som en nackdel, vilket är generaliseringen av 

resultaten. Det kan uppfattas som att med ett fåtal intervjuer kan resultaten inte 

generaliseras till andra miljöer. Bryman och Bell (2017) beskriver att svaret på den 

kritiken, vilket stämmer väl överens med vår uppfattning om studien, är att resultaten 

från studien med intervjuer inte skall generaliseras till andra populationer utan till teori. 

2.2.4	  Urval	  

Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativa forskare har en tendens att göra det som 

kallas målstyrda urval där forskningsfrågorna sätts i centrum när det diskuteras urval. Vi 

har i studien sett till våra frågor och därefter valt de personer som vi vill skall ingå i 

studien. Likt Dalen (2008) anser vi att valet av informanter i kvalitativa studier skiljer 

sig från de som finns i kvantitativa studier. Eftersom vi har en speciell syn på 

verkligheten och kunskap, som tidigare beskrivet, vilket har påverkat vår övergripande 

metod finns det inga anledningar för oss att diskutera termer så som sannolikhetsurval 

etc. Vi förstår att innebörden av att inte använda sannolikhetsurval gör att vi förlorar 

möjligheten till att generalisera, men som tidigare nämnt under nackdelar för 

insamlingstekniken är det inte målet.  

Vi har i studien valt personer baserat på två olika förutsättningar. Den ena 
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förutsättningen är att vi har till en viss del valt personer som vi vet har varit möjliga att 

få med i denna studie. Detta är något som Olsson och Sörensen (2008) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval. Den andra förutsättningen för urvalet grundades på att vi valde 

personer som hade någon form av förståelse och eventuella åsikter om de begrepp som 

återfinns i vårt syfte. Enligt vår uppfattning är detta det tydligaste exemplet på att vi valt 

det som tidigare definierades som målstyrt urval, det vill säga ett urval som väljs med 

ett specifikt forskningsmål i åtanke (Bryman & Bell, 2017). Vi anser att 

intervjupersonernas förkunskap var ett måste för att skapa det djup i empirin som vi 

anser behövdes för att det skulle resultera i någon form av bidrag.    

Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativa forskare, vilket vi anser oss vara, har det 

svårt att tidigt under studien bedöma hur många individer som skall intervjuas. Detta 

gällde även i vårt fall, och vi valde att sluta intervjua personer när vi inte kunde få ut 

mer relevant material för intervjuerna. Dalen (2008) beskriver mättnad som ett tillstånd 

när det inte tillförs något nytt till det insamlade materialet.     

Totalt under studien intervjuades tolv respondenter, där respondenterna kategoriserades 

in till två olika grupperingar. Den ena gruppen av respondenter bestod av sex personer 

som valdes ut för de hade uppfattningar om att söka sig till och attraheras av SMEs. Den 

andra gruppen av respondenter bestod av sex personer som för olika SMEs var 

ansvariga kring rekryteringen av ny personal. Anledningen till att vi valde att använda 

oss av de två olika aspekterna var för att öka djupet på studien samt för att få en större 

och tydligare empiri.  

När vi hade genomfört de tolv ovanstående intervjuerna ansåg vi att det inte skulle vara 

lönsamt att fortsätta, utan att vi uppnått någon form av mättnad. Vi har förståelse för att 

fler intervjuer kan generera större förståelse, dock valde vi att också se till studiens 

kvalitativa aspekt. Med ett för stort urval anser vi att det inte hade varit möjligt att 

upprätthålla samma kvalité, eftersom vi likt Olsson och Sörensen (2008) förstår att det 

tar tid att bearbeta intervjuer.  

2.2.5	  Intervjuguide	  

Dalen (2008) beskriver att de projekt som innehåller intervjuer som metod kommer ha 

ett behov av en intervjuguide. Vidare beskriver författaren att detta gäller specifikt vid 

semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi som tidigare nämnt valde att göra 

semistrukturerade intervjuer ansåg vi det som ett måste att använda intervjuguider för 
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att på ett så bra sätt som möjligt genomföra intervjuerna och uppnå kvalité i studien.  

Dalen (2008) beskriver vidare att intervjuguiden skall omsätta studiens övergripande 

problemställningar till konkreta teman och underliggande frågor. Genom att basera våra 

intervjuguider på den teoretiska referensram som vi har konstruerat, anser vi att det 

möjliggjort att svara upp på studiens syfte. Detta eftersom att vår teoretiska referensram 

delvis skall ge oss underlag för att svara upp på syftet. Vi har valt att skapa två snarlika 

men lite olika intervjuguider eftersom vi intervjuar både personer som söker sig till 

organisationer samt de som är delaktiga vid rekryteringen.  

Bryman och Bell (2017) beskriver att det avgörande med en intervjuguide är att 

frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om hur de intervjuade upplever 

sin värld och att intervjuerna gör det möjligt att vara flexibel. För att åstadkomma detta 

har vi valt att använda olika typer av frågor, alltifrån inledande frågor till tolkande 

frågor. Bryman och Bell (2017) beskriver att frågorna under en kvalitativ intervju kan 

vara olika och vi anser att man bör variera frågorna för att få den rätta informationen. 

Enligt vår uppfattning kan en intervju inte bara innehålla tolkande frågor kring 

personers uppfattning om sin attraktion till SME utan det måste finnas inledande frågor 

som till exempel deras uppfattning om vad CSR är eller vad ett mindre företag är. Dalen 

(2008) belyser att de inledande frågorna bör vara sådana frågor som får respondenten att 

må bra.  

Dalen (2008) belyser att ett ytterligare viktigt förhållande att ta hänsyn till är huruvida 

frågorna kräver speciell kunskap eller information. Vi har i våra intervjuguider och i 

dess frågor försökt skapa så pass lättförståeliga frågor som möjligt. Detta har vi gjort 

genom att inte använda facktermer samt att vi hela tiden försökt att undvika ett språk 

som kan uppfattas som obegripligt. Bryman och Bell (2017) belyser att frågorna bör 

använda ett begripligt språk som passar intervjupersonerna. Av den anledningen blev 

även frågorna och de begrepp som användes till viss del olika mellan de två 

intervjuguider som skapades. Vi ansåg att de personer som var ansvariga för rekrytering 

på företagen möjligtvis hade en annan förförståelse för begreppen och områdena 

överlag.  

2.2.6	  Datainsamling	  	  

Den insamlade datan under denna studie genomfördes som tidigare nämnt genom 

intervjuer med respondenterna där alla intervjuer genomfördes som personliga möten. 
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För att dessa personliga möten skulle bli så pass bra som möjligt förde vi en diskussion 

med respondenterna kring vilka platser de kände sig bekväma på. Alla intervjuer med 

personer som sökte sig till arbetsplatser fördes i deras hemmiljöer. Alla intervjuer med 

personer som var ansvariga för rekrytering genomfördes på deras arbetsplatser. Bryman 

och Bell (2017) anser att intervjuer ska genomföras i en lugn och ostörd miljö där det 

dessutom inte skall finnas risk för att intervjupersonen oroar sig för att någon hör dess 

svar. Av den anledningen valde vi att genomföra intervjuerna i hemmiljö när endast 

respondenten var hemma, och intervjuerna på de olika kontoren i konferensrum som låg 

avsides.  

Vi anser att alla respondenterna var samarbetsvilliga vilket vi noterade i enlighet med 

Bryman och Bell (2017). Överlag pågick de flesta intervjuerna cirka 40 minuter, dock 

var det oftast 10 minuter extra på de arbetsplatser vi besökte. Detta berodde på att 

intervjupersonerna visade oss arbetsplatsens planlösning för att vi på ett enkelt sätt 

skulle hitta den bästa platsen att genomföra intervjun.   

Dalen (2008) beskriver att lyssna och låta respondenten få tid att berätta är viktiga 

förutsättningar för att intervjuer skall kunna användas i forskningssammanhang. För att 

åstadkomma detta valde vi att båda två skulle närvara på intervjuerna. Den ena fick en 

roll att genomföra intervjuerna medan den andra fick rollen att bland annat föra enklare 

anteckningar. Under intervjuerna användes tekniska hjälpmedel i form av 

inspelningsfunktioner på mobiltelefonen. Dalen (2008) menar att det är väsentligt med 

dessa tekniska hjälpmedel eftersom det är viktigt att få med respondenternas egna ord. 

Efter intervjuerna transkriberades allt detta vilket enligt Bryman och Bell (2017) bidrar 

till att förbättra minnet men också till en mer noggrann analys av vad som har sagts. 

2.2.7	  Arbetet	  med	  insamlad	  data	  

Kodning 

Vad som enligt oss var en av de viktigaste delarna i studien med det insamlade 

materialet var kodningen som genomfördes. Att använda oss av kodning gjorde det 

möjligt att i vårt fall gå från rådata till en mer beskrivande bild. Likt vad Olsson och 

Sörensen (2008) belyser påbörjades vår öppna kodning vid den första utsagan från den 

första respondenten. Som tidigare nämnt använde vi oss av öppna frågor till våra 

respondenter, och där vi likt vad Bell och Waters (2016) belyser inte lade vikten vid 

orden utan deras betydelse. Efter transkriberingen kunde vi finna återkommande 
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begrepp, detta gav oss möjligheten att skapa olika kategorier. Det är när begreppen 

grupperas tillsammans som en kategori bildas (Wästerfors & Sjöberg, 2008). Dessa 

kategorier blev grunden för att bygga det empirikapitel som återfinns senare i denna 

studie.  Innebörden av allt detta är att vi tagit inspiration från det som kallas grundad 

teori där kodning är populärt. Vi har i studien använt oss av olika typer av färger för att 

genomföra denna kodning, där de olika färgerna gjorde det möjligt att för oss att se vem 

som har sagt vad. Efter detta kunde vi på ett enkelt sätt placera in de olika 

respondenternas svar under gemensamma kategorier. Ansatsen i grundad teori 

förknippas ofta med en induktiv ansats vilket delvis stämmer överens med den ansats 

som vi har i denna studie, se 2.1.4    

 

Tolkning 

När vi skulle arbeta med analysen av studien var det viktigt för oss att skapa en tydlig 

bild av hur vi skulle gå tillväga med tolkning av det empiriska material vi samlat på oss. 

Olsson och Sörensen (2008) beskriver att den hermeneutiska traditionen, vilket är vår 

kunskapssyn enligt punkt 2.1.2, betonar cirkulerandet mellan delarna och helheten. Ett 

av de tillvägagångssätt som författarna beskriver som vanliga och som vi använt oss av 

är; att vi först läst igenom hela intervjun för att skapa en helhetsbedömning, sedan har vi 

gått vidare till vissa specifika teman och händelser.  

 

Vi har under studien jobbat med två begrepp som kan vara viktig i relation till tolkning 

av det insamlade materialet. Dalen (2008) beskriver att dessa begrepp har en del olika 

namn så som member identified och observer indentified categories eller 

erfarenhetsnära och erfarenhetsdistanserade. Oavsett val av namn är betydelsen det som 

har varit av betydelse för oss. Det förstnämnda begreppet i varje par beskriver när 

informanter belyser faktiska förhållanden i intervjuerna. Dessa finns oftast i utskrifterna 

från intervjuerna. I det andra begreppet i varje begreppspar inkluderas respondenternas 

tolkningar tillsammans med forskarens tolkningar (Dalen, 2008).  Vi försökte i den mån 

det var möjligt att hjälpa informanterna med att på bästa möjliga sätt beskriva deras 

uppfattningar för oss. Detta gjorde vi genom att i de lägen då informanten upplevde 

problem med att uttrycka sig, eller uttryckte sig oförståeligt försökte vi tolka det som 

sades och formulera nya frågor inom samma område. 
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Arbeta med analys 

Analysen syftar till att svara på studiens frågeställningar och därigenom kan vi göra ett 

bidrag. För att skapa en sådan bra analys som möjligt har vi under studien kontinuerligt 

skapat en växelverkan mellan teori och empiri. Med tanke på vår forskningsansats blir 

teorin viktig, inte bara för att den skall genereras av studien, utan för att vi även vilar på 

en viss grad av teori för till exempel vår förförståelse. När vi hade studerat både tidigare 

teori och den insamlade empirin ordentligt fick vi uppfattningen att vi var redo att ta oss 

an analysdelen av studien. Tack vare att vi studerat empirin och teorin under en längre 

tid var det möjligt för oss att hitta de olika likheter och skillnader som fanns mellan 

respondenterna men även mellan respondenternas uppfattningar och den tidigare teorin. 

För att inte gå miste om viktiga infallsvinklar läste vi kontinuerligt teori mellan 

intervjuerna. Detta var ett sätt för oss att säkerställa att vår analys skulle bidra med så 

mycket som möjligt. 

2.2.8	  Kvalitetskriterier	  

Likt Bryman och Bell (2017) anser vi att det blir viktigt att i en studie diskutera olika 

typer av kvalitetskriterier som agerar som fingervisare om studien blir bra eller dålig. 

Begrepp så som reliabilitet och validitet är enligt vår uppfattning inte aktuella i vår 

diskussion, då vi olikt Mason (i Bryman & Bell, 2017) inte anser att ovanstående 

begrepp kan anpassas till en kvalitativ studie. Vår kvalitativa studie har ett starkt 

samband med vårt ontologiska och epistemologiska synsätt, som tidigare har beskrivits. 

Därför anser vi att de kvalitetsmått som används bör stämma väl överens med 

ontologisk och epistemologiskt synsätt. Bryman och Bell (2017) menar att de som 

tillämpar kriterierna reliabilitet och validitet överlag har ett realistiskt synsätt. Detta är 

inget som stämmer överens med vårt ontologiska synsätt.	  

Flick, Kardoff och Steinke (2004) menar att det finns tre olika sätt att se på 

kvalitetskriterier. Antingen anpassas kvantitativa kriterier till kvalitativa studier, eller så 

används egna kriterier för kvalitativa studier. Det sista alternativet är den postmoderna 

förkastelsen av kvalitetskriterier överlag. Som tidigare nämnt anser vi att anpassa 

kvantitativa kriterier till vår kvalitativa studie inte är ett alternativ, samtidigt som att vi 

tycker att författare inte kan förkasta kriterier överlag. Flick et al. (2004) förklarar då att 

de kvalitets kriterier som används för kvalitativa studier är kommunikativ validering, 

triangulering, validering av intervju-situationen och äkthet.  
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Kommunikativ validering syftar till att respondenterna bekräftar och godkänner data 

eller händelser de varit med och åstadkommit (Flick et al., 2004). I alla de olika fallen 

har vi presenterat för respondenterna deras sammanställda svar. Bryman och Bell (2017) 

beskriver att denna punkt oftast kallas respondentvalidering och syftar till att se att 

forskaren har uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt. Genom att i alla de olika 

fallen stämma av de olika personerna, utan någon form av kritik anser vi att vi uppfyllt 

detta kriterium.  

Flick et al. (2004) beskriver triangulering som användandet av kompletterande metoder, 

datateorier eller undersökningar. Vi har i studien använts oss av anteckningar under 

intervjuerna som sekundär källa. Utöver detta har vi valt att komplettera studien med 

intervjuer av personer som ansvarar för rekrytering och inte enbart att intervjua 

individer som söker arbete. Vi har med andra ord kompletterat data genom att intervjua 

andra kategorier av personer.  

Validering av intervju-situationen syftar till att beskriva hur pass väl den som intervjuas 

talar ”sanningsenligt” och uppriktigt. Ett sätt för oss att kontrollera detta är genom 

reflektion kring relationen till de som intervjuas. Flick et al. (2004) menar att det bör 

finnas en relation som består av trovärdighet, öppenhet och en vilja att samarbeta till 

minsta möjliga makt-skillnad mellan forskare och den som undersökts. Enligt vår 

uppfattning har det skapats en relation till varje person som har intervjuats som vi anser 

kan beskrivas med dessa ord. Vi har under den tid vi spenderat med varje intervjuperson 

upplevt en stabil, trevlig och välmående relation.  

Det sista kvalitetskriteriet är äkthet vilket Flick et al. (2004) och Bryman och Bell 

(2017) beskriver som till vilken del studien ger en rättvis bild. Studien har genomförts 

med personer i olika kontexter som söker sig till en mängd olika organisationer. De 

intervjuer som har skett med individer som är ansvariga för rekryteringen har även de 

skett med olika typer av chefer i olika kontexter. Genom att försöka ta med så många 

olika kontexter och typer av personer som möjligt, och därigenom försöka uppnå någon 

form av mättnad som tidigare diskuterats, anser vi att vi skapar en rättvis bild. 
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3 Teoretisk referensram 
I det följande kapitlet ges en översikt över tidigare teoretiska fynd, med avsikt att 

klargöra det komplexa sambandet mellan CSR och efterföljande ekonomiska fördelar. 

