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i. Sammanfattning 

 
Titel: Coporate Social Responsibility - konkurrensfördel på arbetsmarknaden? 
 
Författare: Sara Ettedahl och Andrea Sarmiento 
 
Handledare: Marie Aurell 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Genom att studera vad arbetssökande prioriterar vid val av arbetsgivare vill vi 
undersöka om CSR kan ses som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. 
 
Metod: Vi har arbetat med kvantitativ undersökningsmetod. Webbenkäter har skickats ut till 
studenter på Blekinge Tekniska Högskola som examineras inom ett år. Enkäterna har 
utformats efter de teorier som är relevanta för vår studie. Enkäternas påståenden är CSR 
relaterade. Undersökningen och sammanställningen av enkäten gjordes i e- val. 
 
Slutsatser: Vår undersökning visar att CSR kan ses som en konkurrensfördel på 
arbetsmarknaden. Generellt prioriterade majoriteten av respondenterna de individuella 
påståendena framför de kollektiva. Den gjorda undersökningen visar klart att människan är en 
varelse som söker efter ickemateriella egenskaper hos en arbetsgivare. Företagens interna 
CSR arbete, som att kunna utvecklas på sin arbetsplats och ha stimulerande arbetssysslor, är 
det som lockar studenterna mest enligt vår undersökning. En arbetssökande ställer mer 
egennyttiga krav och tänker först och främst på att tillfredställa sina individuella behov. 
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ii. Abstract 
 
Title: Corporate Social Responsibility - a competitive advantage on the labor market? 
 
Athors: Sara Ettedahl and Andrea Sarmiento 
 
Supervisor: Marie Aurell 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administrations, 15 ECTS credits 
 
Purpose: Through studies regarding what workers applicant prioritise when choosing 
employers, we would like to investigate if CSR can be seen as a competitive advantage on the 
labour market. 
 
Method: We have been working with quantitative method. The web questionnaire has been 
sent out to students from Blekinge Institute of Technology that graduates within a year. We 
have designed the questionnaire after the theories that we thought were relevant for our study. 
The questionnaire had questions that were related to CSR. The survey and the compilation of 
it were made in e- val. 
 
Results: Our survey shows that CSR can be seen as a competitive advantage on the labour 
market. The coming academics rated generally individual oriented CSR higher than the 
collective. The survey clearly shows that the human is a being that seeks after non-material 
qualities in an employer. An organisations internal CSR work, like development in work and 
stimulating work tasks, are enticing the student the most according to our survey. A working 
applicant puts more self-interested demands and thinks primarily in satisfying individual 
needs. 
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1. Inledning 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett relativt nytt begrepp vilket är mindre känt för 
företag men själva konceptet är inte främmande. Vi tittar närmare på begreppet för att kunna 
tydliggöra dess innebörd. Detta avsnitt inleds med en förklaring av vilka förväntningar 
samhället har på företag och en beskrivning av vad CSR innebär för företag. Vi fördjupar oss 
sedan i vilka företagets intressenter är och varför de är viktiga. Slutligen redogörs tidigare 
studier inom CSR vilka behandlar personalen som är en av de viktigaste intressenterna för en 
arbetsgivare. Utifrån personalperspektivet vänds fokus mot en annan betydelsefull 
intressentgrupp nämligen arbetssökande och den grupp som vi valt att undersöka är 
arbetssökande studenter på Blekinge Tekniska Högskola. Således närmar vi oss vår slutliga 
frågeställning och kan förklara syftet med denna uppsats. 
 
 

1.1 Samhällets förväntningar på företag 
Corporate Social Responsibilty (CSR) är inget som idag nonchaleras av företag som vill vara 
långvariga på marknaden.1 Med CSR menas att företag tar socialt ansvar i sin verksamhet och 
i samhället. Det innebär att företag tar hänsyn till personalens välbefinnande men också till 
hur företag påverkar samhället genom att värna om miljön. När företag tar socialt ansvar 
(CSR) innebär det inte enbart att de uppfyller de rättsliga kraven, de går ett steg längre än vad 
som krävs på det sociala området. Exempelvis i fråga om utbildning, arbetsvillkor eller 
relationerna mellan ledning och anställda som kan ha en direkt inverkan på produktiviteten. 
Detta ger möjlighet till att hantera förändringar och förena social utveckling med ökad 
konkurrenskraft.2 
 

1.1.1 Definitioner 
Idag finns inte en definition på CSR som godtas av alla. I alla definitioner ingår dock 
hållbarhet, företagens ansvar och hur företaget sköts.3 De två kanske viktigaste definitionerna 
har gjorts av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och EU- 
kommissionen och de lyder: 
 

”CSR är företagens kontinuerliga åtagande att uppträda etiskt och bidra till 
ekonomisk utveckling, samtidigt som de förbättrar livskvaliteten hos de anställda 
och deras familjer likväl som i lokalsamhället och samhället i stort.” 

WBCSD4 
 
 

 

1Smith, Craig N. (2003), “Corporate Social Responsibility: Whether or How?”, California Management Review.             
45/2003, 4, 56-68 

2Europeiska Gemenskapernas Kommission (2001), ”Grönbok – Främjande av en europeisk ram för företagens 
sociala ansvar”, KOM(2001), 366 slutlig   

3Löhman, Ola (2003), Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i praktiken, Stockholm: 
Ekerlids Förlag 

4WBCSD i Bingel, Eva, Claes Sjöberg & Charlotte Sjöquist (2002), Från defensiv till proaktiv – Drivkrafterna 
bakom en hållbar tillväxt, Stockholm: Svenskt Näringsliv, sid. 18 
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”Företagens sociala ansvar beskrivs som ett begrepp som innebär att företagen på 
frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i 
sin samverkan med intressenterna” 

EU-kommissionen5 

 
 

1.2 Tre dimensioner av företagspolicy 
För att kunna förstå hur företagens sociala ansvarstagande kan vara uppbyggd tittar vi 
närmare på en företagspolicy framtagen av Swedish Standards Institute (SIS). Enligt den bör 
följande tre dimensioner av ansvar ingå; ekonomiskt, socialt, och miljömässigt, och de bör 
betraktas som lika viktiga. Företag rekommenderas att utveckla principer och policys för sin 
verksamhet som går längre än vad lagstadgade krav och kollektivavtal kräver.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fig. 1 Tre dimensioner av företagspolicy 7 
 
 
Ett företag ska bland annat kunna ha en produktion som är miljövänlig, leverera säkra 
produkter, kunna vara kreditvärdig men också kunna påverka politiker för att gynnas av 
samhällets resurser.8 De tre dimensionerna ovan förklaras enligt figur 2 nedan. 