Detta kapitel bidrar till relevanta delar som står som grund för att besvara vårt syfte.  

Kapitlet inleds med en överblick av begreppet CSR och finansiell prestation för att 

sedan övergå till mer specifika delar så som hållbara konkurrensfördelar, SME, 

humankapital och attraktion. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av den 

teoretiska referensramen för att påvisa de centrala delarna i studien. 

 

3.1 CSR 
Att få en djupare förståelse kring Corporate social responsibility (CSR) blir relevant i 

studien då det är ett centralt begrepp i vårt syfte. Detta begrepp har som tidigare nämnt 

en historia som presenterar begreppet CSR ur många perspektiv och synvinklar. Det blir 

därför av intresse för oss att få en djupare förståelse för begreppet. 

3.1.1	  CSR	  –	  vad	  är	  det?	  

CSR har som ovan nämnt en historia som resulterat i olika syn på CSR som begrepp, 

och genom att få en djupare förståelse för begreppet, kan det ge oss en insikt i varför 

individen relaterar till CSR på just det specifika sättet. Det blir därför av intresse för oss 

att förstå innebörden av CSR och sedan ta ställning till detta. 

 

Corporate social responsibility, översätts på svenska till företags sociala ansvarstagande 

och är fortfarande ett mångtydigt begrepp med varierande definitioner och det är därför 

inte helt lätt att slå fast en objektiv definition av begreppet (Dahlsrud, 2006). Det finns 

däremot en förhållandevis allmänt accepterad definition av begreppet som presenterats 

av Europa-kommissionen (2017), där definitionen definieras på följande sätt; 

 

”… Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till 

sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet…”  
 

Definitionen som EU-kommissionen presenterar tar vara på konceptets mångtydighet 

och syftar till att det är upp till varje enskilt företag att integrera bland annat sociala och 

miljöinriktade frågor i sin dagliga affärsverksamhet. Vi har däremot valt att även 

förhålla oss till en definition som presenteras av McWilliams och Siegels (2001) som 



Robert Holtz Examensarbete Högskolan i Gävle 
Josefine Wiebe   VT 2018    

 21 

menar att; CSR är ett företags handling till samhället som sträcker sig utanför företagets 

eget intresse, utanför det ekonomiska, juridiska och tekniska avseende ett företag har för 

att vara verksam. Vi väljer att inkludera den sistnämnda definitionen då vi anser att den 

belyser begreppets mångtydighet ytterligare genom att benämna fler aspekter. CSR 

definieras enligt oss som ett socialt ansvar ett företag väljer att anta utanför sitt eget 

intresse, som även går utanför verksamhetens ekonomiska, tekniska och juridiska 

förpliktelser.  

 

CSR kan beskrivas som ett verktyg för att hantera företagets förtroendefrågor gällande 

deras intressenter, som exempelvis anställda, kunder, leverantörer och lokalsamhället 

(Borglund, de Geer & Halvarsson, 2009). Dock kan ett CSR-engagemang som inte 

känns genuint minska intressenters förtroende för företaget eftersom de kan anses som 

ögontjänare, däremot kan en verksamhet som har ett socialt ansvar som har sitt ursprung 

från verksamhetens grundvärderingar, upplevas som naturliga och det kan stärka 

företagets varumärke (Borglund et al., 2009).  Författarna menar att företagsledningen i 

verksamheten måste hitta en balans mellan intressenternas olika krav och samtidigt ett 

sätt att vara verksamma och överleva i en global miljö (Borglund et al., 2009). 

3.1.2	  CSR	  –	  vårt	  val	  

CSR hade fram till 1990-talet utvecklats och många accepterade och var tillfreds med 

innebörden av begreppet. Under 90-talet låg fokusen på att finna relationen mellan CSR 

och alternativa utfall snarare än att definiera begreppet. Denna tidsperiod utvecklade 

CSR utifrån 80-talets forskning som antydde att det sociala ansvarets präglades av olika 

kategorier. Byggstenen CSR började delas upp i fyra typer; ekonomisk-, juridisk-, etisk- 

och filantropisk CSR (Carroll, 1999). 

  

Dahlsrud (2006) har presenterat CSR som ett begrepp som inte saknar en definition, 

utan att det snarare fanns ett överflöd av flertalet olika. Begreppet kan betraktas som en 

social konstruktion och det är därmed inte möjligt att utveckla en objektiv definition 

utan någon form av partiskhet. CSR är ett fenomen där svårigheten ligger i att förstå hur 

CSR är konstruerat i ett specifikt sammanhang (McWilliams & Siegels, 2001; Dahlsrud, 

2006). Studien bygger bland annat på begreppet CSR, och vi väljer att förhålla oss till 

Dahlsruds (2006) fem olika dimensioner samt EU-kommissionens, McWilliams och 

Siegels (2001) definition av CSR som ovan nämnt. De fem dimensionerna består av 
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ekonomiska-, miljömässiga-, sociala-, intressent- och den frivilliga dimensionen 

(Dahlsrud, 2006), vilka vi återkommer till nedan.  

3.1.3	  De	  fem	  dimensionerna	  av	  CSR	  

De fem dimensionerna blir av intresse för oss för att vi ska kunna relatera våra 

respondenters uppfattning angående CSR, och i någon mening placera in deras 

uppfattning i någon av Dahlsruds (2006) fem dimensioner. Anledningen till att vi väljer 

Dahlsruds (2006) fem dimensioner istället för Carrolls (1999) pyramid, är på grund av 

den förstnämnda är en utveckling av ovanstående pyramid. Vi anser att den bäst kan 

sätta våra intervjupersoners uppfattning i relation till CSR då den är mer utvecklad och 

att det finns ytterligare perspektiv. 

  

De dimensioner som Dahlsrud (2006) presenterade grundar sig på en sammanställning 

av tidigare forsknings definitioner av begreppet. De fem olika dimensioner som 

identifieras är som ovan nämnt den miljömässiga-, sociala-, ekonomiska-, intressent- 

och den frivilliga dimensionen. Den miljömässiga förknippas med tankar så som en 

renare miljö medan den sociala dimensionen förknippas med tankar kring ett bättre 

samhälle. Intressent dimensionen handlar om hur företaget interagerar med intressenter 

så som anställda eller leverantörer. Den frivilliga dimensionen handlar om att göra 

sådana saker utöver vad lagen kräver. Den sista dimensionen är den ekonomiska 

dimensionen vilket sätter den finansiella aspekten i fokus. Uttryck som förknippas med 

denna dimension är sådana som att bidra till en ekonomisk utveckling eller att behålla 

lönsamhet. 

  

Sammanfattningsvis representerar dessa dimensioner företagets totala sociala ansvar 

gentemot samhället, i olika konturer. Att ha en förståelse för de olika dimensionerna kan 

komma att underlätta studien när vi ska tolka våra respondenters olika uppfattning av 

CSR, vad är CSR är för dem? Och vilken dimension faller de under? Detta kan hjälpa 

oss att förstå vad socialt ansvar är för dem, och vad de tycker är det viktigaste sociala 

ansvaret.  

3.1.4	  Kritik	  mot	  CSR	  

Kritiker till CSR-engagemang anser att det är i allmänhetens intresse att verksamheter 

engagerar sig i socialt ansvar, och att detta förbrukar ägarnas pengar (McWilliams och 

Siegel, 2001). Ett CSR-engagemang kan därmed innebära en konflikt mellan 
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företagsledningen och ägarnas intresse. McWilliams och Siegel (2001) menar att 

konflikten kan uppstå på grund av att företagsledningen använder sig av CSR-aktiviteter 

för sina egna sociala, politiska, verksamrelaterade intressen på bekostnad av ägarna. Att 

lägga resurser på CSR innebär att resurser fråntas från sina ursprungliga positioner som 

syftar till att enbart öka verksamhetens finansiella prestation, vilket kan anses vara 

ägarnas enda mål (McWilliams & Siegel, 2001).  
 

Ytterligare kritik mot ett CSR-engagemang presenteras bland annat av Russo och 

Perrini (2010) som menar att större företag tar ett socialt ansvar som ett 

marknadsföringstrick, de menar att företag lägger mer pengar på att marknadsföra sitt 

CSR-engagemang än vad de faktiskt spenderar på att hjälpa själva samhället. CSR kan 

anses vara en affärsstrategi som endast generar långsiktiga resultat, vilket gör att 

engagemanget kan uppfattas som problematiskt för små och medelstora företag som kan 

sakna de finansiella resurserna för att kunna investera på ett lämpligt sätt i CSR (Russo 

& Perrini, 2010). Dock anses det att små och medelstora företag inte utsätts för samma 

typ av finansiellpress som stora multinationella företag gör när det gäller att vara 

attraktiva för externa investerare, detta gör att de istället har möjligheten att investera 

dessa resurser i ett socialt engagemang (Vyakarnam, Bailey, Myers & Burnett, 1997). 

 

Vi har under denna del av den teoretiska referensramen tagit ställning till begreppet 

CSR och dess innebörd, samt presenterat vad begreppet betyder för oss. Vi har även 

förhållit oss till kritik som riktas mot ett CSR-engagemang och att en konflikt mellan 

företagsledningen och ägarna kan existera. Vi kommer nedan att presentera finansiell 

prestation, en variabel som påvisats ha en positiv relation till CSR på ett eller annat sätt. 

 

3.2 Finansiell prestation 
I denna studie beskrivs det positiva sambandet mellan finansiell prestation och socialt 

ansvar, och även hur en del forskare belyst den indirekta relationen mellan finansiell 

prestation och socialt ansvar. Med andra ord bygger studien kring att det finns ett 

samband mellan finansiell prestation och CSR. Vi anser därför att det behövs en djupare 

presentation av begreppet och dess innebörd, och huruvida sambandet mellan de två 

variablerna är direkt eller indirekt tar vi ställning till nedan. 
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3.2.1	  Begreppet	  finansiell	  prestation	  

Att vidare förklara finansiell prestation blir i någon mening en central del av studien, 

detta då hållbara konkurrensfördelar ofta utmynnar i lönsamhet för ett företag. För att 

kunna få en djupare insikt i varför företag väljer att ta ett socialt ansvar och hur det kan 

resultera i en indirekt lönsamhet genom resurser, så behövs även en djupare förståelse 

för vad finansiell prestation innebär för en verksamhet. 

  

Finansiell prestation kan definieras som prestationsnivån från ett företag över en viss 

tidsperiod, det kan presenteras i termer av vinster och förluster under den specifika 

perioden. Utifrån detta kan chefer utvärdera företagets ekonomiska resultat och relatera 

det till företagets affärsstrategier och aktiviteter. Utan en positiv finansiell prestation 

kan inte ett företag överleva, detta är något som verksamheter kommer att prioritera 

innan de kan börja ta hänsyn till övriga aktiviteter som kan gynna företaget (Chen et al., 

2015A; Orlitzky et al., 2003). 

 

Att ett företag måste ha en positiv finansiell prestation är ett ställningsantagande vi gör. 

Ett företag är i behov att ha en positiv finansiell prestation i den mening att de måste 

överleva. Huruvida företag kan uppnå denna finansiella prestation har tidigare forskning 

belyst ur olika perspektiv. Vi kommer nedan att förhålla oss till finansiell prestation och 

företags CSR-engagemang, och se till hur dessa variabler möjligtvis kan ha ett positivt 

samband.  

3.2.2	  Tidigare	  forskning	  kring	  finansiell	  prestation	  och	  CSR-‐engagemang	  

Tidigare forskning betonar vikten av vidare forskning kring CSR och huruvida det 

faktiskt rör sig om ett positivt eller negativt samband mellan ett CSR-engagemang och 

finansiell prestation, detta på grund av att tidigare studier givit blandade resultat (Chen 

et al., 2015A; De Klerk, de Villiers & van Staden, 2015; Glenne & Lodhia, 2013). Det 

finns olika förklaringar till de varierande resultaten. Orlitzky et al. (2003) och Luo och 

Bhattacharya (2006) menar att dessa motstridiga resultat kan deducera i skillnaden i 

mätningar av CSR och finansiell prestation då det inte finns ett allmänt känt sätt att 

utföra det på. Även begreppet CSR kan som ovan nämnt inta olika definitioner, detta 

kan även vara en orsak till det varierande utfallet (Ullmann, 1985). 
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Att adoptera strategier för CSR samt att implementera dessa innebär kostnader för 

företaget antingen på kort sikt eller som ett kontinuerligt flöde. Att engagera sig i CSR 

kan därmed minska de finansiella resultaten då fokus flyttas från vinstmaximeringen. 

Dock visar flertalet studier att det finns en positiv relation mellan det sociala ansvaret 

och ett företags finansiella prestation (Sun, 2012; Dhaliwal, Radhakrishnan, Tsang & 

Yang, 2012; Famiyeh, 2017; Banker & Mashruwala, 2007; Lee & Jung, 2016). Orlitzky 

et al. (2003) meta-analys påvisar en positiv relation mellan ett företags sociala ansvar 

och den ekonomiska utvecklingen. Vi har tidigare nämnt att denna studie visade att en 

majoritet på 57 % belyste den positiva relationen mellan ett företags sociala och 

finansiella prestation. Utöver detta visar tidigare forskning på att 7 % av forskningen 

resulterat i en negativ relation, samtidigt som 25 % har varit en blandning av positiv och 

negativ relation mellan företagens sociala prestation och den finansiella prestandan. 

 

Även beroende på forskningsmetod och synen på kunskap präglar sambandet mellan 

finansiell prestation och CSR-engagemang. De som funnit att det inte existerar ett 

samband mellan finansiell prestation och socialt ansvar beskriver det ur ett neoklassiskt 

synsätt (Mahoney & Roberts, 2007). Medan de som funnit ett positivt samband mellan 

nyss nämnda variabler formas av en mer holistisk syn (Pérez, López & García-De los 

Salmones, 2017). I och med att vi anser oss närmare den sistnämnda traditionen gör vi 

samma anspråk, att det finns ett positivt samband mellan socialt ansvar och finansiell 

prestation, huruvida vi anser att den är indirekt eller direkt kommer vi presentera nedan. 

3.2.3	  Indirekt	  relation	  mellan	  finansiell	  prestation	  och	  CSR	  

Att vi utgår från att det finns ett positivt samband mellan finansiell prestation och 

socialt ansvar är delvis på grund av vår syn av verkligheten. Vi ställer oss dock frågande 

till om det är ett direkt samband mellan dessa två variabler, något som tidigare 

forskning bekräftar (Famiyeh, 2017; Saedi et al., 2014; Surroca et al., 2010). 

  

Tidigare i studien har vi belyst kritik mot ovanstående resonemang, att en direkt relation 

mellan finansiell prestation och CSR existerar. Den positiva effekten av CSR på 

finansiell prestation kan knytas till en indirekt relation mellan nyss nämnda variabler 

(Famiyeh, 2017; Saedi et al., 2014; Surroca et al., 2010). Företag som visat sig ha ett 

CSR-engagemang kan göra dem till mer attraktiva arbetsgivare då företaget med hjälp 

av det sociala ansvaret kan utstråla goda avsikter till samhället (Turban & Greening, 

1997). Det sociala engagemanget kan därmed ge företaget en hållbar konkurrensfördel 



Robert Holtz Examensarbete Högskolan i Gävle 
Josefine Wiebe   VT 2018    

 26 

utifrån att vissa individer attraheras av verksamheter med goda avsikter. Med andra ord 

kan detta samarbete hjälpa till att rekrytera och vårda humankapitalet inom 

verksamheten, något som dessutom visat sig vara en av de viktigaste resurserna för ett 

företag (Edmans, 2011; Backhaus et al., 2002; Turban & Greening, 1997). 

  

Att företag måste ta hänsyn till olika parter i deras omgivning för att lyckas på den 

globala arbetsmarknaden är nog de flesta ense om. Ett CSR-engagemang kan bistå med 

förbättrat rykte bland investerare, kunder och anställda och kan därmed vara ett sätt att 

tillfredsställa de olika parterna. (Tang, Hull & Rothenberg, 2012; Orlitzky et al., 2003). 

CSR har visat sig vara ett viktigt attribut för arbetssökande och då medarbetarna spelar 

roll när det gäller företagets finansiella prestation kan det vara betydelsefullt för företag 

att tillfredsställa dessa resurser i bästa möjliga mån (Edmans, 2011; Backhaus et al., 

2002; Turban & Greening, 1997). Medarbetare som är nöjda har visat sig ge en 

långvarig avkastning för företag (Edmans, 2011). Vi har en uppfattning likt ovanstående 

argument, att ett CSR-engagemang har en indirekt relation till ett företags finansiella 

prestation på ett positivt sätt. Vi förstår och samtycker även i diskussionen kring 

medarbetarnas plats i en organisation som en viktig del av företaget, som kan komma att 

generera god avkastning och en möjlig konkurrensfördel till verksamheten.  