 

5Europeiska Gemenskapernas Kommission (2001), sid. 6 
6SIS handbok (2005), CSR - Socialt ansvarstagande för företag, SIS Förlag AB, 40/2005 
7SIS handbok (2005) 
8Bruzelius, H. Lars & Per-Hugo Skärvad (2004), Integrerad organisationslära, Lund: Studentlitteratur 
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Fig. 2 De tre dimensionernas innebörd 9 
 
 
Mänskliga rättigheter ingår som en viktig del i företagens sociala ansvar, särskilt i 
internationell verksamhet och globala leverantörskedjor. Detta erkänns också i internationella 
hjälpmedel som Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Organisation for Economic 
Coperation and Development (OECD).10 
 
ILO är FN: s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande 
mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja 
sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och 
rättigheter.11 
 
I Sverige består OECD av representanter från flera departement i Regeringskansliet samt 
företrädare från fackföreningar (LO, TCO, Sif, SACO) och näringsliv (Svensk Handel, 
Svenskt Näringsliv). OECD:s riktlinjer för multinationella företag är frivilliga. Den nationella  

9Egen framställning baserad på SIS Handbok (2005) 
10Europeiska Gemenskapernas Kommission (2001) 
11Mänskliga Rättigheter (se Internetadresser)  
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 8 

                                                



Sara Ettedahl   Corporate Social Responsibility 
Andrea Sarmiento 
 
 
kontaktpunkten är ingen juridisk process och har inga tvångsmedel. Den fungerar som ett 
forum för dialog och kontaktskapande i frågor som har samband med riktlinjerna och dess 
implementering.12 
 
OECD: s riktlinjer för multinationella företag innehåller i korthet bland annat: 13 
 

• Allmänt: Respektera mänskliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling och de 
anställdas fortbildning. 

• Anställda: Respektera de anställdas fackliga rättigheter, samarbeta på olika sätt med 
de anställdas representanter och motarbeta barnarbete. Informera om och lindra 
negativa konsekvenserna av nedläggningar. 

• Miljö: Sträva efter kontinuerlig förbättring. Skydda miljö, hälsa, och säkerhet till 
exempel genom miljöledningssystem och att tillämpa försiktighetsprincipen. Utveckla 
och tillhandahålla produkter och tjänster utan olämplig miljöpåverkan. 

 
 

Företagen ställs inför stora utmaningar, hur de skall övervaka att deras affärspartner följer 
företagets viktigaste värderingar och hur de skall utforma och utöva sin verksamhet i länder 
där brott mot de mänskliga rättigheterna är vanliga. 
 
Till följd av allt större påtryckningar från icke-statliga organisationer och konsumentgrupper 
blir det allt vanligare att företag och branscher antar uppförandekoder om arbetsförhållanden, 
mänskliga rättigheter och miljöaspekter, särskilt hos underentreprenörerna och leverantörerna. 
Företag gör det av olika grunder, men i synnerhet för att förbättra verksamhetens image och 
minska risken för negativa reaktioner från konsumenterna. Sådana uppförandekoder är 
emellertid inte ett alternativ till nationella, europeiska och internationella lagar och tvingande 
regler: de tvingande reglerna garanterar miniminormerna som gäller för alla, medan 
uppförandekoder och andra frivilliga initiativ endast kan komplettera dem och främja högre 
normer för dem som följer dem.14 
 
Enligt en rapport från International Trade Union (ITUC) som publicerades på LO-TCO 
webbsida den 14 december 2006 beskriver brister i de mänskliga rättigheterna i Hong Kong. 
Trots att Hong Kong utgör ett av världens rikaste områden, är rättigheterna för dess arbetare 
mycket begränsade. Fackförbund erkänns inte fullt ut och de anställda lämnas att förlita sig på 
arbetsgivarnas goda vilja. Dessvärre utsätts många som engageras sig fackligt för trakasserier 
och diskriminering av sina arbetsgivare. Det förekommer även en utbredd diskriminering av 
anställda utifrån kön och etnicitet. Kvinnor tjänar uppemot 30 procent mindre än män för 
samma arbetsuppgifter, och emigranter från Kinas fastland och närliggande länder utgör en 
utsatt underklass. ILO har sedan 1998 konsekvent kritiserat Hong Kong för att ignorera 
arbetarnas rättigheter, men än så länge har regeringen inte visat något intresse för att erkänna 
problemen.15 
 
Det är främst företag med verksamhet i utvecklingsländer som vi först förknippade med 
arbete om mänskliga rättigheter. Ett skäl till det är att allt fler företag flyttar sin produktion till  

12Regeringen (se Internetadresser)  
13Regeringen (se Internetadresser) 
14Europeiska Gemenskapernas Kommission (2001)  
15LO-TCO Biståndsnämnd (se Internetadresser) 
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dessa länder för att människorna där är nödställda. Till följd av det är dessa människor villiga 
att ta lågavlönade arbeten för att överleva. Det kan uppfattas som att företag genom detta tar 
socialt ansvar, då fler jobb skapas och samhället byggs upp och berikas på många sätt. Tyvärr 
är inte det alltid grundtanken bakom företagens idé att flytta produktionen. Antagliga orsaker 
kan vara att de är ute efter att sänka sina personal- och tillverkningskostnader. Huvudsakligen 
är att företagen ser till att arbetet sker under rimliga förhållanden. Rapporten ovan visar ett 
exempel på att mänskliga orättvisor inte enbart råder i utvecklingsländer som vi från början 
mest såg samband med, utan även i ett av världens rikaste område som Hong Kong. 
 
 

1.3 Företagens intressenter - viktiga för företag 
Marknaden ändras hela tiden och det är inte längre hållbart för företag att endast ha en 
överlägsen produkt och en bra service. Intressenter är idag mer upplysta än någonsin och vill 
veta vad produkten innehåller, hur den tillverkas, under vilka omständigheter och vilket 
ansvar företaget tar. Därmed har det blivit viktigt för företag att lyssna på intressenterna som 
också värderar immateriella tillgångar. Det räcker inte för företag att skapa värde utan det 
viktiga är att förklara hur det skapas och varför16. Hur företag skapar värde genom CSR 
variera beroende på bransch, marknadsposition och storlek.  
 
Med företagens ansvar gentemot samhället har det blivit ännu viktigare att lyssna på sina 
intressenter för att ta till sig av marknadens krav. Genom att föra en dialog med sina 
intressenter kan företaget veta vad som krävs av dem från samhället.17 
 

1.3.1 Freemans intressentteori 
Enligt Freemans intressentteori är organisationen moraliskt bunden att säkra intresset från 
sina intressenter.18 Individer/grupper som identifieras som intressent ska ha företagens 
uppmärksamhet. Intressentmodellen brukar således se ut som följande: 
 

16Löhman, Ola (2003) 
17Garriga, Elisabet & Domènec Melé (2004) “Social Responsibility Theories: Mapping the Territory” Journal of      

Business Ethics, 53 
18Garriga, Elisabet & Domènec Melé (2004) 
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Fig. 3 Intressentmodell (Evan och Freemans) 
 
 
Freemans definition på vad en intressent är lyder: 
 

”A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who 
can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives” 19 

 
Detta är en av de till synes ofta använd definition på vad en intressent är. I svenska läroböcker 
definieras ett företag intressenter olika men i grunden är det en person, grupp eller 
organisation som har någon form av utbytesrelation med företaget eller individer som 
påverkas av företagens policys och verksamhet. 20 Vilka intressenterna är brukar vara de ovan 
nämnda men företag identifierar ytterligare intressenter som kan vara unika för just dem. 
Arbetssökande finns inte med i figur 3 ovan men kan enligt Croft & Dalton (2003) ses även 
dem som en viktig intressent för företag.21 Arbetssökande är beroende av att företagen 
expanderar för en möjlig anställning. Företagen i sin tur behöver arbetssökande vid eventuell 
nyrekrytering. En hög efterfrågan på en utlyst tjänst gör att företag kan vara kräsna i sitt urval, 
ställa högre krav och på så vis anställa de bästa. 
 
För att företagen ska kunna använda CSR som strategi i deras verksamhet är 
överenskommelse med intressenter nödvändigt. 22 World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) uttrycker det som följande: 
 

 

19Rodin, David (2005), What’s wrong with business ethics, Malden: Blackwell Publishing LTD 
20Bruzelius, H. Lars & Per-Hugo Skärvad (2004) 
21Croft, Susan & John Dalton (2003), Managing Corporate Reputation: The New Currency, London: Thorogood 
22Burke, Lee & Jeanne M. Logsdon (1996), “How corporate responsibility pays off”, Long Range Planning, 29, 

4, 495-502  
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”The essence of corporate social responsbility is to recognize the value of external 
stakeholder dialogue. Because of this, we place stakeholder engagement at the 
center of CSR activity. CSR mean more than promulgating a company’s own 
values and principles. It also depends on understanding the values and principles 
of those who have a stake in its operations”23 

 
Michael Porter och Mark R. Kramer är eniga om att intressenter måste tas hänsyn till vid 
utveckling av en CSR strategi för företaget. De påstår att företaget bland annat kan öka sin 
konkurrenskraft genom att förbättra kvaliteten av miljön där företaget verkar. Genom att 
använda CSR för att förstå företagen i samhället medför det att företagens sociala och 
ekonomiska mål orienteras och förbättrar ett företags långsiktiga framtid. Företag kan inte 
verka i en isolerad miljö. Förbättring av utbildning anses av många vara en fråga som inte 
berör företagen men Porter och Kramer menar att det är inte sant. Ett företag blir mer 
konkurrenskraftigt om lokalbefolkningen har (hög) utbildning. 
 
Om företagen har ett närmare förhållande till sina intressenter gör det att de blir mer 
medvetna om marknadens känslighet och kan lättare omvandla hot till möjligheter24. Dessa 
fördelar ger bra referenser från intressenter vilket är något ett företag alltid strävar efter. 
Många företag ser idag CSR som en förutsättning för att kunna överhuvudtaget överleva på 
marknaden. 25 En opinionsundersökning från 2002 visar hur viktigt CSR har blivit för 
företagens intressenter.  25 000 personer från 23 länder tillfrågades om företagens roll i 
samhället. 80 % av de anställda sa att ju mer etiskt och socialt ansvar arbetsgivarna tar, desto 
mer motiverade och lojala blir arbetstagarna26. CSR kan medföra fördelar i form av att 
personalen arbetar i en bättre, säkrare och mer motiverad arbetsmiljö. 27  
 
 

1.4 Etik är grunden för företagens sociala ansvar 
För att ett företag ska kunna arbeta etiskt och göra samhällsnytta måste ledningen och de 
anställda arbeta utifrån samma värderingar. De anställda kan lättare uppträda etiskt om 
ledningen behandla dem på ett etiskt sätt. Ett företag arbetar med etikfrågor för att uppnå; ett 
ökat förtroende bland företagets kunder, en bättre arbetsmiljö för sina medarbetare så att de 
känner sig trygga i sin yrkesroll och slutligen för att kunna förbättra kvaliteten i arbetet.28 
Företagsetiken består av tre grundläggande faktorer som; normer, värderingar och moral. 
 

23World Business Council for Sustainable Development (Rapport från WBCSD januari 2000), ”Corporate 
Social Responsibility: Making Good Business Sense”, sid. 15 

24Welfare (se Internetadresser) 
25Löhman, Ola (2003) 
26Cox & Rock (1997) i Philipson, Sten (2004), Etik och företagskultur – att leda med värden, Lund: 

Studentlitteratur 
27Welfare (se Internetadresser)  
28Philipson, Sten (2004), Etik och företagskultur – att leda med värden, Lund: Studentlitteratur 
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1.4.1 Normer 
En norm är en regel eller förväntan som uppmanar oss att tänka eller handla på ett visst sätt i 
en viss situation29. Regler är till för att alla anställda inom organisationen ska veta vad 
gränsen går för vad som är rätt eller fel, på så sätt förhindras övertramp och felsteg inom 
organisationen. Etiska principer och normer måste finnas beskrivna i en text, för att de ska 
fungera i praktiken. En sådan dokumentation kan vara ett stöd för medarbetare och chefer att 
tolka och tillämpa etiken. Diskussioner kring etikens innehåll underlättas också av att de 
anställda kan utgå från en gemensam text.30 
 

1.4.2 Värderingar 
Individer definierar värde i saker som bra eller dåliga, en händelse har ett värde som antingen 
uppfattas som god eller ond. Saker och ting värderas olika beroende på tidigare erfarenheter 
som uppfostran, relationer, utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter. En sund värdering 
är något som uppfattas gott, värdefullt och eftersträvansvärt. Frågan är om trots att individen 
själv anser sig har goda och sunda värderingar, stämmer de överens med de värderingar som 
företaget anser som goda31. Varje form av socialt ansvar inleder med insikt om vilka 
värderingar som styr en verksamhet. Det räcker inte att tala och tänka om värderingar. De 
måste också förankras i en känsla. Därför behöver ledare i verksamheter ge tid till att känna 
efter vilka värderingar de själva står för och om värderingarna stämmer överens med 
företagets. Att kunna stå för sin känsla är en viktig komponent i socialt ansvar32. 
 