  

3.3 Hållbara konkurrensfördelar 
För att kunna besvara syftet behöver vi en djupare förståelse för begreppet hållbara 

konkurrensfördelar, detta för att begreppet är en av våra huvudpelare. Studien baseras 

på betydelsen av CSR för att nå hållbara konkurrensfördelar utifrån en vald resurs, och 

det blir därför för intresse för oss att få en djupare förståelse kring begreppet sedan ta 

ställning till dess innebörd. 

  

För att kunna konkurrera på den globala marknaden är det av betydelse för företag att 

inneha någon typ av konkurrensfördel. Detta kan vara att ta hänsyn till, samt 

tillfredsställa flertalet intressenter eller inneha en unik resurs som saknar substitut 

(Freeman, Parmar, Harrison, Wicks, Purnell & de Colle, 2010; Barney, 1991). Det kan 

vara svårt på den globalt växande marknaden att inneha en resurs som är en 

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter och inte minst sagt ännu svårare att inneha 

en hållbar konkurrensfördel.  
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Det är viktigt att skilja på begreppen konkurrensfördel och hållbar konkurrensfördel 

(Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). Konkurrensfördelar innebär att en organisation 

innehar resurser som är unika, värdefulla, oimiterbara, och icke-substitutbara, medan 

den sistnämnda innebär att konkurrerande verksamheter i någon mening försökt kopiera 

denna resurs men misslyckats. Företag genererar alltså hållbara konkurrensfördelar 

gentemot sina konkurrenter genom att besitta resurser som är heterogena och immobila 

(Wright, McMahan & McWilliams, 1994). Heterogena resurser betyder att det skiljer 

sig åt mellan olika verksamheter medan immobila innebär att konkurrenter är 

oförmögna att kopiera eller använda samma typ av resurs. Detta syftar till att bara en 

eller få aktörer kan inneha denna resurs och därigenom skapa en hållbar 

konkurrensfördel (Wright et al., 1994). 

  

Som vi tidigare nämnt i studien kan resursbaserade perspektivet hjälpa till att skapa en 

förståelse för hur företag genererar hållbara konkurrensfördelar utifrån deras resurser. 

Resurserna bör vara, som ovan nämnt, värdefulla, unika, oimiterbara och icke-

substitutbara för att göra detta möjligt (Barney, 1991; Wright et al., 1994; Hambrick, 

1987). Vi ska härnäst presentera hur humankapital kan klassificeras som en resurs som 

sedan kan ge verksamheten en hållbar konkurrensfördel, detta genom att koppla 

samman den resursbaserade perspektivet och humankapitalet. 

3.4 Humankapital 
I studien har vi påvisat genom tidigare forskning att ett företag kan generera hållbara 

konkurrensfördelar genom sina resurser, något vi nyss nämnt ovan, vi har även genom 

tidigare forskning fått en djupare förståelse för att humankapitalet kan vara en av de 

viktigaste resurserna ett företag förfogar över. Vi har därför i studien valt att se hur 

humankapitalet kan ses som den resurs som kan generera hållbara konkurrensfördelar 

till en verksamhet, och det blir därför av intresse för oss att få en djupare förståelse av 

humankapitalet som en konkurrensfördelaktig resurs.  

3.4.1	  Humankapital	  kan	  ses	  som	  något	  värdefullt	  

Om anställda skulle vara ett perfekt substitut, med andra ord att alla anställda hade varit 

homogena, så hade det inneburit att individens bidrag till verksamheten skulle vara 

densamma oberoende av individen. Alla anställda och potentiella anställda skulle vara 

likvärdiga i deras produktivitet. I ett sådant fall hade möjligheten att skapa en hållbar 

konkurrensfördel utifrån sitt humankapital inte varit möjlig (Wright et al., 1994). Att 
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situationen i själva verket är motsatt, att det finns skillnad i erfarenhet, intelligensen och 

kunskap hos humankapitalet är något Barney (1991) och Wright et al. (1994) tagit fasta 

på. Vi har likt dessa forskare tagit ställning till att humankapitalet de facto är värdefullt 

och att varje individ skiljer sig från den andre. Detta resulterar i att humankapitalet kan 

presenteras som något heterogent, och en resurs som faktiskt kan skapa värde till 

verksamheten. 

3.4.2	  Humankapital	  kan	  ses	  som	  något	  unikt	  

Att presentera humankapitalet som något unikt är inte helt lätt. Å ena sidan går det att 

hävda att anställda inte är något unikt, med det enkla faktum att det finns arbetslöshet i 

samhället. Hade humankapitalet, och varje individ varit unik hade detta förmodligen 

inte existerat (Wright, 1994). Å andra sidan argumenterar en del forskare för att många 

arbeten behöver speciella talanger, vilket gör det tänkbart att varje individ bidrar med 

något speciellt och unikt (Branco & Rodrigues, 2006; Barney, 1991; Wright et al., 

1994). 

Wright et al. (1994) ger i sin studie ett exempel på hur humankapitalet kan framstå som 

något unikt. Individer med hög intellektuell förmåga visar sig per definition vara unika 

och ovanliga och tidigare studier har presenterat detta som kvaliteten på de anställda 

(Barney, 1991; Wright et al., 1994). Med andra ord så kommer en verksamhet som har 

en hög genomsnittlig intellektuell nivå på sitt humankapital gentemot sina konkurrenter, 

skapa en unik konkurrensfördel. Detta till följd av att företag kan rekrytera ett 

obegränsat antal individer, och ett företag som har en hög intellektuell nivå hos sina 

anställda, har vunnit dessa på bekostnad av deras konkurrenter. Det borde därför vara av 

största vikt att rekrytera och bibehålla bra personal, och med bra personal menar vi ett 

humankapital med en hög intellektuell förmåga som med sina speciella talanger och 

utmärkande kunskap utgör en unik plats i verksamheten.  

3.4.3	  Humankapital	  kan	  ses	  som	  något	  oimiterbart	  

Om humankapitalet vore lätt att imitera hade möjligheten för en hållbar 

konkurrensfördel inte varit sannolikt. Dock är det inte möjligt att imitera en annan 

verksamhets humankapital, då humankapitalet består av individer som alla är olika, det 

är alltså inte möjligt att hitta personer som i verkligheten är exakt den andre lik (Barney, 

1999; Wright et al., 1994). Likväl som humankapitalet inte går att imitera perfekt, likväl 

går det att presentera humankapitalet som en resurs som en så kallad rörlig resurs, där 
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Wright et al. (1994) belyser att en rörlig resurs inte behöver imiteras av möjliga 

konkurrenter utan att de enbart behöver rekrytera resursen.  

 

Ett skifte mellan företag är däremot inte riskfritt för en anställd, och ett företag som 

därmed kan attrahera och sedan tillfredsställa sin personal har den unika möjligheten att 

skapa en hållbar konkurrensfördel utifrån dem (Barney, 1999; Wright et al., 1994). 

Detta på grund av det som vi tidigare nämnt, humankapitalet består av individer som 

besitter unik talang och kunskap, och väljer denna rörliga resurs att stanna kvar i 

organisationen blir stegen mot en hållbar konkurrensfördel inte helt omöjlig.  

3.4.4	  Humankapital	  kan	  ses	  som	  något	  icke-‐substitutbart	  

Det går att ställa sig frågande till huruvida andra resurser inom verksamheten, så som 

teknologi och produkter har möjlighet att konkurrera om konkurrensfördelar som 

förknippas med humankapitalet. Wright et al. (1994) presenterar humankapitalet som 

den resurs som har potential till att inte bli föråldrad eller transfererad av olika 

teknologier och produkter. Om vi tar vid den ovanstående diskussion, om intellektuell 

nivå hos humankapitalet som en konkurrenskraftig resurs. Är det av vikt för 

verksamheten att först lyckas attrahera individer med hög intellektuell nivå, sedan träna, 

utveckla och tillfredsställa det humankapital dem besitter inom specifika områden. 

Detta menar Wright et al. (1994) är en nödvändighet för att resursen inte ska bli 

föråldrad, utbytbar eller tappa sin konkurrensfördel. Det betyder också att 

humankapitalet saknar substitut, och inte enkelt kan bytas ut mot en likvärdig resurs.  

 

Vi har nu belyst med hjälp av det resursbaserade perspektivet att humankapitalet i själva 

verket kan vara en resurs som genererar konkurrensfördelar till en verksamhet. Dock 

behöver det inte vara så att alla individer attraheras av verksamheters sociala 

engagemang och vi kommer därför här nedan presentera tre typer av anställda med tre 

olika relationer till CSR.  

3.4.5	  Tre	  typer	  av	  anställdas	  relation	  till	  CSR	  

Att få en förståelse för hur humankapitalet kan vara en resurs som kan resultera i en 

hållbar konkurrensfördel för organisationer är av betydelse för studien. Genom 

ovanstående resonemang har vi belyst att humankapitalet kan vara en resurs som är 

unik, värdefull, oimiterbar och icke-substitutbar, med andra ord en resurs som kan skapa 

en hållbar konkurrensfördel. Vi har även argumenterat vikten att attrahera individer med 
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hög intellektuell nivå för att kunna skapa denna konkurrensfördel. För att kunna 

attrahera individer med hög intellektuell nivå med hjälp av ett CSR-engagemang, 

betyder att organisationen i någon mening behöver förstå hur, om, och varför den 

specifika individen påverkas av organisationens sociala ansvar. 

 

Rodrigo och Arenas (2008) presenterar tre typer av individer, som på tre olika vis 

förhåller sig till en organisations CSR-engagemang. Den första klassificeringen Rodrigo 

och Arenas (2008) lyfter fram är den engagerade medarbetaren; som har en stor 

entusiasm angående CSR. Den andra typen de presenterar är den likgiltiga 

medarbetaren; som inte lägger fokus på sociala bekymmer utan fokuserar mer på sin 

egen utveckling inom karriären. Dessa personer delar de teoretiska tankarna om social 

välfärd med inte de praktiska då deras fokus hellre ligger på arbetet. Den sista 

klassificeringen som nämns är den oliktänkande medarbetaren; som ifrågasätter att ens 

lägga resurser på CSR. De ser oftast sitt jobb som en källa för inkomst som gör att de 

kan leva och använda sin fritid. 

  

Organisationers kunskap om att kunna attrahera och behålla sitt humankapital har i stort 

sett aldrig varit viktigare, detta till följd av länders åldrande befolkning; som också leder 

till att fler verksamheter konkurrerar om en mindre grupp talanger. Siegfried Jr. (2008) 

menar att denna utveckling är här för att stanna. Organisationer som inte lyckas 

attrahera duktiga medarbetare som känner trevnad och frodas, kommer ha utmaningar 

kring att konkurrera med andra organisationer på lång sikt (Siegfried Jr., 2008). 

 

3.5 Attraktion 
För att uppfylla syftet med denna studie presenteras i detta avsnitt teori för ett av 

studiens huvudområden. Detta för att kunna få en djupare förståelse för vad det är med 

CSR som attraherar bra, intellektuella medarbetare till organisationer. Vi vill få en 

djupare förståelse för vad det är som gör att vissa individer söker sig till visa typer av 

företag. Vi vill även få en djupare förståelse kring hur och om verksamheter avsiktligt 

utstrålar ett socialt engagemang för att attrahera medarbetare till sin organisation.  

3.5.1	  Vad	  är	  attraktion	  

Vi har tidigare i studien presenterat attraktion utifrån delar hämtade från 

marknadsföringen. Delar som belyser symboliska och instrumentella egenskaper som 
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individer kan förknippa med företaget. Att attrahera rätt medarbetare för verksamheten 

och arbetet är av betydelse. En organisation som har ett starkt arbetsgivarvarumärke, 

som ett arbete med CSR, ger goda förutsättningar till att attrahera och behålla individer 

som är av betydelse för verksamheten (Wikström & Martin, 2012). Att individer med 

hög intellektuell nivå söker sig till ett starkt arbetsgivarvarumärke är något Verma och 

Ahmad (2016) genom sin studie har påvisat. Ett CSR-engagemang kan med andra ord 

hjälpa till att stärka ett företags varumärke då det skapar en god bild av organisationen 

(Verma & Ahmad, 2016; Martin & Wikström, 2012). Att företagskulturen står i 

centrum för att kunna attrahera och behålla sitt humankapital är något Collin och Han 

(2004) belyser. Individer som kan identifiera sig med en organisations kultur, så som; 

värderingar, normer och attityder är mer benägna att stanna kvar. Att det därmed är av 

vikt att ha en förståelse för det sociala ansvarets påverkan på en organisations kultur och 

medarbetares attraktion till företaget är något vi tar ställning till nedan.  

3.5.2	  Employer	  Branding	  

Delar som oftast förknippas med en arbetsgivare och dess varumärke är aspekter som 

lön, förmåner, status, karriärmöjligheter mm, men mer finns att tillgå när det kommer 

till en arbetsgivare och dess varumärke (Dyhre & Parment, 2012). Employer branding är 

hämtad från marknadsföringen och kan hjälpa till att belysa individers attraktion till en 

organisation, och kan presenteras som ekonomiska, funktionella och psykologiska 

fördelar som en anställning kan innebära. Den ekonomiska delen rör de materiella och 

monetära fördelarna så som; lön och förmåner, medan de funktionella fördelarna kan 

definieras som kvalitén hos företaget och vad företaget gör för sina anställda i form av 

utvecklande aktiviteter. De psykologiska motiven kan presenteras som en medarbetares 

känslor, så som; självkänsla och välmående, även ett företags rykte och vad medarbetare 

känner för företaget tillhör de psykologiska fördelarna (Dyhre & Parment, 2012). 

 

Employer branding är ett sätt att hantera en organisationers identiteter. Genom att 

utstråla en bild av företaget både externt och internt, som en attraktiv arbetsgivare, kan 

det öka både kvantiteten och kvalitén av individerna som söker sig till företaget (Dyhre 

& Parment, 2012). Det går att dela upp employer branding i olika attribut, närmare 

bestämt; instrumentella och symboliska attribut (Lievens & Highhouse, 2003), något vi 

nämnt tidigare i vår problemdiskussion och även något vi återkommer till senare. 
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En organisations attraktivitet kan påverkas av både de instrumentella och symboliska 

attributen. Med hänsyn till att en individ inte har komplett information om företaget så 

kan individen bilda sin identifiering av organisationen baserat på kognitiva aspekter, så 

som; information och uppgifter från media och andra individer, men även från det 

företaget själv utstrålar (Xie, Bagozzi & Meland, 2015). De kognitiva sociala aspekterna 

kan påverka viljan att söka sig till ett specifikt företag. Tidigare forskning har visat att 

den kognitiva sociala aspekten kan hjälpa till att tydliggöra de symboliska attributens 

vikt och en individs upplevda attraktion till företaget, där attraktion kan benämnas som 

viljan att söka jobb hos det specifika företaget (Xie et al., 2015). 

3.5.3	  Instrumentella	  egenskaper	  

I vår problemdiskussion benämner vi de instrumentella egenskaperna som objektiva, 

konkreta och faktiska. Med andra ord, något ett företag faktiskt besitter eller inte. Dessa 

instrumentella egenskaper har inget självändamål eller värde i sig, men kan få en individ 

att må bra, det betyder att vissa instrumentella egenskaper är värdefulla på grund av vad 

de leder till (Lievens & Highhouse, 2003). Utifrån detta argument kommer individer 

attraheras till organisationer beroende på vad de söker. Om individer finner de 

egenskaper en organisation erbjuder är av värde eller något de önskar, så som; specifika 

förmåner eller en speciell lön, så kommer de med största sannolikhet att attraheras av 

dessa företag (Lievens & Highhouse, 2003). Dock kan inte attraktion från en individ till 

ett företag endast beskrivas utifrån instrumentella attribut, utan hänsyn bör även tas till 

de symboliska egenskaperna som vi kommer presentera härnäst. 

3.5.4	  Symboliska	  egenskaper	  

De symboliska egenskaperna bygger på subjektiva och immateriella karaktärsdrag. 