1.4.3 Moral 
Moral är de normer och värderingar som avgör hur vi, som individer eller i grupp, bedömer, 
beslutar och handlar. Moralen visar sig i våra handlingar eller i handlingar vi inte utför. Det 
finns ingen tydlig skillnad mellan etiken och moralen då dessa begrepp överlappar varandra. 
Etik är moralläran.33Vilket innebär att etiken skapas genom moralen som i sin tur består av 
normer och värderingar. 
 
En utveckling av etiken inom företag är första steget för att ta socialt ansvar. Det är en lång 
process där företagsledningen inledningsvis måste få sina medarbetare att tänka ur ett etiskt 
perspektiv. Sätta tydliga regler och förklara vilka värderingar som företaget står för. När alla i 
företaget förstår syftet med det de gör börjar de att jobba mot samma mål. Företaget kan då 
göra förändringar och samhällsnytta. 
 
 

29Brytting, Thomas (1998), Företagsetik, Malmö: Liber Ekonomi 
30Philipson, Sten (2004) 
31Brytting, Thomas (1998) 
32ETHOS (se Internetadresser) 
33Velasquez, G. Manuel (2002), Business Ethics- Concepts and Cases, New Jersey: Prentice Hall  
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1.5 Tidigare studier 
Här presenteras olika studier som vi uppmärksammat. Undersökningarna och den gjorda 
forskningen belyser hur viktig personalen är för företag och dess utveckling. Med hjälp av 
nedanstående studier vill vi visa vad anställda värdesätter. Studierna har hjälpt oss att utforma 
några av de grundläggande påståenden i vår undersökning, som riktar sig till arbetssökande 
studenter. Vår huvudfråga till dem är ”vad är viktigast för dig vid val av arbetsgivare?”. 
 

1.5.1 Värderingar och lön 
Ny forskning har visat att de företag som är mest framgångsrika är de som lyckats integrera 
de anställdas värderingar med de värden som finns givna i företagets tradition, dess affärsidé, 
visioner och verksamhetsmål. De anställda har aktivt fått vara med och påverka företagets 
kultur och inriktning på det framtida arbetet. Ett sådant medarbetarengagemang ökar 
benägenheten att vara lojal med de förändringar som företagsledningen eventuellt behöver 
genomföra för att öka effektiviteten och starka lönsamheten34. Hur viktigt är det för 
arbetssökande att hans/hennes värderingar stämmer överens med företagets värderingar? 
 
Idag är det många företag som slåss för kompetent arbetskraft, skulle företagen endast locka 
med bra lön skulle det till slut kosta företaget väldigt mycket pengar. Företaget riskerar att 
förlora kompetent personal vilket leder till att kostnader för nyrekrytering uppstår. Det är 
värde som är viktigt för den anställde, så som en god arbetsplats, ett arbete de kan stå för och 
ett företag med goda värderingar.35 Organisationen CSR Europe visar i en studie att 78 % av 
de anställda arbetar hellre i ett företag som tar ett etiskt ansvar än ett företag som inte gör det, 
även om det innebär en lägre lön. Företag som inför konkurrenskraftiga anställningsförmåner 
kan minska företagets kostnader relaterade till omsättning, hälsa och sjukfrånvaro med 30 %. 
CSR kan hjälpa företag att minska sjukfrånvaron och på så vis sparar företag pengar genom 
en ökad effektivitet och en minskning av rekryterings- och utbildnings kostnader.36 Vilket 
prioriterar arbetssökande, hög lön eller företagets värderingar? 
 

1.5.2 Stimulerande arbetssysslor 
När anställda finner personlig tillfredsställelse - en lustkänsla - i sitt arbete, har amerikanska 
studier visat att de blir mer än dubbelt så produktiva och nyskapande än annars. Det handlar 
om att se en djupare mening med det jobb som ska göras. Om de anställda inte ser någon 
mening med sina arbetsuppgifter har de ingen lust att utföra dem. Särskilt gäller det arbeten 
med hög komplexitet. Arbete utan kreativitet saknar mening. För att ett arbete ska kännas 
meningsfullt, utöver att förse oss med förutsättningar för materiell överlevnad (mat för dagen 
och tak över huvudet), måste det innehålla förutsättningar för kreativitet.37 Hur värdesätter 
arbetssökande ett arbete med stimulerande arbetssysslor? 
 
Vad är viktigast för att du ska ta ett (nytt) jobb? Den frågan ställdes till ett antal tjänstemän 
och akademiker i en nyligen genomförd undersökning av bemanningsföretaget Poolia. En 
majoritet tyckte att en hög lön, omväxlande arbetsuppgifter och trivsel var de viktigaste  

34Philipson, Sten (2004)  
35Velasquez, G. Manuel (2002) 
36CSR Europe (se Internetadresser) 
37www.environicsinternational.com i Philipson, Sten (2004) 
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faktorerna.  Studien gjord av Poolia tyckte vi var intresseväckande och vår undersökning 
kommer till viss del påminna om den. Mindre än 5 % av de tillfrågade var studenter, som är 
blivande akademiker, resterande var redan arbetande tjänstemän eller akademiker som inte är 
tjänstemän.38. Det som gör vår undersökning unik och som skiljer oss från Poolia är att vi har 
en mer gedigen teoretisk förankring, använder vetenskapliga metoder, har en specifik 
målgrupp och att vår enkät har mer CSR relaterade frågor. 
 
Studier enligt ovan har informerat oss om att socialt ansvarstagande ger företag 
konkurrensfördelar då de väljer att investera i sin personal. Det är också ett tillvägagångssätt 
för företag att behålla medarbetare och visa uppskattning. En tanke bakom CSR är att företag 
ska motivera personalen och få dem att känna att de har ett meningsfullt arbete som de kan 
vara stolta över. 
 
 

1.6 Vårt problem 
Efter att ha tagit del av den gjorda forskningen om CSR och uppmärksammat att personalen 
är en av de viktigaste konkurrensfördelarna för företag, är det intressant att studera om CSR 
kan ses som en konkurrensfördel även på arbetsmarknaden. Arbetssökande kommer så 
småningom att utgöra företagens personalstyrka och är därför en viktig intressentgrupp att 
studera. Det är arbetssökande studenter på Blekinge tekniska Högskola som är vår målgrupp. 
Hur prioriterar de vid val av arbetsgivare? 
 