Sådana som kan förknippas med individens självkänsla och prestationsbehov (Turban & 

Keon, 1993). Individer som söker god självkänsla attraheras av jobb som på något vis 

kan svara upp på detta krav. Desto bättre rykte och desto starkare arbetsgivarvarumärke 

ett företag har, desto större är chanserna att potentiella arbetssökandes värderingar 

stämmer överens med företaget och därmed kan identifiera sig med verksamheten 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Collins och Han (2004) presenterar i sin studie att goda 

företagsrykten påverkar individer positivt. En organisation med ett positivt rykte kan 

bidra till att attrahera medarbetare som vill ställa sig under företaget för att stärka sin 

egen självbild. 
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Individer som visar sig ha en lägre självkänsla är mer mottagliga för miljömässiga och 

sociala frågor än individer med hög självkänsla. Tidigare forskning lyfter fram att 

individer med hög självkänsla är mer benägna att attraheras av verksamheter som 

överensstämmer med deras ”jobb-behov” och förmågor. Medan individer med lägre 

självkänsla kan komma att påverkas mer av verksamheter som arbetar med socialt 

ansvar (Turban & Keon, 1993). Med ovanstående information går det att spekulera 

kring hur individers självkänsla kommer att påverka attraktionen till specifika 

organisationer. 

 

Självkänsla kan definieras som självkännedom och medvetenheten om ”jaget”. 

Självkänsla skulle kunna presenteras som hur en person värderar sig själv samt hur väl 

en person är medveten och känner sig själv (Kaur & Kaur, 2018). Självkänslan kan 

påverkas av interaktionen med andra individer och hur individen tros bedömas av andra.  

Interaktion kan påverka individen beroende på hur andra ser på personen och 

bedömningen de ger. Självkänslan blir en del av individens självbild då den reflekterar 

vad individen känner, så som; stolthet eller förnedring (Kaur & Kaur, 2018). 

 

Även prestationsbehov kan vara en förklarande variabel till varför individer söker sig 

till organisationer. Det har visat sig att individer med stort prestationsbehov söker sig 

till mindre företag, där de på något vis kan ta personligt ansvar och nå framgång med 

egna ansträngningar och förmågor (Turban & Keon, 1993). Turban och Keon (1993) 

lyfter fram att i allmänhet så kommer organisationer som belönar individuell prestation, 

är decentraliserade och klassas som ett mindre företag attrahera personer med högt 

prestationsbehov.  

 

Prestationsbehov kan definieras som individens önskan om att prestera bra och känna 

sig lyckad. Individer som har ett prestationsbehov grundar en del av sin självbild och 

självkänsla på framgång genom sina prestationer, och känner även ett välbehag att 

lyckas, inte minst i arbetslivet (McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953). Individer 

med högt prestationsbehov utsätter sig ofta för utmaningar och strävar efter att ofta 

prestera på topp, och ser gärna att omgivningen beaktar deras insats för att nå den 

framgång dem eftertraktar (McClelland et al., 1953). Utifrån ovanstående argument, att 

individer med högt prestationsbehov söker sig till mindre företag där de kan ta 
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personligt ansvar och nå framgång av egna ansträngningar styrker även vårt val att se 

till små och medelstora företag. 

 

3.5.5	  Sociala	  identitetsmedvetenheten	  

Vi har tidigare i studien presenterat sociala identitetsteorin som en hjälp till att belysa 

potentiella arbetssökandes attraktion till en verksamhet. Turban och Greening (1997) 

menar att individer kommer att attraheras av företag som har ett positivt CSR-

engagemang, då individernas självbild kommer att förbättras. Även om vi är medvetna 

om att det finns ett antal andra faktorer som kan påverka det relativa utfallet av 

individers attraktion till ett företag, som ex. finansiella behov och karriärsmål, så kan 

denna teori bistå med större förståelse för individers attraktion baserat på de symboliska 

egenskaperna.  

 

Oavsett om det handlar om att locka ekonomer till ett revisionsföretag eller mäklare till 

en mäklarbyrå bör arbetsgivare på daglig basis arbeta med att ständigt identifiera de 

symboliska egenskaper som kan ge dem en konkurrensfördel vid rekrytering av 

humankapital. De måste kort menat ha en social identitetsmedvetenhet (Highhouse, 

Thornbury & Little, 2007). Om allt annat är ungefär likvärdigt, det vill säga om de 

instrumentella egenskaperna stämmer överens mellan olika företag, samt vad individen 

söker så menar Highhouse et al. (2007) att de symboliska egenskaperna en individ 

strävar efter komma att spela en viktig roll för vilket företag personen i slutändan 

kommer att välja.  

 

Att ha en förståelse för vad individen söker för typ av karaktärsdrag hos organisationer 

är som ovannämnt att ha en social identitetsmedvetenhet. Det blir ett försök till att knyta 

de psykologiska motiven, så som; självkänsla och prestationsbehov hos potentiella 

arbetssökande till verksamhetens varumärke och grundvärderingar (Highhouse et al., 

2007). Eftersom intrycket av en verksamhet ligger i huvudet på en potentiell 

medarbetare anser vi att det är av vikt för organisationer att vara medvetna om vilka 

karaktärsdrag som efterfrågas. Hur dessa egenskaper kan skadas eller uppstå och vad 

som kan ge dem en konkurrensfördel vid rekrytering av intellektuellt humankapital. 

 

Människor identifierar sig med verksamheter där organisationsmedlemskapet 

tillfredsställer individens behov, individer kan med andra ord identifiera sig med 
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organisationer som ett sätt att förvärva social acceptans (Highhouse et al., 2007). 

Individer kan få en god självkänsla utifrån att betraktas som positiv och betydande för 

andra, samt har en tjänst som bekräftar deras behov. Detta utmynnar ofta i att individer 

väljer att associera sig med organisationer som är populära, goda och framgångsrika 

(Highhouse et al., 2007). 

 

Att få en djupare förståelse för vilka egenskaper som kan prägla en individs attraktion 

till företagen och att företagen i sig måste ha en förståelse för dessa karaktärsdrag, kan 

komma att ha en viktig betydelse i studien. Detta på grund av att vi i empirin har gjort 

valet att både intervjua arbetssökande utifrån deras attraktion till företag som arbetar 

med CSR, samt att intervjua rekryteringsansvariga inom organisationer för att se hur 

medvetet deras företag utstrålar sitt CSR-engagemang. Vi har fått en förståelse för att 

individers sociala identitet påverkar hur de bildar attityder gentemot företag och andra 

sociala grupper. 

3.5.6	  Arbetsgivarens	  attraktivitet	  

Vi har tidigare i studien belyst vikten av att attrahera potentiella medarbetare med en 

hög intellektuell nivå till sin verksamhet, att genom dem kunna skapa en hållbar 

konkurrensfördel. Albinger och Freeman (2000) är forskare som även belyser detta, 

socialt ansvar är ett särskilt viktigt attribut om en organisation har som mål att skapa 

konkurrensfördelar i form av mänskliga resurser, med andra ord; skapa 

konkurrensfördelar genom kompetenta, högutbildade individer. Turban och Greening 

(1997) menar även de att ett socialt ansvar kan skapa ett gott rykte och öka ett företags 

attraktivitet.  

 

Om en arbetssökande aldrig varit i kontakt, eller haft en interaktion med företag 

tidigare, så kan verksamheter som har ett CSR-engagemang ha en positiv effekt på 

dessa individer då företaget kan uppfattas som pålitligt, stabilt och trovärdig 

(Viswesvaran, Deshpande & Milman, 1998). Ett CSR-engagemang kan därmed bidra 

till att bekräfta individers symboliska karaktärsdrag. Det har även visat sig att ett CSR-

engagemang kan vara en faktor som påverkar arbetssökandes beslut vid valet att tacka 

ja eller nej till ett jobberbjudande (Viswesvaran et al., 1998). Backhaus et al. (2002) 

presenterar det som; att det finns tillfällen där en arbetssökande står i valet av två 

tjänster och att CSR kan komma att vara den avgörande faktorn.  
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En verksamhet som aktivt arbetar med ett CSR-engagemang har visat sig enligt Bauman 

och Skitka (2012) ha en positiv effekt på medarbetares självkänsla, då dessa individer 

kan känna att de uppfyller en viktig funktion och därmed gör skillnad för samhället. 

Författarna, med hänvisning till tidigare studier, menar att det finns ett samband mellan 

anställdas uppfattning av företagets sociala ansvar och de anställdas lojalitet gentemot 

verksamheten (Bauman & Skitka, 2012; Brammer, Millington & Rayton, 2007). Ur ett 

företagsperspektiv kan därför den organisatoriska utstrålningen påverka arbetssökandes 

identifiering och även dess beteende till företaget. Desto mer självidentiteten stämmer 

överens med organisationen, desto större är sannolikheten att individen attraheras av 

företaget.  

 

3.6 SME 
Valet av små och medelstora företag (SME) i studien baseras mest på det faktum att det 

finns begränsad forskning om CSR i dessa typer av företag. En annan anledning till val 

av denna företagstyp är att företagen i Sverige till största del går under denna 

benämning. Utifrån det val vi gjort, att se till SMEs, hoppas vi kommer underlätta 

empirin när vi ska undersöka om företag avsiktligt visar upp sitt CSR-engagemang för 

att attrahera intellektuella individer samt huruvida ett företags sociala ansvar påverkar 

individers attraktion att söka sig till dessa företag.   

3.6.1	  Definition	  av	  små	  och	  medelstora	  företag	  

Vi vill med denna studie öka förståelsen för hur CSR kan attrahera individer till små 

och medelstora företag och huruvida dessa företag med avsikt visar upp sitt CSR-

engagemang för att just attrahera bra medarbetare till sina företag. Små och medelstora 

företag utgör en majoritet i Sveriges näringsliv, närmre 99 % av näringslivet i Sverige 

(Svenskt Näringsliv, 2010). Dock enligt Global Reporting Initiative (2014) varierar 

definitionen av SME internationellt, men en gemensam nämnare är att små och 

medelstora företag består av företag som befinner sig under en viss storlek som bestäms 

av antalet anställda, om 250 – 1000 personer, en årsomsättning på maximalt 50 miljoner 

euro, samt en balansomslutning på maximalt 43 miljoner euro. Det är dock nämnvärt att 

det är tillåtet enligt Europa-kommissionen att överskrida ett av dessa tre kraven, utan att 

status ”små och medelstora företag” försvinner. 
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3.6.2	  CSR	  i	  SME	  

Huruvida SMEs är bättre eller sämre utrustade för CSR-engagemang är svårt att helt ta 

fasta på. Forskning har visat att storleksskillnaden på företag kan spela roll samt 

påverka valet av CSR-engagemang då det påverkar hur mycket av en verksamhets 

resurser som kan investeras i detta. Ovanstående resonemang utmynnar i att det kan 

förekomma skillnader hur socialt ansvar bedrivs i SMEs gentemot större företag 

(Baumann-Pauly, Wickert, Spence & Scherer, 2013). Att stora multinationella företag 

(MNC) anses ha en större påverkan på ekonomin och är ansvariga för ett större antal 

sociala och miljömässiga problem gör det till en möjlig förklaring varför CSR i första 

hand bedrivs inom dessa företag, företag som har de ekonomiska och mänskliga 

resurserna. Dock i motsats till ovanstående argument så visar tidigare forskning att 

SMEs är ansvariga för ett antal sociala, miljömässiga och ekonomiska problem och 

borde därmed inkluderas i CSR-debatten (Johnson 2013; Jamali et al., 2009). 

3.6.3	  För	  och	  emot	  CSR	  i	  SME	  

Tidigare forskning har visat att företag som engagerar sig i CSR på lång sikt kan få en 

ekonomisk fördel utav detta (Javed et al., 2015). Den ekonomiska fördelen kommer 

bland annat från att det sociala ansvaret kan locka till sig nya investerare, kunder och 

mer intellektuell personal som kan utmynna i en konkurrensfördel. CSR kan även stärka 

ett företags rykte och varumärke (Jenkins, 2006; McWilliams & Siegel, 2011). 

Borglund et al. (2009) menar att CSR även kan anses som ett förebyggande strategiskt 

verktyg för att minska negativa externa påtryckningar. Socialt ansvar kan alltså ses som 

en fördel om verksamheten skulle råka ut för dålig publicitet och eventuella skandaler. 

  

En utmaning som forskare presenterat i användningen och implementeringen av CSR 

inom små och medelstora företag är framförallt resursbegränsningar och tidsbristen som 

ofta existerar (Roberts, Lawson & Nicholls, 2006; Russo & Tencati, 2009). Roberts et 

al. (2006) påstår däremot att SMEs inte är obenägna i att hitta varken tid eller resurser 

för att kunna engagera sig i socialt ansvar, utan att de snarare saknar kunskapen för att 

prioritera det ett CSR-engagemang kräver. SMEs kan även ha en tendens att fastna i 

egna definitioner av CSR, och missa den mångsidiga innebörden av begreppet. Det kan 

därför vara av betydelse för SMEs att få en bredare förståelse för CSR som begrepp. 
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Vi är medvetna om att empirin kan försvåras om vi ej hittar företag som faller inom 

ramen för SMEs och som arbetar med socialt ansvar. Det är därför betydelsefullt för 

studien att hitta tillräckligt stora företag som vet vad ett CSR-engagemang innebär men 

att de faller inom ramen för små och medelstora företag. Trots att chansen finns att en 

del verksamheter inte aktivt jobbar med CSR, så kan fördelen vara att 99 % av det 

svenska näringslivet består av SMEs, detta gör att det möjligtvis kommer finnas 

verksamheter som redan implementerat ett socialt ansvarstagande även om långt ifrån 

alla har gjort det. En ytterligare positiv aspekt i att välja SMEs inom Sverige är att det 

svenska näringslivet är i framkant när det kommer till socialt ansvar.     

 

3.7  Sammanställning av teoretisk diskussion 
Modellen baseras till stora delar på den teoretiska referensramen som vi ovan 

presenterat del för del, vi har dock valt att utesluta vissa av våra huvudområden vi 

tidigare presenterat. Trots att vi aktivt väljer att utesluta dessa så har de fortfarande en 

viktig roll i vår modell samt studie. De uteslutna delarna har en indirekt påverkan på 

modellen och bidrar med kunskap och förståelse kring vår modells huvudområden.  Vi 

kommer nedan att presentera våra valda huvudområden till modellen som framgår av 

den teoretiska referensramen samt relatera dessa till varandra.  

 

Vår modell både börjar och slutar med företaget, och mer specifikt SMEs. Modellen 

nedan sammanfattar våra huvudområden i den teoretiska referensramen, vilka vi 

kommer sammanfatta kort här efter. Modellen ligger som grund för vår intervjuguide, 

empiri samt analys, och tydliggör de olika delarnas påverkan på varandra. Modellen 

hjälper till att analysera den insamlade empirin, vilket gör att vi förhoppningsvis kan ge 

forskningen ett bidrag.  
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Modell 2. Egenskapad modell över teoretisk referensram. 

 

Trots att vår modell över vår teoretiska referensram börjar och slutar i SMEs så grundar 

sig modellen på begreppet CSR. Tidigare forskning har presenterat CSR som ett 

mångtydigt begrepp med varierande definitioner och som oftast bildas med en viss 

partiskhet. Begreppet CSR har förändrats över tid och fokuset har skiftat från ett försök 

att definiera begreppet till att mer få en förståelse för relationen mellan CSR och dess 

utfall (Dahlsrud, 2006).  Vi som författare har valt att förhålla oss till Europa-

kommissionens definition med inslag från McWilliams och Siegels (2001) definition av 

begreppet. Vi gjorde valet att förhålla oss till dessa definitioner då de har en snarlik syn 

av CSR, en syn som överensstämmer med vår. Europa-kommissionen presenterar 

begreppet på följande vis, något vi även benämnt tidigare; 
  
”… Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till 

sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet…” 

  
McWilliams och Siegels (2001) presenterar begreppet på följande vis; 
  
”… CSR är ett företags handling till samhället som sträcker sig utanför företagets eget 

intresse, utanför det ekonomiska, juridiska och tekniska avseende ett företag har för att 

vara verksam…” 
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Vi anser att dessa definitioner kompletterar varandra och trots att de förmodligen 

definierat begreppet med en viss partiskhet så anser vi att det är dessa definitioner som 

presenterar vår syn av CSR och det är därmed dessa definitioner vi kommer att förhålla 

oss till. 
  
Som tidigare nämnt har senare forskning fokuserat mer på att finna en relation mellan 

CSR och efterkommande utfall. Detta har medfört att begreppet CSR har fått olika 

dimensioner, och att det därmed går att ta socialt ansvar på olika sätt (McWilliams & 

Siegels, 2001; Dahlsrud, 2006). De dimensioner vi har valt att förhålla oss till 

presenteras av Dahlsrud (2006) och består av fem olika dimensioner; ekonomiska-, 

miljömässiga-, sociala-, intressent- och den frivilliga dimensionen (Dahlsrud, 2006), Vi 

har valt att ta hänsyn till de olika dimensionerna då våra respondenter kan se olika på 

CSR, och med en medvetenhet om att CSR kan ses i olika sammanhang, kan de hjälpa 

oss att få en förståelse för respondenternas svar. Vår nästa del blir till att se till hur CSR 

uppfattas av olika arbetssökande individer. Valet av detta är på grund av att tidigare 

forskning har visat att rätt medarbetare på rätt plats kan skapa fördelar för 

organisationen.  
  
Därför presenteras tre klassificeringar av anställda i relation till CSR i vår teoretiska 

referensram, dessa tre typer är; den engagerade medarbetaren, den likgiltiga 

medarbetaren samt den oliktänkande medarbetaren (Rodrigo & Arenas, 2008). Dessa 

tre typer anser vi är viktiga att ha kännedom om när vi intervjuar våra respondenter på 

grund av att våra respondenter kan attraheras och värdesätta ett CSR-engagemang på 

olika vis. 
  
Vår teoretiska referensram belyser bland annat det faktum att attraktion är av betydelse 

för företag som vill behålla och rekrytera kompetent och intellektuell personal. 

Wikström och Martin (2012) presenterar att ett starkt CSR-engagemang kan stärka 

företagets varumärke och på så vis attrahera rätt typ av medarbetare. Siegfried Jr. (2008) 

påstår att om organisationer inte kan attrahera och behålla duktiga medarbetare kommer 

de ha svårigheter med att konkurrera med andra organisationer på lång sikt. Utifrån 

kunskapen om olika individers inställning och påverkan av CSR så fortsätter den 

teoretiska referensramen mot individers attraktion gentemot företag, men för att få en 

djupare förståelse kring det nyss nämnda så behöver begreppet attraktion belysas.  
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Fortsättningen av vår teoretiska referensram går därför mot att belysa hur attraktion kan 

studeras ur två olika perspektiv. För att förstå dessa synvinklar så tillämpar vi delar av 

begreppet employer branding, hämtat från marknadsföring. Employer branding 

presenterar attraktion utifrån instrumentella- och symboliska attribut (Lievens & 

Highhouse, 2003). De instrumentella attributen belyser materiella och monetära fördelar 

såsom lön och förmåner, medan de symboliska attributen mer belyser immateriella 

karaktärsdrag så som självkänsla och prestationsbehov hos individen. En organisation 

med ett positivt rykte tenderar att attrahera medarbetare som vill ställa sig under 

företaget för att få social acceptans samt stärka sin egen självbild. (Lievens & 

Highhouse, 2003; Turban & Keon, 1993; Highhouse et al., 2007). Utifrån kunskapen 

om ovanstående så riktas vårt fokus främst mot de symboliska attributen gällande 

attraktion.  
  
De symboliska attributen hänger ihop med en av studiens grundpelare, CSR. Ett 

företags sociala ansvar kan bekräfta de symboliska attributen hos en individ vid val av 

företag. Om allt annat ungefär likvärdigt mellan två företag, dvs. om de instrumentella 

egenskaperna stämmer överens mellan företagen och det individen söker, menar 

Highhouse et al. (2007) att de symboliska egenskaperna kommer att spela roll. Det är 

därför av vikt för företagen att vara medvetna om vilka egenskaper som efterfrågas av 

individer, det är även av betydelse att utstråla rätt intentioner gällande företagets CSR-

engagemang. Det sociala ansvaret bör grunda sig i företagets värderingar och inte 

användas som ett marknadsföringstrick, då detta kan komma att påverka företaget 

negativt menar Russo och Perrini (2010). När attraktion har uppstått, d.v.s. när företag 

lyckats attrahera rätt typ av medarbetare till sin organisation så visar vår teoretiska 

referensram att detta kan skapa konkurrensfördelar. Ovanstående del blir därav 

användbart för att öka förståelsen för en av studiens viktigaste grundpelare, hållbara 

konkurrensfördelar.  
  
Vår teoretiska referensram grundat på tidigare forskning visar att rätt personal hos 

företagen har möjligheten att skapa konkurrensfördelar. En som presenterar vikten av 

anställda i ett företag är Barney (1998) som menar att de anställda är verksamhetens 

viktigaste resurs, något även många årsredovisningar betonar. Humankapitalet kan med 

hjälp av det resursbaserade perspektivet presenteras som resurser som är värdefulla, 

unika, oimiterbara och icke-substitutbara, något som är ett “måste” för att skapa 
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konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. För att en resurs ska bli en hållbar 

konkurrensfördel så måste den även vara immobil och heterogen, något som vår 

teoretiska referensram även belyser (Wright et al., 1994; Hambrick, 1987). 

Humankapitalet kan därmed presenteras som en resurs som möjligen kan generera 

hållbara konkurrensfördelar. 
  
För att kunna konkurrera på marknaden är det betydelsefullt för företagen att inneha en 

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter och möjligtvis ännu viktigare att inneha 

en hållbar konkurrensfördel (Freeman et al. 2010; Barney, 1991). Det är viktigt att skilja 

på begreppet konkurrensfördel och hållbar konkurrensfördel då den sistnämnda innebär 

att konkurrenter försökt att imitera en verksamhets konkurrensfördelar men i någon 

mening misslyckats. Delarna CSR, personligheter, attraktion och hållbara 

konkurrensfördelar är delar som påverkar varandra och något vår teoretiska referensram 

belyser.  
  
Som tidigare nämnt börjar och avslutar den teoretiska referensramen med små och 

medelstora företag, och huruvida små och medelstora företag är bättre eller sämre 

utrustade för ett CSR-engagemang är svårt att helt ta fasta på. CSR har tidigare främst 

förknippats med större företag då dessa företag sägs ha de resurser som krävs för ett 

socialt ansvar samt att dessa företag ansågs vara ansvariga för ett större antal 

miljömässiga och sociala problem (Baumann-Pauly et al., 2013; Johnson 2013; Jamali 

et al., 2009). Å ena sidan belyser vår teoretiska referensram att SMEs inte bör 

negligeras, då även dessa företag är ansvariga för en del sociala-, miljömässiga- och 

ekonomiska problem (Johnson 2013; Jamali et al., 2009). Å andra sidan kan även ett 

CSR-engagemang bidra med fördelar som att attrahera nya kunder, investerare och mer 

intellektuell personal som så småningom kan utmynna i hållbara konkurrensfördelar för 

dessa företag (Jenkins, 2006; McWilliams & Siegel, 2011). 
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4 Empiri 
Nedan återfinns studiens empirikapitel, där vi presenterar både respondenterna som är 

ansvariga för rekrytering (från och med nu även kallad grupp 1) samt de 

arbetssökandes (från och med nu även kallad grupp 2) åsikter och tankar. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av både företagen och de arbetssökande, för att sedan 

presentera uppfattningar kring socialt ansvar, hållbara konkurrensfördelar och 

attraktion.  
 

4.1 Beskrivning av företag och arbetssökande  
Vi har valt att i denna studie dela upp samlingen av intervjupersoner i två olika grupper 

(som ovan nämnt, grupp 1 och grupp 2). Företagen består av tjänsteföretag inom 

Roslagen där branscherna skiljer sig åt. Vi har valt att ta med två mäklarbyråer, två 

ekonomibyråer samt två konsultbyråer inom projektledning. Av respekt till deltagande 

så är alla medverkande företag och deras representanter anonyma i denna studie.  Vi har 

gjort detta val på grund av att intervjupersonerna ska känna sig bekväma med att 

uttrycka sina känslor och åsikter.  
 

Företagen vi har intervjuat har en någorlunda likhet mellan antalet anställda och 

omsättning, där omsättningen var mellan 35 000 tkr till 65 000 tkr och antalet anställda 

mellan 25 personer och 55 personer. Alla i grupp 1 hade en ledningsposition samt att de 

var ansvariga i någon grad för rekrytering. 
 

De arbetssökande vi har intervjuat skiljer sig åt vad det gäller ålder, typ av arbete och 

tidigare erfarenheter. Den yngsta personen var 28 år och den äldsta var 55 år, där alla 

sökte olika typer av jobb förutom två av intervjupersonerna som båda sökte 

projektledarroller.  
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Modell 3. Egenskapad modell över sammanställning av rekryteringsansvariga. 

 

 
 

Modell 4. Egenskapad modell över sammanställning av arbetssökanderespondenter. 

 
 

4.2 Begreppet socialt ansvar 

Våra intervjuer har visat att uppfattningen kring socialt ansvar som begrepp skiljer sig åt 

mellan rekryteringsansvariga samt mellan de arbetssökande i sig och även mellan 

rekryteringsansvariga och arbetssökande.  

4.2.1	  Socialt	  ansvar	  för	  rekryteringsansvariga	  

Alla företagen arbetade aktivt med någon form av socialt ansvar, där insatserna 

varierade mellan att bidra med pengar till specifika organisationer, till att engagera sig i 

hemlösas välmående till att kompensera för deras miljöpåverkan.  
 

Respondent 3 i grupp 1 beskrev begreppet CSR samt deras egna CSR-engagemang som 

något företag gör som sträcker sig bortom det dem måste.  Vid tidpunkten för intervjun 
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arbetade företaget med att vara ”företagsvän” till rädda barnen, vilket för dem innebar 

att på årsbasis skänka en specifik summa pengar till organisationen. Dock vet inte 

företaget var pengarna specifikt används till inom Rädda barnen, men uppfattningen var 

att beloppet var så pass stort att organisationen kunde göra något värdefullt utav det. 

Samma intervjuperson tog även upp det faktum att deras CSR-engagemang slutade efter 

att pengarna sattes över varje år, men att de gjort sin “del för samhället”, de hade alltså 

enligt personens uppfattning bidragit med ett socialt ansvar.  
 

Överlag så förknippade de flesta rekryteringsansvariga CSR med någon form av 

hjälporganisation, så som; Rädda barnen, Stadsmissionen och Barncancerfonden. Det 

visade sig att en av de stora skillnaderna var hur företagen engagerade sig i de olika 

hjälporganisationerna.   
 

Respondent 2 i grupp 1 beskrev att uppfattningen av CSR är något som är brett 

samtidigt som företagets engagemang kring socialt ansvar var snävare. Uppfattning var 

att företag som endast skänker pengar inte har tagit sitt sociala ansvar fullt ut.  
 

“Det går inte enbart att köpa sig fri, utan min uppfattning är att man måste bidra med 

något ytterligare, vilket exempelvis kan vara tid. Pengar i sig skapar inte en bättre värld 

men pengar och engagemang kan göra det...” 

 

Ytterligare ett steg närmare en bredare definition av socialt ansvar gavs av den 

rekryteringsansvarige för företag 5 i grupp 1. Intervjupersonen presenterade begreppet 

CSR som något större än vad många företag framställer det som. CSR handlar inte bara 

om att bidra med pengar till goda ändamål, utan det finns mer att göra för samhället, så 

som; kompensation för miljöutsläpp, vårda sin egen personal samt ha en kontinuerlig 

dialog med företagets alla intressenter.  
 

Alla respondenter förutom respondent 5 i grupp 1 ansåg att bidra med pengar var en 

viktig del i det sociala ansvaret. Dock fanns det en skillnad i uppfattning kring 

marknadsföringen av detta, där företagen med en mer uttalad CSR-strategi inte ville 

marknadsföra CSR-engagemanget i sig.  
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4.2.2	  Socialt	  ansvar	  för	  arbetssökande 

Alla respondenter förutom respondent 5 i grupp 2 kände till begreppet CSR, dock 

skiljde sig definitionen av begreppet mellan de olika deltagarna. Respondent 1 i grupp 2 

beskrev CSR ur vad respondenten själv skulle kalla ett världsperspektiv där CSR skiljer 

sig mellan olika länder. Dock presenterade intervjupersonen att oavsett land så handlar 

ett CSR-engagemang om att företag tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar 

samt att de värnar om samhället.  
 

De flesta respondenterna beskrev CSR med hänvisning mot den sociala aspekten, där 

det ofta handlar om att företag gör “rätt för sig”. Intervjuperson 4 i grupp 2 uttalade sig 

om CSR på följande sätt;  

 

“...Jag ser det lite som en social “regelbok” som företag följer för att skapa en bra aura 

och god PR för sitt företag. Socialt ansvar för mig är att sträva efter att ha ett perfekt 

nollsummespel socialt efter ditt eller ditt företags förehavanden på marknaden. Ett 

företags främsta sociala ansvar är att vara medveten om sina externaliteter och hur dessa 

påverkar omgivningen... “ 

 

Även respondent 3 i grupp 2 presenterade CSR som ett verktyg företag kan använda för 

att göra rätt för sig i samhället. Det handlar om att “städa upp” om företaget bidrar till 

något negativt. Alla intervjupersoner var ense om att CSR är något som skiljer sig från 

företag till företag. Intervjuperson 6 i grupp 2 beskrev att det är rätt naturligt att ett 

CSR-engagemang skiljer sig åt mellan företag, exempelvis en jämförelse mellan en 

bilfabrikant och en gymkedja.  

 

4.2.3	  De	  arbetssökandes	  åsikt	  om	  ett	  företags	  CSR-‐engagemang 

Det var endast en respondent som inte ansåg att CSR var en viktig del av ett företag, 

och det var samtidigt den enda person som inte kunde definiera om den gjorde något 

själv för att bidra till ett bättre samhälle. Respondent 3 i grupp 2 uttryckte följande; 
 

“CSR är för mig oviktigt. Jag vet att det inte kommer gynna mig som individ så därför 

bryr jag mig faktiskt inte om huruvida mitt nuvarande alternativ framtida arbetsplats 

engagerar sig i CSR...” 
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De återstående respondenterna ansåg att socialt ansvar var viktigt, men det fanns 

fortfarande en skillnad inom denna grupp intervjupersoner. Respondent 4 i grupp 2 

ansåg att CSR var viktigt så länge de inte var på bekostnad av deras eventuella framtida 

lön, förmåner och arbetsförhållande. Medan respondent 1,2 och 6 i grupp 2 ansåg att 

CSR var ett måste för att vara ett konkurrenskraftigt företag. Anledningar som återgavs 

var möjligheten att bibehålla och attrahera nya konsumenter, attrahera ny talang samt ha 

en god relation till samhället där dem verkar.  
 

4.3 Attraktion 

Oavsett grupp 1 eller 2 ansåg alla respondenter att pengar inte är allt till varför en 

individ söker sig till ett företag. Respondent 3 i grupp 1 uttryckte det som;  
 

“I brist på annat så är pengar väldigt bra, men det är inte allt! Jag tror att personer vill 

känna att det gör en skillnad, och det kan man göra på flera sätt.”  
 

4.3.1	  De	  rekryteringsansvarigas	  uppfattning	  om	  varför	  personer	  söker	  sig	  till	  

företagen 

Även respondent 2 i grupp 1 bekräftar ovanstående uttalande, att pengar inte har en 

avgörande roll men att det kan vara beroende av bransch. Baserat på att respondenten är 

ansvarig för rekrytering i en säljorganisation som har fullständig provisionsbaserad lön 

så anser intervjupersonen att lön och förmåner får en viktigare roll. Utöver lön och 

förmåner anser respondenten att de är det lokala i företaget som gör det, att företaget är 

litet och lokalt gör att medarbetare kan vara med och påverka beslut som fattas samt 

vara nära där det händer. Intervjuperson 6 i grupp 1 instämmer i ovanstående 

resonemang, genom att belysa vikten av möjligheten för anställda att påverka 

kommande beslut inom organisationen. Personen i fråga anser att det spelar en viktig 

roll vid rekryteringen av ny personal, det är någon som kan erbjudas utan att det kostar 

pengar. 
 

Det framkommer under intervjuerna att personligheten spelar roll för vart en individ 

väljer att söka sig. Personer som har höga mål att lyckas i arbetslivet tenderar att söka 

sig till organisationer som kan ge dem den utmaningen. Respondent 5 i grupp 1 

uttalande sig om följande; 
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“ … Alla personer är olika, där jag tror mer extroverta arbetsmyror söker sig till företag 

där de kan få en riktig utmaning.” 

 

Det visade sig också att en del av respondenterna ansåg att utöver individens 

karriärsmål så spelar bilden av sig själv en viktig roll. En av intervjupersonerna menade 

att bilden av sig själv och hur väl individen vill lyckas i arbetslivet hänger ihop. Det är 

ofta personer med en positiv bild av sig själva som sätter höga mål. En annan 

intervjuperson ansåg att personer som ser sig själv som en dålig medarbetare sällan har 

några förhoppningar om att lyckas. Dock presenterade resterande respondenter att 

individer med sämre bild av sig själv tenderade att ha ett mål om att prestera bättre på 

grund av viljan att bevisa något för sin omgivning.  
 