1.6.1 Syfte 
Genom att studera vad arbetssökande prioriterar vid val av arbetsgivare vill vi undersöka om 
CSR kan ses som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. 
 
 

38Poolias Kompetensindikator (september 2006) 
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2. Metod 
Det finns olika tillvägagångssätt för att studera ett problem eller fenomen. Enligt Hartman 
(1989) går det att göra två typer av undersökningar. Antingen kvantitativ undersökning eller 
kvalitativ undersökning, de har båda en grund i olika vetenskapliga teorier som positivismen 
och hermeneutiken som skiljer dem åt avseende planering av undersökningen, själva 
genomförandet och rapporteringen av resultatet39. Här redogörs vår valda metod och dess för- 
och nackdelar. 
 
 

2.1 Vår metod 
Vi har arbetat med en kvantitativ undersökningsmetod som inspirerats av positivismen. Enligt 
positivismen har vi människor två källor till kunskap, det vi kan iaktta (empirisk kunskap) 
med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Till logiken hör också matematiken, 
så att vi så mkt som möjligt kan kvantifiera våra fakta, behandla dem statistiskt så att vi kan 
dra generella slutsatser av dem. De logiska sanningarna är av en helt annan karaktär än de 
empiriska. De har ingenting med iakttagelser av verkligheten att göra utan bara med vårt 
intellekt och vårt sätt att använda språket. Exempelvis, det är en empirisk sanning att en 
person befinner sig på en viss plats. Men det är en logisk sanning att han inte kan befinna sig 
på två platser samtidigt. 40 Den kvalitativa undersökningsformen innebär att man observerar 
och mäter olika slags företeelser i världen och försöker finna och uttrycka samband mellan 
dem.41 
 

2.1.1 Datainsamling 
Enligt Wallén (1996) innebär datainsamling att olika egenskaper identifieras och antalet 
objekt med viss egenskap räknas. Om egenskapen går att gradera görs mätningar. Kvalitativ 
egenskap innebär att egenskapen kan identifieras; det går att avgöra om den finns eller inte 
men inte gradera den42. Enligt Hartman (1989) består datainsamling av sekundärdata och 
primärdata. Sekundärdata har tagits fram av andra forskare i ett annat syfte än det som 
föreligger för vår studie. Vi har använt oss av Internet, böcker, artiklar och tidigare 
undersökning utförd av Poolia. Primärdata är den data som samlats in under vår undersökning 
genom enkäter som skickats ut till arbetssökande studenter och som är relevanta för vårt 
ämne43. 
 

2.1.2 Enkät 
Vi ville få kunskap om hur studenterna prioriterar då de väljer mellan framtida arbetsgivare. 
Enkäterna som skickades ut bestod av flera frågor som var CSR relaterade. De handlade om 
den arbetssökandes inställning, värderingar och attityder till en framtida arbetsgivare. 
Frågorna är utformade efter information och uppfattning som en arbetssökande kan skaffa sig  

39Hartman, Jan (2004), Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, Lund: Studentlitteratur 
40Thurén, Torsten (1991), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Runa 
41Hartman, Jan (2004) 
42Wallén, Göran (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur 
43Hartman, Jan (2004) 
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om ett företag utan att ha besökt den. Frågor som ”bra medarbetare”, ”bra chef” och så vidare 
anser vi därför inte vara relevanta för vår studie. Uppgifter om ålder och kön efterfrågas i 
enkäten och syftet med det är att kunna uppmärksamma en eventuell snedfördriven 
undersökning. Vi vill försäkra oss om att det är en jämn fördelning mellan könen men också 
mellan yngre och äldre. Det vi är intresserade av med denna undersökning är att få kunskap 
om vad studenterna tycker är viktigt ur ett CSR perspektiv och hur de prioriterar när de söker 
jobb.  
 
Enkäten finns under ”Bilaga 1- Webbundersökningen” i slutet av arbetet. Undersökningen 
och sammanställningen av enkäten gjordes i e- val. För varje påstående skapades ett diagram 
som på den lodräta axeln visar hur stor procent av respondenterna som rangordnade i de olika 
intervallarna som visas på den vågräta axeln. Ur diagrammen kunde vi utläsa medelvärdet för 
varje påstående. De påstående som fått låga medelvärden är de som majoriteten av 
respondenterna värdera/rankar högst. Diagram för ålder och kön utformades också, de visar 
medelåldern av respondenterna och hur stor procent av dem som är män respektive kvinnor.  

Urval 
Ett sannolikhetsurval av studenterna på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) genomfördes. 
Undersökningens population består av studenter från BTH och våra resultat kan således bara 
generaliseras till studenterna på denna skola. När sannolikhetsurval genomförs går det 
generellt att säga att ett representativt urval blir följden44, vilket innebär att det urval som 
gjorts utgör en miniatyr av populationen. Då det inte fanns någon möjlighet till att undersöka 
samtliga studenter på BTH på grund av tidsbrist, valdes två grupper ut på sammanlagt 69 
studenter som fick chans att medverka i vår undersökning. Den ena gruppen bestod av 
ekonomer och den andra gruppen av samhällsvetare. De studenter som var intressanta för oss 
var de som gick sista året på sin högskoleutbildning. Orsaken till detta urval var att vi tror att 
dessa studenter börjat fundera på vilka företag som de kan tänka sig att söka jobb hos. Därför 
är deras resonemang kring CSR intressanta för oss. 
 
Innan undersökningen påbörjades testades enkäten på två personer som inte var insatta i 
ämnet. Vi ville få en bekräftelse på att enkäten var lättförstålig och inte alltför tidskrävande. 
Testpersonerna godkände enkäterna och några ändringar behövdes inte göras. Vi fick en 
uppfattning om hur lång tid enkäten skulle ta att fylla i och kunde därmed informera 
studenterna. En alltför tidskrävande undersökning kan bli svårt att få deltagare till. Enkäterna 
skickades ut till studenterna via deras studentmail. De hade en vecka på sig att besvara 
enkäten och en påminnelse skickades ut efter fyra dagar. Detta tillvägagångssätt ansåg vi vara 
det bästa eftersom flera av studenterna läste distansutbildningar eller valbara kurser och var 
därmed svåra att nå. 
 