Vidare under intervjuerna visade det sig att 2 av respondenterna i grupp 1 ansåg att 

marknadsföring av sitt CSR-engagemang var acceptabelt medan resterande del ansåg att 

det var oetiskt. Däremot ansåg hela gruppen att använda sitt sociala ansvar för att locka 

nya medarbetare som någonting acceptabelt och positivt. Respondent 3 i grupp 1 påstod 

att det var oetisk att marknadsföra sitt CSR-engagemang, men var samtidigt öppen med 

att säga att företaget använde sig av CSR som reklam mot sin omgivning. Samma 

intervjuperson ansåg att en möjlig grupp som påverkas av denna reklam är de som söker 

arbete hos dem. Även respondent 4 i grupp 1 diskuterade kring huruvida sociala 

ansvaret var en bidragande faktor för arbetssökande men poängterade att företagets 

CSR-engagemang behöver grundas i företagets värderingar för att locka rätt typ av 

medarbetare.  
 

Respondent 1, 3 och 6 i grupp 1 var ense om att individer söker sig till organisationer 

för att det i slutändan är en förlängning av dig som person. Innebörden är att vi personer 

är lika organisationer och vice versa, organisationer är lika oss människor. Respondent 

1 i grupp 1 menade att individer oberoende hur starkt dem tycker om CSR kan finna ett 

sätt att köpa sig fri.  
 

“...Då slipper man skänka pengar hemifrån i tv-soffan…” 

4.3.2	  Arbetssökandes	  uppfattning	  om	  varför	  de	  söker	  sig	  till	  företagen	  

Som tidigare nämnt så ansåg alla i grupp 2 att lön och förmåner inte var den enda 

faktorn till varför individer söker sig till vissa företag. Både respondent 1 och 2 uttalade 
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sig om att utöver lön och förmåner så var arbetsgivare, team och bransch viktig. Det 

som skiljde dem åt var att intervjuperson 2 ansåg att de olika delarna var viktiga under 

olika tidsaspekter av sin karriär, medan intervjuperson 1 ansåg att allting var lika viktigt 

hela tiden. Det som förenade alla respondenter i grupp 2 var att företagets värderingar 

var viktiga utifall det var en tänkbar arbetsplats.  
 

“Jag skulle inte kunna jobba hos ett företag som inte går i linje med vad jag själv 

värderar. Jag som person skulle aldrig kunna jobba på ett tobaksbolag då det inte är 

något som varken främjar samhället, miljön eller människor” 

 

Respondent 1,2 och 6 i grupp 2 framhävde sin långa utbildning eller höga position som 

grund för deras värdering av sig själva i arbetslivet. Dem ansåg att de var högt 

värderade i arbetslivet på grund av vad de åstadkommit tidigare. Överlag värderade alla 

respondenter sig högt på ett personligt plan men respondent 3,4 och 5 ansåg sig inte 

vara lika viktiga på sin nuvarande eller framtida arbetsplats som de tre andra. 
 

Samtidigt visade det sig att alla respondenter i grupp 2 ansåg att det var viktigt med 

utmaningar i arbetslivet. Dem var eniga om att det är så personer utvecklas. Respondent 

1 beskrev både ångest för att lyckas men även ångest för att misslyckas som en drivkraft 

i livet. Samtidigt som respondent 6 beskrev att sättet att lyckas i arbetslivet är beroende 

av de verktyg och den miljön som en individ erhåller.  
 

Alla respondenter ansåg att det var acceptabelt för företag att marknadsföra sitt CSR-

engagemang i den bemärkelsen att engagemanget var grundat i företagets värderingar. 

Respondent 4 i grupp 2 ansåg att ett företags sociala ansvar borde vara ett proaktivt 

ansvar och inte ett reaktivt, intervjupersonen menade att om företaget använder sig av 

ett reaktivt sätt när det kommer till CSR, så blir det en typ av “Greenwashing”.  
 

Samtidigt ansåg respondent 3 i grupp 2 att använda CSR i marknadsföringssyfte för att 

locka ny talang inte riktigt stämmer överens, och att det inte borde vara av vikt för 

företag att marknadsföra sitt CSR-engagemang. Intervjupersonen påstod att det viktiga 

för företagen borde vara individens kompetens och det viktiga för individen borde vara 

att företagen kan ge lön, säkerhet och goda arbetsförhållanden. Respondenten uttryckte 

följande; 
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“... CSR spelar ingen roll, för det gynnar inte mig och min karriär.”   
 

I motsats till respondent 3 så menade respondent 1,2 och 6 i grupp 2 att ett företags 

CSR-engagemang kommer vara en avgörande faktor vid “allt annat lika” då ett socialt 

ansvar berättar om företagets värderingar. Respondent 6 menade att arbetsplatsen 

berättar både för mig men också min omgivning vem jag delvis är som person. 

Intervjuperson 1 beskriver att precis som att företag har ett varumärke så har även de 

personer som söker sig till arbeten ett varumärke. Det blir därför av vikt för individer att 

kunna identifiera sig med företaget och kunna stå för det dem gör då det blir en del av 

individens varumärke mot hela sin omgivning. Respondent 2 och 5 diskuterade även 

vikten av att vårda sitt eget varumärke, både privat och i arbetslivet.  
 

“... Hur ofta har man inte på privata tillställningar frågat hur är det på jobbet? Jobbet blir 

en viktig del i det hela och skulle det komma fram att min arbetsplats systematiskt har 

kastat skräp i havet så tror jag att folk i min omgivning ser det som att jag har kastat 

skräp i havet.” 

 

4.4 Begreppet hållbar konkurrensfördel 

Alla rekryteringsansvariga samt arbetssökande ansåg att personalen var ett företags 

viktigaste resurs. Utan kompetenta medarbetare spelar det ingen roll vad företaget gör 

eller säljer för det finns inget som skiljer dem från alla andra. Intervjuperson 3 i grupp 1 

beskriver det som:  
 

“...Vi är ett tjänsteföretag som agerar på en tuff marknad, alla kan producera samma typ 

av tjänst men frågan är hur bra den blir. Det avgörande blir hur pass kompetenta alla 

medarbetare är.” 

 

4.4.1	  Hållbara	  konkurrensfördelar	  för	  rekryteringsansvariga 

Som ovan nämnt är alla rekryteringsansvariga ense om att ett företag kan generera 

hållbara konkurrensfördelar när företaget besitter personal som är bättre än dess 

konkurrent. En av respondenterna beskriver det som så; om det finns två identiska 

muggar på marknaden, varför ska kunden köpa den ena eller den andra? Respondent 1 i 

grupp 1 beskriver att skillnaden ligger i personalen men inte bara den personal som ofta 
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möter kund, det handlar om hela processen inom ett företag. Allt från Vd:n till 

ekonomiavdelning till eventuella säljare.  

 

En ytterligare åsikt som förenade grupp 1 var betydelsen av innovation inom företag. 

De pratade i termer om; vad har vi som inte konkurrenterna har? Och hur lyckas vi som 

företag vara innovativa med hjälp av kompetenta medarbetare så att vi har en 

konkurrensfördel gentemot våra konkurrenter. Respondent 5 i grupp 2 uttalade sig om 

följande;  

 

”Det är viktigt att blicka framåt, vad tror vi händer i framtiden? Om 5, 10, 15 år? Den 

viktigaste kompetensen våra anställda har, är deras innovativa sida. Med hjälp av den 

kan vi blicka framåt och behålla vår konkurrensfördel…”  
 

Respondent 2 i grupp 1 belyser att anställda bidrar till hållbara konkurrensfördelar när 

företagen de facto värnar om sin personal i form av bra kultur, utbildning och andra 

förmåner. Respondenten menar att utbildning är en viktig grund för att kontinuerligt öka 

kunskapen som säljs, men viktigast av allt är värna om personalen genom att bidra med 

en kultur och företagskänsla som passar. 
 

Ett uttalande som grupp 1 delade var även tankar om de anställdas engagemang, moral 

och etik för att nå hållbara konkurrensfördelar. Hur viktigt det är att individens 

värderingar stämmer överens med företagets och vice versa. Respondent 5 i grupp 1 

menade att om anställdas tankar om moral och etik inte stämmer överens med 

företagets, inte heller kunde gå ut och marknadsföra företaget och attrahera ny 

kompetent personal. 

 

En ytterligare aspekt som respondenterna i grupp 1 var eniga kring var att det finns 

någonting unikt, värdefullt samt något som inte kan imiteras hos personalen. 

Respondent 3 i grupp 1 beskriver att personer blir värdefulla för företagen eftersom 

kunskap är en färskvara, och personerna förblir värdefulla tills dess att det kommer en 

person med ny, bättre och färskare kunskap. En annan av respondenterna menar att 

definitionen av värdefulla medarbetare grundar sig egentligen i företagets 

marknadsandelar. Ju större marknadsandel desto mer värdefull personal, eftersom det 

var de personerna som tog företag dit.  
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Respondent 6 i grupp 1 ansåg att det ligger i människans natur att vara unik, där varje 

individ bidrar med något som nästa individ inte har kunskap om eller gör annorlunda. 

Det är varje persons unikhet som gör att det är svårt att byta ut personal. De flesta 

respondenterna var ense om ovanstående resonemang då det belyste svårigheten med att 

hitta individer med exakt samma kunskap. Det som skiljde grupp 1 åt var att respondent 

2 ansåg att det inte var den specifika individen som är värdefull, unik och oimiterbar, 

utan att det är gruppen. 
 

4.4.2	  Hållbara	  konkurrensfördelar	  för	  arbetssökande 

En åsikt som förenade respondenterna i grupp 1 och 2 var tankarna kring de anställdas 

engagemang för att nå hållbara konkurrensfördelar. Vikten av anställdas vilja att ta 

företaget till nästa nivå.  

 

Respondenterna i grupp 2 hade olika åsikter om när företag når konkurrensfördelar 

gentemot sina konkurrenter. Allt ifrån det skede då företaget producerar produkter eller 

tjänster till en lägre kostnad än resterande marknad, till att företaget är tillräckligt 

agilt.  Det som förenade åsikterna från grupp 2 var vikten av personalens roll för att nå 

dessa hållbara konkurrensfördelar. En av respondenternas svar handlade om att företag 

med rätt personal som besitter rätt typ av kunskap förmodligen kan producera sin 

produkt eller tjänst till en lägre kostnad. Respondent 6 i grupp 2 ansåg att personalens 

roll var mycket större än så, utan bra personal finns det inte ett enda tjänsteföretag som 

skulle kunna särskilja sig på en marknad.  

 

En ytterligare aspekt som förenade de flesta respondenterna i grupp 2 var vikten av 

personalens ansikte utåt, både i dess privata miljö som i dess arbetsmiljö. En av 

respondenterna menade att en anställd alltid fungerar som en ambassadör för företag, 

oberoende av dess situation. Samma respondent betonade även hur viktigt det är att 

anställda är nöjda med sitt arbete samt gillar företaget och det dem står för. 

Respondenten menade att alla anställda kan bidra till hållbara konkurrensfördelar, så 

länge dem står för det företaget står för. Respondent 1 i grupp 2 uttryckte följande; 

 

”… En anställd fungerar som en ambassadör för företag både vid kundmöten men också 

vid privata tillställningar. Jag som ambassadör vill berätta vad vi gör och vad vi står för, 

och detta tror jag lockar ny talang.” 



Robert Holtz Examensarbete Högskolan i Gävle 
Josefine Wiebe   VT 2018    

 53 

 

Alla respondenterna i grupp 2 var eniga om att de inte kan bytas ut mot tillgänglig 

teknologi varken nu eller i framtiden. Utvecklad teknologi är ett måste för företag om 

man vill konkurrera på den globala marknaden som finns, men chansen att teknologi 

kommer konkurrera ut det humana i företaget ansåg respondenterna var högst 

osannolikt. Respondent 2 uttryckte följande; 
 

“Den enda risken för att vi i framtiden kan bytas ut mot teknologi är om robotar får 

känslor. Datorer kan göra jobbet, men har man inte en känsla för andra människor så 

blir man begränsad och därmed inte bäst.” 

 

Även intervjuperson 1 i grupp 2 menade att teknologi i dess nuvarande skick aldrig 

kommer kunna byta ut oss människor för då tappar vi förmågan att vara agila. 

Ytterligare framkom det att alla respondenter i grupp 2 ansåg sig vara unika och 

värdefulla förutom respondent 3, som ansåg sig vara likgiltig andra individer.  

 

“... jag tror nästa man kan göra mitt arbete minst lika bra, vi är bara ekorrar i hjulet.” 

 

Respondenterna i grupp 2 exklusive intervjuperson 3 var eniga om att varje individ är 

värdefull och unik, men att de på egenhand oftast inte kan generera hållbara 

konkurrensfördelar åt ett företag. Även om varje individ är unik och värdefull så behövs 

gruppen, man behöver sitt team menade respondent 5 i grupp 2, något som respondent 3 

inte höll med om. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Robert Holtz Examensarbete Högskolan i Gävle 
Josefine Wiebe   VT 2018    

 54 

5 Analys 
I det följande kapitlet återfinns en teoretisk analys av den empiri vi samlat in. Vi har 

analyserat empirin med hjälp av tidigare teoretiska fynd, för att sedan utforma ett 

bidrag av utfallet i det efterkommande kapitlet. Vi har reflekterat över de svar som 

givits och avslutningsvis belyst vad vi anser att fortsatt forskning bör fokusera på. 
 

5.1 CSR 
Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen så framgår det att begreppet CSR 

och socialt ansvar är ett mångfacetterat begrepp med varierande definitioner som har 

utvecklats under längre tid (Dahlsrud, 2006; Carroll, 1999). Det empiriska materialet 

visar både att det finns en skillnad mellan respondenternas uppfattning av begreppet 

men att det även finns en del likheter. Anledningen till ovanstående tror vi beror på 

gruppens olikheter, d.v.s. att den ena gruppen består av rekryteringsansvariga och ser 

det mer ur ett företagsperspektiv medan den andra gruppen ser det ur ett perspektiv som 

privatperson. Utöver detta tror vi att synen på begreppet kan bero på utbildningsnivå 

men även vad varje individ intresserar sig för.  
 

5.1.2	  CSR	  för	  rekryteringsansvariga 

I empiridelen fann vi underlag för att vissa delar ur Dahlsruds (2006) fem dimensioner 

av CSR blev aktuella. Det som förenade det empiriska materialet från de 

rekryteringsansvariga var att synen på CSR på något vis grundades i relationen till 

samhället och mer specifikt relationen till hjälporganisationer. Där CSR blev en fråga 

om att bidra med tid eller pengar. Detta återspeglade både den frivilliga- och den sociala 

dimensionen i Dahlsruds (2006) modell, som uttrycker det sociala ansvaret som något 

utöver vad lagen kräver i en kontext av ett bättre samhälle.  
 

Det vi finner av intresse och det som binder ihop respondenterna var att ett sådant 

mångtydigt begrepp som CSR ändå hade en gemensam nämnare. Vår tolkning av det 

empiriska materialet var att den sociala och den frivilliga dimensionen det vill säga 

bidra med tid eller pengar till hjälporganisationer verkade vara grunden för begreppet 

CSR. Även fast en del av det empiriska materialet antydde att CSR var något mer än så, 

var ändå grunden av CSR att bidra med pengar eller tid. Enligt vår uppfattning så var 

Dahlsruds (2006) fem dimensioner klart nödvändiga vid analysen, dock fann vi även att 
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synen på socialt ansvar kunde beskrivas utifrån McWilliams och Siegels (2001) 

förenklade definition av begreppet som belyser att ett företagets CSR-engagemang är en 

handling till samhället som sträcker sig utanför det egna intresset.   
 

5.1.3	  CSR	  för	  arbetssökande 

Som det framgår i den teoretiska referensramen så finns det en förhållandevis allmänt 

accepterat definition av CSR som presenteras av Europa-kommissionen (2017). Även 

fast stora delar av det empiriska materialet från de arbetssökande kände till begreppet så 

var det endast ett enstaka fall som explicit belyste den miljömässiga aspekten av 

begreppet. Enligt vår uppfattning så förenas synen av CSR hos de arbetssökandes likt en 

av Dahlsruds (2006) dimensioner, närmare bestämt den sociala dimensionen. 

Betydelsen av detta var det återkommande åsikterna om ett bättre samhälle genom att 

göra rätt för sig och städa upp för sina missar. 
 

Dock förstår vi att dessa personer per definition inte jobbar med begreppet CSR och det 

blir, enligt oss, relativt naturligt att återkomma till den sociala aspekten av socialt 

ansvar. Detta kan delvis bero på att själva ordet återfinns i begreppets namn samt att en 

stor del av den marknadsföring som finns gällande CSR belyser just den sociala 

dimensionen.  
 

5.1.4	  Individers	  uppfattning	  av	  CSR	  

Även fast de flesta arbetssökandes uppfattning av CSR var likt Dahlsrud (2006) 

dimension eller McWilliams och Siegels (2001) förenklade definition så fann vi ändå 

väldigt skilda uppfattningar om vikten av CSR. Likt Rodrigo och Arenas (2008) kunde 

vi ur vårt empiriska material urskilja tre olika typer av individer i förhållande till socialt 

ansvar.  
 

Det fanns den ena typen som ansåg att CSR var onödigt, kostsamt och förstod inte 

behovet av det. Resterande respondenter ansåg att CSR var viktigt. Skillnaden mellan 

dessa var att en del i slutändan ändå inte värdesatte CSR framför sin egen framgång 

medan den andra delen ansåg att CSR var en nödvändighet. Den individ som ansåg att 

CSR var onödigt skulle kunna beskrivas som den oliktänkande medarbetaren. De som 

ansåg att CSR är viktigt men att deras karriär är viktigare skulle kunna benämnas som 

den likgiltiga medarbetaren. Medan den sistnämnda som anser att CSR är en 
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nödvändighet skulle kunna benämnas som den engagerade medarbetaren enligt Rodrigo 

och Arenas (2008) klassificeringar. Vi är medvetna om att denna klassificering både kan 

vara något instrumentell samt att den vanligtvis används för medarbetare, dock anser vi 

att den tydligt beskriver skillnaden mellan personers olika uppfattning.  
 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang så uppfattar vi det som att de individer som 

Rodrigo och Arenas (2008) beskriver som den engagerade även var de som hade bredast 

och djupast definition av socialt ansvar. Motsatsen till nyss nämnda blev den del av det 

empiriska materialet som Rodrigo och Arenas (2008) skulle benämna som den 

oliktänkande. Från dessa “oliktänkande” individer så var beskrivningen av socialt 

ansvar knappa, om den ens existerade. Vi är av uppfattningen att kunskapen om socialt 

ansvar och begreppet CSR har en viss samklang med hur viktigt individer anser att 

socialt ansvar är. Med andra ord desto större kunskap om socialt ansvar desto större vikt 

var ett CSR-engagemang.  

 

5.1.5	  Marknadsföring	  av	  CSR	  

Utifrån det faktum att alla i det empiriska materialet av de rekryteringsansvariga ansåg 

att marknadsföring av CSR i syfte att locka talang var acceptabelt, så anser vi att det 

finns en viss överensstämmelse med teorin angående den sociala 

identitetsmedvetenheten. Highhouse et al. (2007) beskriver teorin utifrån att företag har 

kännedom och förståelse för vilka karaktärsdrag en individ söker i en organisation. Vi 

anser, om CSR ses ur ett marknadsföringsperspektiv, kan det bland annat berätta för 

arbetssökande vem företaget är och vad företaget står för. Om en arbetssökande aldrig 

varit i kontakt, eller haft en interaktion med företag tidigare, så kan verksamheter som 

har ett CSR-engagemang ha en positiv effekt på dessa individer då företaget kan 

uppfattas som pålitligt, stabilt och trovärdig (Viswesvaran et al., 1998). Utifrån det 

empiriska materialet så anser vi att de flesta företagen försöker skapa sig en bild av sig 

själva som just pålitliga och trovärdiga. Detta tror vi att företagen riktar mot potentiella 

kunder, men även att samma budskap indirekt eller direkt riktas mot arbetssökande. 

Utifrån det empiriska materialet finner vi att arbetssökande vill arbeta för organisationer 

där värderingarna stämmer överens med deras, och vi anser att CSR berättar för 

arbetssökande om en större övergripande värdering, nämligen att företaget bryr sig. 

Enligt vår uppfattning blir denna värdering en viktig del av det som Dyhre & Parment 
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(2012) beskriver som den psykologiska delen av employer branding, där företagets 

rykte och vad potentiella medarbetare känner för organisationen beskrivs.   

	  	  

5.2 Attraktion 
Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen så kan attraktion beskrivas med vissa 

delar hämtade ur marknadsföringen (Lievens & Highhouse, 2003). Det finns en skillnad 

mellan individers vilja att både få materiella fördelar och icke materiella fördelar på sin 

arbetsplats. I empirin finner vi att detta stämmer överens med den teori vi tidigare 

nämnt. Enligt vår åsikt så tror vi att detta har att göra med människans natur, viljan att 

ha materiella fördelar kan avta men viljan att överlag ha det bra kommer alltid att 

finnas. Vi tror därför att när materiella fördelar inte längre spelar lika stor roll så 

kommer de icke materiella fördelarna att ta vid.  

5.2.1	  Instrumentella	  egenskaper	  för	  rekryteringsansvariga 

Ur empirin fann vi att hela det empiriska material gällande denna grupp var ense om att 

pengar inte är allt vad det gäller att attrahera nya medarbetare. Likt Dyhre och Parment 

(2012) visade empirin att lön och förmåner får en viktig roll, men det är inte allt, det 

finns andra attribut som spelar roll. Dock betonades vikten av lön och förmåner i olika 

utsträckning. Enligt vår uppfattning kan detta bero på att denna grupp består av 

rekryteringsansvariga inom olika branscher, där det läggs olika tonvikt på exempelvis 

pengar. En del av respondenterna arbetar inom en bransch där lönen sätts efter 

prestation medan andra delar av materialet arbetar med redan färdiga lönetrappor. Vi 

tror därför att i en bransch där lön beror på prestation så får det därav en viktigare roll 

eftersom individen själv kan påverka utfallet. Lievens och Highhouse (2003) menar att 

dessa instrumentella egenskaper är värdefulla på grund av vad dem leder till, och med 

vetskapen om detta, så skapas en förståelse för betydelsen för de materiella fördelarna.  

5.2.2	  Symboliska	  egenskaper	  för	  rekryteringsansvariga	  

Det empiriska materialet visade att alla i denna grupp ansåg att en individs personlighet 

spelade roll vid val av företag. I den teoretiska referensramen belyser Turban och Keon 

(1993) att prestationsbehov är en förklarande variabel till varför individer väljer att söka 

sig till vissa organisationer. De menar att individer med stort prestationsbehov söker sig 

till företag där de kan vara med att påverka, ta ansvar samt nå framgång med sina egna 

ansträngningar och förmågor. I enlighet med det nyss nämnda visade empirin på 

liknande utfall, respondenterna var eniga och belyste vikten av anställdas möjlighet att 
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påverka beslut inom organisationen. Vi är av uppfattningen att detta blir naturligt, en 

individ som har ett högt prestationsbehov kan enklare prestera om den får vara med och 

bestämma spelreglerna för sin egen väg.  
 

I den teoretiska referensramen presenterar Kaur och Kaur (2018) självkänsla som hur 

väl en individ är medveten och känner sig själv men även hur personen i fråga värderar 

sig själv. Samtidigt menar Turban och Keon (1993) att individer med hög självkänsla 

tenderar att söka arbetsplats efter sina “jobb-behov” medan individer med låg 

självkänsla mer påverkas av verksamheter som arbetar med socialt ansvar. Det 

empiriska materialet visade delade meningar angående ovanstående resonemang. En del 

av gruppen menade att individer med en positiv bild av sig själv hade ett stort 

prestationsbehov medan den resterande delen av gruppen ansåg att det var personer som 

inte uppnått sin potential som hade det högsta behovet att prestera. Utifrån det 

empiriska materialet så kan vi inte diskutera kring självkänslans betydelse när det 

kommer till val av företag, oavsett om företag som tar socialt ansvar eller de som möter 

individer “jobb-behov”. Även fast vi ser att gruppens svar överlag är viktiga så tror vi 

att diskussionen kring detta område blir på ett sätt för distanserat på grund av att det är 

personers uppfattningar om andra individers uppfattningar. Vi har alltså en empiri som 

varken talar för eller emot den teoretiska referensramen kring detta område. Dock ser vi 

att teorin och empirin kring prestationsbehov stämmer överens, där det empiriska 

materialet samtycker med vår teoretiska referensram.   
 

Vi är medvetna om att en del diskussioner, och framförallt diskussionen kring 

självkänsla har varit på en ytlig nivå. Detta kan vara orsaken till att diskussionerna ovan 

blivit distanserade och medför att vi varken kan uttala oss om självkänslans del i 

attraktionen. 
 

5.2.3	  Instrumentella	  och	  symboliska	  egenskaper	  för	  arbetssökande 

När vi återigen såg till det empiriska materialet men denna gång kring de 

arbetssökandes åsikter fann vi att deras tankar var i linje med Dyhre och Parments 

(2012) om att lön och förmåner inte var den enda faktorn till val av företag. Kontentan 

av detta blev att oavsett grupp så framgick det att pengar inte är allt. Vår uppfattning av 

ovanstående är att vi i dessa kontexter kan se att den teoretiska referensramen stämmer 

överens med empirin. 
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Likt den teoretiska referensramen visade de sig att det empiriska materialet betonade 

vikten av ett företags värderingar. Både Collin och Han (2004) samt Highhouse et al. 

(2007) presenterar ett företags värderingar som ett viktigt attribut för att attrahera 

medarbetare till företaget. Enligt oss blir innebörden av det nyss nämnda en indikation 

på att det finns något immateriellt som påverkar en individs val av företag. Highhouse et 

al. (2007) argumenterar kring att individer identifierar sig med organisationer för att 

medlemskapet på något vis kan tillfredsställa behov hos individen, bland annat dess 

värderingar. Vi ser i det empiriska materialet att ett av de viktigaste behoven hos 

arbetssökande är att individens och företagets värderingar stämmer överens.  
 

McClelland et al. (1953) belyser i den teoretiska referensramen att nivån av 

prestationsbehov hos individen återspeglas i dess strävan efter utmaningar i arbetslivet. 

I det empiriska materialet fann vi att individen på ett sätt eller annat ansåg att 

utmaningar i arbetslivet var viktigt. Samtidigt som denna grupp fann att utmaningar i 

arbetslivet var prestationshöjande ansåg denna grupp av arbetssökande att värdet av 

dem själva var någorlunda högt.  
 

Självkänslan hos denna grupp framställdes som hög, men vid närmare eftertanke ansåg 

vi att det var värt en djupare analys av den faktiska innebörden kring att dessa individer 

själva uttalade sig om sin egen självkänsla. Betydelsen av det nyss nämnda gjorde att vi 

upplevde diskussionen kring självkänsla som något intetsägande. Vi tror inte att det 

empiriska materialet på ett ärligt sätt kan tala om sin självkänsla, och vi med den 

forskningsmetod som tillämpades på ett tillräckligt djupt sätt kan få en bra bild av 

individens ärliga syn på sig själv. Återigen står vi kvar vid att självkänsla, oavsett om 

det kom från rekryteringsansvariga eller arbetssökande, blir svårt att relatera till teorin 

på ett tillförlitligt sätt. Vi anser därmed att självkänsla möjligtvis inte är något konstant 

hos individer utan något som kan uppstå utifrån situation. Att uttala sig om huruvida det 

finns en relation mellan empirins uttalade självkänsla och teoridelens presentation av 

begreppet är svårt att göra på ett pålitligt och trovärdigt sätt.  
 

5.4 Hållbara konkurrensfördelar 
Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen framgår det av hela det empiriska 

materialet att personalen spelar en viktig roll. Likt det Barney (1998) belyser, att 
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anställda är företagets viktigaste resurs, framgår det att både rekryteringsansvariga samt 

de arbetssökande samtycker kring detta faktum. Dock enligt vår uppfattning finns det en 

skillnad i synen på personal mellan grupperna, vilket vi anser grundar sig i olika 

perspektiv. Vi upplever att skillnaden kan bero på att de rekryteringsansvariga har ett 

större företagsperspektiv, där det finns en mer objektiv och bredare syn av anställda. 

Medan synen hos de arbetssökande blir mer centrerad och stannar hos “jaget”.  
 

5.4.1	  Hållbara	  konkurrensfördelar	  för	  rekryteringsansvariga 

Barney (1991), Wright et al. (1994) och Hambrick (1987) beskriver alla att 

konkurrensfördelar kan nås genom att inneha resurser som är värdefulla, unika, 

oimiterbara och icke-substitutbara. Alla rekryteringsansvariga var ense om att personal 

uppfyller dessa kriterier, vilket vi anser är ett naturligt utfall. När vi ser till dem 

rekryteringsansvariga vi valt att intervjua så kommer alla från någon form av 

tjänsteföretag. Vi har fått en förståelse för att svaren vi fått grundat sig på respondenter 

som kommer från företag där personalen är av stor vikt. Vi tar även med oss att vikten 

som läggs vid personalen eventuellt hade skilt sig ifall de rekryteringsansvariga kom 

från ett mer produktbaserat företag. Oavsett ovanstående väljer vi att föra vidare en del 

av vad det empiriska materialet belyste. Vilket var att de inte enbart är personal som 

träffar kunder som är viktig, utan hela organisationen räknas. Återigen oberoende om 

det är ett tjänsteföretag eller ett produktföretag tar vi med oss att personalen bidrar till 

hållbara konkurrensfördelar.  
 

Djupare in i det empiriska materialet framkom det att de inte är de facto personalen som 

fysiska människor som bidrar till hållbara konkurrensfördelar. Fokus låg på kunskapen 

och den intellektuella nivån hos individerna.  Barney (1991) och Wright et al. (1994) 

betonar i sin forskning att det finns en skillnad i erfarenhet, intelligens och kunskap hos 

humankapitalet och det är just denna skillnad som gör att det inte är själva människan 

utan att det är kunskap, erfarenhet och intelligens som är av vikt. Vi ser ett övergripande 

samförstånd genom hela det empiriska materialet att kunskap är det som skapar ett 

starkare eller svagare humankapital. Det empiriska materialet betonade även betydelsen 

av att underhålla och utveckla humankapital för att kunna konkurrera med andra 

verksamheter på sikt. Något den teoretiska referensramen även belyser.  
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Som tidigare nämnt i studien finns det en del forskare som betonar den positiva 

relationen mellan finansiell prestation och CSR (Orlitzky et al., 2003; Famiyeh, 2017; 

Lee & Jung, 2016). Det finns även de som tagit diskussionen vidare, att relationen 

mellan dessa variabler är indirekt (Saedi et al., 2014; Surroca et al., 2010). Ur det 

empiriska materialet fann vi att alla rekryteringsansvariga var ense om att graden av 

prestation, vilket inkluderade finansiell prestation, berodde på hur väl företagen lyckats 

skapa hållbara konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. 
 

Enligt vår uppfattning kan företag uppnå finansiell prestation genom CSR, detta utifrån 

de indirekta faktorerna. Innebörden av det nyss nämnda är att finansiell prestation kan 

uppnås av hållbara konkurrensfördelar som i sin tur kan uppnås av humankapitalets 

intellektuella nivå. Vi vill betona vår tyngdpunkt i ovanstående resonemang, att 

relationen mellan CSR och finansiell prestation kan existera, dock om den existerar 

anser vi att den är indirekt.  

5.4.2	  Hållbara	  konkurrensfördelar	  för	  arbetssökande	   

Som tidigare nämnt var även denna del av det empiriska materialet ense om att 

personalen är en viktig del i organisationen för att nå hållbara konkurrensfördelar, 

återigen är detta i enlighet med Barney (1998). Vi fann det intressant att respondenterna 

i denna grupp var oeniga kring hur hållbara konkurrensfördelar uppnås, en del menade 

att det nås genom att producera produkter och tjänster till ett lägre pris medan en del 

ansåg att hållbara konkurrensfördelar uppnås när företaget är tillräckligt agilt. Enligt vår 

uppfattning menade respondenterna i grunden samma sak, ett företag som är agilt är 

även ett företag som kan producera tjänster och produkter till ett lägre pris. Vår 

uppfattning var att respondenterna hade olika syn på vad som orsakade vad.  
 

Det som förenade respondenterna i denna grupp var att de likt Barney (1991) betonade 

vikten av kunskap hos de anställda, något som även de rekryteringsansvariga tidigare 

belyst. Dock till skillnad från de rekryteringsansvariga så betonade stora delar av de 

arbetssökande den icke-substitutbara delen gällande humankapitalet som en hållbar 

konkurrensfördel. Wright et al. (1994) presenterade denna del som att humankapitalet 

inte kan bytas ut av olika teknologier etc. utan framhäver vikten av det mänskliga. Vår 

uppfattning var även att det empiriska materialet ur denna del framhävde det mänskliga, 

det mänskliga med humankapitalet. Något som stödjer detta antagande är att det i några 

fall i det empiriska materialet betonade det unika med människan, med andra ord 
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människans känslor. Återigen är det som binder ihop hela det empiriska materialet 

kunskapen hos individer.  