 

44Bryman, Alan (2003), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber Ekonomi 
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2.2 Kritik av vald undersökningsmetod 
Det finns några nackdelar med att använda enkät som undersökningsmetod. Exempelvis så 
kan inte respondenten få hjälp med tolkning av de påståenden som finns i enkäten .45 Det är 
alltså extra viktigt att säkerställa att de påståenden som finns med är klara och tydliga. För att 
vara säkra på att vår undersökning var lättförstålig testades enkäten på två personer innan den 
slutliga undersökningen genomfördes. Testpersonerna gav en positiv respons och därmed 
skickades enkäterna ut via mail till de studenter som tillhörde vår målgrupp. Enkäten hade 15 
påståenden som var CSR relaterade. Vi ville inte ha med alltför många påståenden, av den 
orsaken att det kan finnas risk för att respondenterna tröttnar, vilket kan medföra ett stort 
bortfall. Ytterligare en nackdel är att det aldrig går att vara helt säker på att rätt person svarat 
på enkäten, respondenten kan ha tagit hjälp av någon annan eller blivit påverkad av 
grupptryck. Respondenten kanske inte var seriös då enkäten besvarades och angav ”oriktiga” 
svar. Positivt är att respondenten kan ta fram undersökningen då det passar bäst och kan tänka 
igenom svaren utan att känna sig stressad46. 
 
Vår svarsfrekvens var på 36 %, vilket är ett stort bortfall. En av anledningarna kan vara att 
många studenter har en privat mail som de använder sig av istället för studentmailen och har 
alltså inte uppmärksammat enkäten. En annan anledning kan vara att studenterna inte tyckte 
att vår undersökning var intressant. Då vår svarsfrekvens var relativt låg kan vi inte dra några 
generella slutsatser men vi har fått indikativa resultat som är värdefulla. 
 

2.2.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att mätinstrumentet är pålitligt. Under förutsättning att mätobjektet är 
stabilt skall ett bra mätinstrument ge samma värden vid upprepning av mätningen. Med en 
mer allmän definition: mätinstrumentet skall inte ge slumpmässiga fel.47 Validitet innebär att 
mäta enbart det som avses att mäta. En mer allmän definition är att mätinstrumentet inte skall 
ge några systematiska fel. Detta tillgodoses genom tydliga definitioner av begreppen, en klar 
uppfattning av bakgrundsfaktorer och orsak – verkan – relationer, genom noggrann 
experiment planering.48 
 
Enkäternas reliabilitet anser vi vara något låg, eftersom det inte går att garantera att det är 
respondenten själv som svarat på enkäten. Validiteten för enkäten bedömer vi som hög då 
resultatet av vår undersökning gett oss den information som efterfrågats. Påståenden i vår 
undersökning formulerades noggrant och med anknytning till vår teori som var väsentlig för 
att kunna analysera empirin. 

45Bryman, Alan (2003) 
46Bryman, Alan (2003) 
47Wallén, Göran (1996) 
48Wallén, Göran (1996) 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras tre teorier som är relevanta för vår studie. Först förklaras individens 
behov av att passa in i den sociala miljön med stöd av teorin om social identitet (SIT). 
Därefter fördjupar vi oss i individens grundläggande värderingar och attityder med hjälp av 
Maslows- och McGregors teorier om behovstrappan och teorin om X och Y. 
 
 

3.1 Social Identitet 
Social Identity Theory (SIT) består dels av en personlig identitet och av en social identitet. En 
personlig identitet består av individuella kännetecken. Det som gör en person till en speciell 
person. 49 
 
Psykologen Börjesson skriver om identitet på följande sätt: 
 

”Identitet är inte ett begrepp som riktas mot omvärlden. I begreppet ligger istället att det 
är något hos personen själv, det man betecknar med identitetsbegreppet betecknas 
utifrån individens upplevelse av sin egen identitet.”50 

 
Stier beskriver hur människor skapar samt tillskriver våra och andras identiteter: 
 

”En individs identitet kan ses som ett porträtt av vem och vad hon eller han är. På en 
från början vit duk målas ett porträtt- ”formas en identitet” – med hjälp av olikartade 
penslar, pennor och färger. Å ena sidan är det ett självporträtt– konstnären målar en bild 
av vem och vad han eller hon tror sig vara. Å andra sidan är andra konstnärer med och 
målar porträttet – utifrån vem och vad de uppfattar att personen är.”51 
 

Social identitet kan däremot vara en persons nationalitet, inte speciellt för individen utan 
något som delas med andra.52 Alvesson & Björkman definierar social identitet på följande 
sätt: 
 

”Social identitet fyller två grundläggande funktioner. Den ena är att segmentera 
och ordna omgivningen genom att systematiskt definiera andra. Det andra är att 
lokalisera sig själv socialt. Självet bestäms av två element, den personliga 
identiteten, dvs. vissa idiosynkratiska egenskaper och den sociala identiteten, dvs. 
perceptionen av sig själv som tillhörande en viss kategori. Social identitet handlar 
om identifiering med en viss kategori.” 53 

 
 

49Ashforth, Blake & Fred E. Mael (1989), “Social Identity Theory and the organisation”, Academy of 
Management Review, 14, 1, 20-39 

50Börjesson, Bengt (1974) “Samtal med K- en bok om identiteten”, Stockholm: Almqvist & Wiksell, sid. 34 
51Stier, Jonas (2003)“Identitet”- Människans gåtfulla porträtt, Lund: Studentlitteratur, sid. 17 
52Ashforth, Blake & Fred E. Mael (1989) 
53Alvesson, Mats & Ivar Björkman (1992), Organisationsidentitet och organisationsbyggande- en studie av ett 

industriföretag, Lund: Studentlitteratur, sid 32 
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Enligt Ashforth kategoriserar vi objekt för att förstå dem och på liknande sett kategoriserar vi 
människor (inklusive oss själva) för att förstå den sociala miljön. Exempel på sociala 
kategorier kan vara; svart, vit, kristen, muslim, student, och busschaufför. Om människor kan 
placeras till en viss kategori så säger det oss något om dessa människor. Liknande, förstår vi 
oss själva genom att veta vilken kategori vi tillhör. Vi definierar beteenden genom att referera 
till de normer som ingår i den grupp som vi tillhör men du kan endast göra det om du kan 
säga vilka riktlinjer eller normer som tillhör din grupp. När det sker en förändring av vad en 
individ tycker sig tillhöra för kategori, så förändras också det som är betydande för den 
sociala identiteten.54 
 
Individen har ett behov av att uppfattas som en bra människa och på så sätt passa in i 
samhället, att med andras ögon vara värd något och att vara älskad. Individens jagbild 
värderas i förhållande till idealbilden som vi har av oss själva och hur andra beter sig 
gentemot oss. Vill ha svar på frågor som; ”Duger jag (som jag är)?” och ”Är jag värd något?” 
Individens självförtroende handlar om färdigheter, vad vi kan och tror att vi kan lära oss, en 
tilltro till olika slags förmågor eller färdigheter som kan uppvisas i olika situationer. ”Duger 
jag för det jag kan och vet?” Det handlar om att hitta en inre trygghet i oss själva (mod och 
mognad är ett uttryck för detta), hur pass bra vi bottnar i oss själva och därmed den 
stresstålighet och den förmåga att tåla kriser, konflikter och förluster i livet som vi lever. 55 
För att förstå oss själva jämför vi oss med andra människor. 
 
Enligt Ashforth & Mael identifierar sig individer genom gruppmedlemskap, via känslan av att 
tillhöra en grupp. Att identifiera sig med en grupp gör att personen i organisationen känner sig 
som ett med gruppen.56 En person kan identifiera sig med en organisation genom uppdelning 
av kategorier mellan in- grupp respektive ut- grupp. In- gruppen är den grupp som 
medarbetaren verkar inom och identifierar sig med. Ut- gruppen kan exempelvis vara andra 
avdelningar med andra funktioner. För att särskilja in- gruppen från ut- grupperna måste in- 
gruppen ses som annorlunda än de övriga. In- gruppen måste vara utmärkande så att 
kategorisering och identifikation främjas. Vidare också att de organisatoriska ut- grupperna är 
framträdande.57 
 
 

3.2 Maslows behovspyramid 
1943 publicerade Maslow ”A theory of Human motivation” där den välkända 
behovspyramiden introduceras. Idag anses den, med modifikationer, fortfarande gälla och är 
grunden till vad som motiverar och driver människor. Enligt Maslow är vi alla motiverade 
genom behov som är medfödda och naturliga. Dessa behov är illustrerade i en pyramid med 
fem nivåer.58 
 

54Ashforth, Blake & Fred E. Mael (1989) 
55Högskolan Skövde (se Internetadresser) 
56Ashforth, Blake & Fred E. Mael (1989) 
57 Pratt, Michael G. (2001), “Social Identity Dynamics in Modern Organizations: An 

Psychology/organizational Behaviour Perspective”, I: Hogg, Michael A- Terry. Deborah J. (red) Social 
Identity Processes in Organizational Contexts, Philadelphia: Psychology Press 

58Kermally, Sultan, (2005), Gurus On People Management, London: Thorogood 
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3.2.1 Pyramiden 
Grundtanken med Maslows behovspyramid är att alla individer, vid given tidpunkt, har ett 
antal konkurrerande behov. Ett behov är starkare än de andra och driver individen att handla 
för att försöka tillgodose behovet. Människan är en varelse med behov där alla behoven aldrig 
är helt tillfredställda. Tillfredställs inte individens behov kommer det att skapa frustration och 
konflikter vilket gör att han eller hon inte ger sitt bästa. Genom åren har pyramiden utvecklats 
men originalversionen används fortfarande flitigt av bland annat managers.59 
 
Maslow ordnar de mänskliga behoven i en pyramid (eller behovstrappa) enligt nedan.60 
 
 
 
 

 

Fig. 4  Behovspyramid enligt Maslow 
 
 

59Kermally, Sultan (2005)  
60Pervin, Lawrence A (2005), Personality- Theory and research, USA, John Wiley & sons, Inc  
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Dessa behov är således; 61 
 

• fysiologiska behov – dessa behov har vi alla och de måste tillmötesgå för att 
överhuvudtaget överleva. Exempel är mat, kläder, sömn och så vidare.62 

• säkerhetsbehov/trygghetsbehov – skydd mot yttre faror, trygghet för framtiden. 
• kontaktbehov/sociala behov – Individen har ett behov av att känna tillhörighet. Han 

eller hon kan därför söka kontakt med andra och gruppgemenskap för att vilja känna 
sig accepterad. 

• uppskattnings- och statusbehov – detta är ett behov som skildrar att individen är i 
behov av att känna sig bra med sig själv. Att vilja bli erkänd och respekterad är 
aspekter av uppskattningsbehov. 

• samt självförverkligande behov - att utveckla sig själv, skapa och experimentera. 
 
 
Maslows behovspyramid redogör inte för att en person omöjligt kan befinna sig högre upp i 
behovspyramiden utan att ha tillfredställt de lägre behoven utan att en person finner 
motivation till att söka sig längre upp mot pyramiden för att kunna tillfredställa ytterligare 
behov.63 
 
Maslow gav ett eget exempel på hur människan handskas med behov: 
 

“For the man who is extremely and dangerously hungry, no other interest 
exists but food. He dreams of food, he remembers food, he thinks 
about food, he emotes about food, he perceives only food, and he wants 
only food….. For our chronically and extremely hungry man, Utopia 
can be defined as a place where there is plenty of food. He intends to 
think that, if only he is guaranteed food for the rest of his life, he will 
be perfectly happy and will never want anything more. Life itself tends 
to be defined in terms of eating. Anything else will be defined as unimportant… 
Such a man may fairly be said to live by bread alone… But 
what happens to man’s desires when there is plenty of bread and when 
his belly is chronically filled? At once other (and ‘higher’) needs emerge 
and these, rather than physiological hunger, dominate the organism.” 64 

 
När en individ identifiera sig med en grupp (se avsnitt 3.1 om Social identitet) är det i tron om 
att han eller hon tro sig tillhöra den grupperingen. På samma sätt som individen tillhör en 
familj kan den också tillhör en grupp eller organisation. Människan har behov av att känna 
tillhörighet. På arbetsplatsen tillfredställs dessa behov genom arbetets sociala aspekter såsom 
kaffepauser, social möten etc. Därför går pyramiden också att relatera till arbetslivet där de 
olika behoven tillfredställs enligt nedan65; 
 
 

61Kermally, Sultan (2005) 
62Kermally, Sultan (2005) 
63French, Wendell L. (2003) Human Resources Management, Boston: Houghton Mifflin Company 
64‘A Theory of Human Motivation’. Psychological Review i Kermally, Sultan (2005) Gurus On People 

Management, London: Thorogood, sid. 50 
65Kermally, Sultan (2005) 
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• fysiologiska behov - ett överlevnadsbehov som bland annat tillfredställs med hjälp av 
pengar. Alltså kommer individen att bry sig om lönen för att tillgodose behov som att 
få mat och sömn (betala hyra). 

 
• säkerhetsbehov/trygghetsbehov - riktlinjer och normer, trygg arbetsplats, 

pensionssparande 
 
• kontaktbehov/sociala behov  - dessa behov belyser arbetets sociala aspekter såsom 

kaffepauser och sociala aktiviteter för anställda och tillfredställs inom arbetsmiljön 
också. 