 

En ytterligare aspekt som binder ihop det empiriska materialet var att nästan alla 

respondenterna i de båda grupperna ansåg att det bland annat är engagemanget och 

värderingarna hos de anställda som hjälper företag att nå hållbara konkurrensfördelar. 

Samt att det inte enbart är de anställda som möter kund som är av vikt för företaget, det 

är hela kedjan av anställda, allt från Vd:n till den nykomne. Detta belyser även tidigare 

teoretiska fynd, att kompetensen, engagemanget, värderingarna och insikterna hos 

humankapitalet är av vikt för att kunna nå hållbara konkurrensfördelar (Barney, 1991; 

Barney, 1998). 
 

Dock i motsats till hela det empiriska materialet fann vi ett enstaka fall där 

respondenten likställde sig med alla andra individer. Genomgående under hela 

insamlingen av empirin var det även samma respondent som återkommande motsade sig 

till resterande i gruppen. Det visade sig att efter den empiriska insamlingen var 

genomförd, att denna individ hade fått sin tjänst avslutad på sin dåvarande arbetsplats. 

Detta anser vi kan ha varit en bidragande orsak till att individer uttryckt sig på ett sätt 

som mer representerade individen i “stridens hetta” mer än i sin alldagliga kontext.  
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6 Bidrag 
Syftet med denna studie var att ”öka förståelsen kring betydelsen av CSR för att nå 

hållbara konkurrensfördelar, detta genom att studera hur arbetssökande individer 

attraheras av att söka jobb hos socialt ansvarsfulla företag. Studerat i en kontext av 

SMEs.” Enligt vår uppfattning anser vi att studien har bidragit till en ökad förståelse 

kring det formulerade syftet. Studien visade att socialt ansvar i företag främst beskrevs 

som företagens arbete med hjälporganisationer, i den mening att bidra med pengar eller 

tid. En del av det empiriska materialet betonade att CSR innehöll fler aspekter, såsom 

miljömässiga och ekonomiska, men den gemensamma definitionen av begreppet 

återkom till att bidra med pengar eller tid till hjälporganisationer. 

 

Vidare visade studien att individers inställning till CSR var en viktig del för att besvara 

syftet. Vi fann att individer har olika inställning till CSR och beroende på inställningen 

var socialt ansvar olika viktigt vid val av företag. Oavsett inställning till CSR fann vi 

dock att det empiriska materialet attraherades av mer än bara lön och förmåner. 

Däremot visade det sig att desto viktigare CSR var, desto mindre inverkan hade lön och 

förmåner vid val av företag. Det visade sig även att dessa personer som belyste CSR, 

och förminskade lön och förmåner, alla hade ett stort behov att prestera, både i 

arbetslivet och utanför.  

 

En del av syftet handlade om att nå hållbara konkurrensfördelar genom att attrahera 

individer. Efter att vi genomfört studien fann vi att dessa hållbara konkurrensfördelar 

kan uppnås med rätt typ av individer, med andra ord individer med hög intellektuell 

nivå. Studien visade även att medarbetarna kan anses som unika, värdefulla, oimiterbara 

och icke-substitutbara, vilket skulle kunna anses som ett måste för att uppnå hållbara 

konkurrensfördelar. Innebörden av ovanstående blir att en specifik sort av CSR 

attraherar vissa typer av individer, samt att dessa individer har ett större fokus på andra 

egenskaper än lön och förmåner, såsom viljan att kunna prestera på arbetet. Studien 

visade att lyckas SMEs med ovanstående så kan de utifrån medarbetarna skapa hållbara 

konkurrensfördelar.  
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6.1	  Teoretiskt	  bidrag	  

Vår teoretiska modell har sin utgångspunkt i CSR där vi fann likt tidigare forskning 

(Dahlsrud, 2006; Carroll, 1999) att begreppet CSR är ett mångtydigt begrepp med 

varierande definitioner. Dock fann vi en gemensam nämnare av begreppet, alla våra 

respondenter belyste den sociala samt den frivilliga dimensionen av Dahlsruds (2006) 

presentation av CSR. 

 

Vi lyckades urskilja likt tidigare forskning tre typer av personligheter och deras 

förhållningssätt till CSR (Rodrigo & Arenas, 2008). Dessa tre personligheter var den 

engagerade, likgiltiga och oliktänkande individen, vilka återfinns i vår teoretiska 

modell. Det studien belyste var att den engagerade och den likgiltiga individen mer 

attraherades av de symboliska- än de instrumentella egenskaperna (Lievens & 

Highhouse, 2003), d.v.s. vi fann att dessa individer hellre hade möjligheten att prestera 

på arbetsplatsen än bara en hög lön. Dock fann vi att studien enbart kunde stödja att 

attraktion kan förstås utifrån individernas prestationsbehov. Vi kunde därmed inte stödja 

tidigare forskning som belyste rollen av självkänsla (Turban & Keon, 1993). Enligt vår 

uppfattning kan detta berott på vår valda metod, vilket innebar att vi inte hade möjlighet 

att komma våra respondenter tillräckligt in på djupet. 

 

Vår modell bygger bland annat på om SMEs lyckas med att attrahera rätt typ av 

medarbetare, individer som har en hög intellektuell nivå och som attraheras av CSR, 

utifrån dem kan skapa hållbara konkurrensfördelar. Detta är även något som tidigare 

forskning stödjer (Barney, 1991; Wright et al., 1994). Studien belyser även att individer 

kan uppfylla kriterierna för att nå hållbara konkurrensfördelar, kriterier som tidigare 

forskning benämner som unika, värdefulla, oimiterbara, och icke-substitutbara (Barney, 

1991; Wright et al., 1994). 

 

Sammanfattningsvis är vårt teoretiska bidrag att den sociala och frivilliga dimensionen 

av CSR (Dahlsrud, 2006) b.la. kan leda till hållbara konkurrensfördelar om företag, mer 

specifikt SMEs, lyckas attrahera rätt typ av medarbetare. Dock måste detta förstås ur en 

viss kontext, där individernas olika inställning till CSR spelar roll. Vi fann att individer 

som ansåg att CSR var en viktig del vid val av företag, även ansåg att de symboliska 

attributen var av större vikt än de instrumentella. Möjligheten till att kunna prestera på 

arbetsplatsen vägde med andra ord tyngre än en hög lön. Prestation kunde förstås ur 
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olika perspektiv, vi fann att individerna ville prestera, men att prestation kunde skilja 

sig, Det visade sig att individerna ansåg att de kunde prestera på en finansiell nivå eller 

prestera på ett socialt ansvarsfullt sätt. 

 

6.2	  Praktiskt	  bidrag 

Förutom det teoretiska bidraget, ser vi även att studien kan bidra på en praktisk nivå. 

Studien visar att CSR av specifik sort attraherar vissa typer av individer, där 

attraktionen från individen kan förstås utifrån behovet att prestera. Vi anser likt tidigare 

forskning (Russo & Perrini, 2010) att företag ej bör marknadsföra sitt CSR-engagemang 

om det inte grundar sig på, samt utstrålar, företagets grundvärderingar. Vi menar att 

företag, mer specifikt SMEs, bör vara uppmärksamma på hur deras sociala ansvar 

uppfattas externt. Vi vill belysa att företag bör marknadsföra sitt CSR-engagemang, om 

det grundar sig på rätt värderingar, mot potentiella arbetssökande. Detta då potentiella 

arbetssökande kan bidra med att uppnå hållbara konkurrensfördelar för företaget. Det 

studien bland annat visar är att när de instrumentella attributen, lön och förmåner, är lika 

kan de symboliska attributen komma att spela en avgörande roll. Innebörden av 

ovanstående är att CSR kan leda till att företagen vinner intellektuell personal på 

bekostnad av sina konkurrenter.  
 

6.3	  Vidare	  forskning 

Vårt förslag till vidare forskning utgår från det faktum att vi inte lyckades närma oss 

begreppet självkänsla på tillräckligt djup nivå. Vår uppfattning är att attraktionen till 

CSR för att nå hållbara konkurrensfördelar ytterligare kan förstås om en studie på ett 

trovärdigt sätt kan belysa individers självkänsla. Vårt förslag till att närma sig detta 

begrepp, är att genom deltagande observationer följa individer både före och under 

själva rekryteringen. Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning inom detta område är att 

göra en kvantitativ studie kring hur vanligt förekommande det är att individer attraheras 

av verksamheters sociala ansvar. Dock för att genomföra detta, så behövs det både ett 

slumpmässigt och större urval i enlighet med de kvalitetskraven som återfinns för 

kvantitativa studier. Enligt vår uppfattning kan en tillräckligt stor studie hjälpa till att 

höja detta område inom CSR-diskussionen och föra forskningen vidare.  
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8 Bilagor 
Appendix	  1.	  Mail	  till	  respondenter	  
 
Hej  
 
Som utlovat så skickar vi här med ett mail med bekräftelse på tid samt en liten bredare 
förklaring på hur denna studie kommer gå till.  
 
En snabb förklaring om oss: Vi heter Robert Holtz och Josefine Wiebe och gör nu sista 
terminen för vår kandidatexamen på högskolan i Gävle.  
 
Vi vill intervjua dig för vår studie kring hur CSR påverkar personer att söka sig till 
specifika arbetsplatser. För att göra detta har vi valt att genomföra intervjuer med olika 
personer runt om i Sverige. Vi kommer intervjua både personer som söker sig till olika 
arbetsplatser samt intervjua personer som på kontinuerlig basis är delaktig i rekrytering 
av nya personer. 
 
Alla dessa intervjuer är anonyma och ditt namn kommer aldrig att skrivas på papper, 
eller något inlämnat till Högskolan i Gävle.  
 
Vi önskar att få spela in alla intervjuer med anledning av att bättre kunna återge det du 
berättar för oss. Om detta skulle vara ett problem så ber vi att ni tar kontakt med oss 
innan intervjun. Ni finner våra kontaktuppgifter nedan i mailet. 
 
För alla som vill ta del av det slutgiltiga arbetet så mailar, postar eller kommer vi gärna 
förbi med detta till er.  
 
Återigen tackar vi för att du ställer och hjälper oss med denna studie. 
 
Överenskommet datum och tid:  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Robert Holtz & Josefine Wiebe 
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Appendix	  2.	  	  Intervjuguide	  till	  sökande	  respondenter	  
 
Inledande frågor 
 
● Berätta om dig själv; 

○ Hur gammal är du? 
○ Vad gör du i dagsläget? 
○ Söker du nya arbeten?  
○ Vad för typ av arbeten söker du? 
○ Vad har du gjort tidigare?  
○ Har du någon utbildning? 

 
 
 

Socialt ansvar 
● Känner du till begreppet CSR? 
● Hur skulle du beskriva socialt ansvar/CSR? 

○ Gör du själv något för att bidra till ett bättre samhälle? 
● Forskning har presenterat att företag kan ta socialt ansvar på flera sätt. Vad är 

din uppfattning om det? 
● Kan du beskriva din erfarenhet av företag som tar socialt ansvar/jobbar med 

CSR? 
● Hur viktigt anser du att det är att företag tar ett socialt ansvar? Varför? 
● Varför tror du att företag tar ett socialt ansvar? 
 

 
Attraktion 
 
● Vad skulle du säga gör att du söker till vissa företag? 

○ Påverkas du av lön och förmåner? 
○ Finns det något annat som påverkar ditt val? 

 
● När du söker dig till företag, är värderingarna hos företaget viktigt? 

○ Om ja, vad för typ av värderingar? 
○ Om nej, varför inte? 

 
● Hur skulle du beskriva din självkänsla? 

○ Hur värderar du dig själv i arbetslivet? 
○ Beskriv vad du tror andra tycker om dig? 

 
● Hur skulle du beskriva ditt prestationsbehov? 

○ Kan du förklara hur du tänker kring din vilja att lyckas i arbetslivet? 
○ Hur är det med utmaningar, vad tycker du om det? 
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● Spelar det roll för dig när du söker jobb om företaget tar ett socialt ansvar? 
Varför? 
○ Allt annat lika, i valet mellan två företag, påverkar det dig om företaget 

tar ett socialt ansvar? Varför? 
 

● Kan du beskriva din uppfattning om vad du tycker kring att företag kan använda 
socialt ansvar för ett sätt att marknadsföra sig på? 
 

● Kan du beskriva din uppfattning om vad du tycker kring att företag kan använda 
socialt ansvar för att få personer att söka sig till företaget?  
 

● Vad tror du om att vissa personer söker sig till organisationer för att få social 
acceptans?  
 
 
 

 
Hållbara konkurrensfördelar 
● När skulle du säga att ett företag är bättre än sina konkurrenter? 
● Vilken resurs anser du är företagets viktigaste för att vara bättre än sin 

konkurrent, och varför? 
● Hur skulle du beskriva din roll i företag för att ditt företag ska kunna uppnå 

hållbara konkurrensfördelar? 
○ Skulle du beskriva dig som värdefull för företag? Varför? 
○ Skulle du beskriva dig som unik på något sätt för företag? Varför? 
○ Anser du att andra kan göra ditt arbete identiskt?  
○ Skulle du beskriva det som att det finns risk för att du byts ut av framtida 

teknologi? 
 

● Kan du beskriva din uppfattning om hur bra du är på det du gör? (intellektuell 
nivå) 
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Appendix	  3.	  Intervjuguide	  till	  rekryteringsansvarig	  
 
Inledande frågor 
 
● Berätta om dig själv och företaget; 

○ Kan du beskriva din roll i företaget? 
○ Kan du beskriva din roll vid rekryteringen? 
○ Hur går rekryteringen till? 
○ Vad är företagets kärnverksamhet? 
○ Hur stort är företaget idag? (omsättning, antalet anställda och 

balansomslutning) 
○ Hur länge har företaget varit verksamt? 
○ Är företaget lokalt eller nationellt? 

 
 

 
Socialt ansvar 
 
● Arbetar ni någonting med socialt ansvar? Det som ibland kallas CSR 
● Vad betyder CSR för dig som privatperson? 
● Vad betyder CSR för er som företag? 
● Kan du beskriva på vilket sätt ni har tagit/tar ett socialt ansvar? 
● Varför jobbar ni med CSR? 

 
 
 
Attraktion 
● Vad tror du göra att vissa söker sig till ert företag? 

○ Lön och förmåner? 
○ Tror du att det finns det andra saker som påverkar valet? 

● Kan du beskriva vikten av företagets värderingar för att få personer att söka sig 
till er?   
 

● Hur ser du på relationen mellan en persons självkänsla och val av företag? 
○ Av din erfarenhet, hur ser du på relationen mellan en persons självkänsla 

och hur den värderar sig själv i arbetslivet?  
 

● Tror du att personers prestationsbehov påverkar val av företag att söka sig till? 
○ Av din erfarenhet, hur se du på relationen mellan prestationsbehov och 

söka utmaningar hos personer i arbetslivet? 
 

● Skulle du beskriva socialt ansvar som en påverkande faktor när personer söker 
sig till er/företag? Varför? 
○ Allt annat lika, i valet mellan två företag, tror du det påverkar en 

arbetssökande, om företaget tar ett socialt ansvar? Varför? 
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● Vad är din uppfattning kring hur ni som företag använder er av CSR för att 
marknadsföra er? Vad är anledningen? 
 

● Vad är din uppfattning kring hur ni som företag använder er av CSR för att få 
personer att söka sig till er? Vad är anledningen?  
 

● Vad tror du om att vissa personer söker sig till organisationer för att få social 
acceptans? 

 
 
  
 
Hållbara konkurrensfördelar 
 
● När skulle du säga att ett företag är bättre än sina konkurrenter? 
● Vilken resurs anser du är företagets viktigaste för att vara bättre än sin 

konkurrent, och varför? 
● Hur skulle du beskriva de anställdas roll för att uppnå hållbara 

konkurrensfördelar?  
○ Hur pass värdefulla skulle du beskriva varje anställd som? 
○ Är varje anställd unik? Varför? 
○ Kan du beskriva din syn på eventuella svårigheter med att byta ut 

personer på specifika tjänster? 
○ Skulle du säga att anställda kan bytas ut mot framtida teknik? Varför? 

 
● Vad tror du ”bra” anställda gör för sitt företag?  
● Hur arbetar ni för att behålla fördelar gentemot era konkurrenter? 
● Skulle du säga att ni har några fördelar gentemot konkurrenter i dagsläget? 

○ Om ja, vad? 
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