 
• uppskattnings- och statusbehov – Individen vill känna att han eller hon klarar av något 

(sitt eget arbete) alltså känna självförtroende och känna sig lämplig och kapabel till att 
utföra arbetet. Om dessa behov inte tillfredställs på en arbetsplats kommer individen 
att tappa tron på sig själv och kommer att inta en position av underlägsenhet. När 
personalen hela tiden får höra att de är värdelösa blir de också värdelösa eftersom de 
förlorar tron på sig själva och självförtroende. 

 
• Självförverkligande – Dessa behov reflekterar drivkraften som individen har att uppnå 

sin potential. Det är en komplex drivningskraft som är annorlunda på alla och verkar 
annorlunda på alla men alla behöver inte ha den. Maslow beskrev detta som följande: 

 
“Even if all these needs are satisfied, we may still often (if not always) 
expect that new discontent and restlessness will soon develop, unless the 
individual is doing what he is fitted for. A musician must make music, an 
artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimately happy. What a 
man can be, he must be. This need we may call self-actualisation.” 66 

 
I vår moderna jobbvärld kan anställda infria behov av trygghet och självförverkligande på 
samma gång. Det innebär att ett arbete ger lön och en trygghet för framtiden samtidigt som en 
arbetsplats kan erbjuda en väg för individen att självförverkliga sig. 67 
 

3.2.2 Kritik mot Maslows behovspyramid 
Maslows behovspyramid har kritiserats för att ha dåligt underbyggda teorier68 samt svagt 
empiriskt stöd69. Maslow tog inte hänsyn till kulturella olikheter som finns i människans 
behov. Teorin har fått kritik på grund av vilka behov han har tagit upp men också själva 
rangordningen. Till exempel innebär att den person som inte har mat vill bara stilla sina 
fysiologiska behov och inte högre behov så som trygghet, men dessa behov utgör en del av 
motivationen. I verkligheten överlappar behoven varandra. Människor drivs av många behov 
på samma gång. Forskare håller inte alltid med om behovspyramiden men inte heller  
 
 

66A. H. Maslow (1943) “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, Vol. 50 i Kermally, Sultan 
(2005) Gurus On People Management. London, GBR: Thorogood, sid. 51 

67Kermally, Sultan (2005) 
68ETHOS (se Internetadresser) 
69Sjöberg, Lennart (1999) ”Maslowmyten”, Folkvett, 2/1999 
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argumenteras det för att behov inte existerar. Teorin bör inte försummas efter nämnd kritik 
utan anses vara applicerbar om den anpassas till sammanhanget.70 
 
För att kunna applicera Maslows behovspyrmid är det viktigt att känna till kontexten där den 
används. Det är viktigt att förstå den nationella kulturen och individuella olikheter för att 
kunna applicera och bruka teorin på ett rättfärdigt sätt.71 Kritiken har vi uppmärksammat och 
tagit hänsyn till men inte nonchalerat att Maslows pyramid belyser oss om individens behov 
och vad som motiverar. 
 
 

3.3 McGregors Teori X och Y 
Douglas McGregor var en socialpsykolog och en av de mest lästa managementforskarna i 
världen. I hans bok ”The Human Side of Enterprise” presenterade han sin kända teori X och 
teori Y, där han förklarade två antagande i förhållande till mänskliga behov, värderingar och 
attityder. Han grupperade Maslows fem kategorier, i lägre ordning (fysiologiska och säkerhet) 
och högre ordning (kontakt-, uppskattningsbehoven och självförverkligande)72. McGregor, 
precis som Maslow ser också individen som en varelse som vill och så fort ett behov är 
tillfredställt dyker ett annat upp, detta är en process som är evig. Denna teori, som anses av 
många mer och mer relevant med åren, och behovspyramiden har varit viktigt inom området 
för ledarskap. Den riktar sig främst till ledare eftersom den består av antagande om hur 
människan är av naturen. Beroende av vilken teori som väljs fås en inställning till arbetet hos 
människan.73 Teori X ger fattiga resultat och Teori Y ger bättre prestation och resultat. Teori 
X innebär att människan måste ledas med hjälp av kontroll och teori Y leds människor genom 
att ge dem ansvar och engagemang.74 
 

3.3.1 Teori X 
Denna teori består av att en människa ogillar att arbeta och ta ansvar samt har lite ambition 
och föredrar trygghet framförallt. Det är säkerhetsbehoven som människan fokuserar på. En 
person med sådan tro menar att arbetare ska vara kontrollerade med tydliga riktlinjer och 
normer, med ett system som förespråkar bestraffning för att arbetaren ska kunna verka mot 
organisationens mål.75 
 

3.3.2 Teori Y 
Ett synsätt som har ett mer positivt synsätt på människan. Det innebär att det är naturligt för 
människan att arbeta precis som det är till exempel att vila.76 En arbetare som är hängiven till 
organisationens och dess mål, samt har stimulerande arbetsuppgifter kommer att verka för 
organisationens bästa. Om organisationen också erbjuder goda villkor kommer arbetaren att  

70Kermally, Sultan (2005)  
71Kermally, Sultan (2005)  
72Kermally, Sultan (2005) 
73Bruzelius & Skärvad (2004) 
74Kermally, Sultan (2005) 
75French, Wendell L. (2003) 
76French, Wendell L. (2003) 
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vilja ta ansvar. Kreativitet och fantasi är något som arbetare tycker om att använda för att lösa 
problem men detta får inte alltid utvecklas i en organisation eller så ges inte tillräcklig stor 
möjlighet till.77 
 

3.3.3 Kritik mot Teori X och Y 
Det går inte att placera människor i fack. Påstå att en människa har behov, värderingar och 
attityder enligt teori x eller y gör att teorin missbrukas. Människor/grupper rör sig mellan 
dessa två teorier beroende på situation, sällskap etc. 78 
 
 

3.4 Sammanställning av våra valda teorier 

 
 

 
 

Fig. 5 Sammanställning av våra valda teorier 
 
 
Organisationer består av människor, de drivs och styrs av människor. Vi ser det därför som 
något grundläggande att människan hamnar i centrum i det här arbetet. Det som är intressant 
är att vid val av arbetsgivare så finns det behov som en människa söker att fylla. Eftersom det 
blir dyrt för arbetsgivare att enbart konkurrera med lönen bör de öppna upp ögonen för andra 
ickemateriella behov som en människa söker. 
 

77Kermally, Sultan (2005)  
78Kermally, Sultan (2005)  
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Anledningen till att vi valt dessa teorier är för att de tar upp de mest väsentliga och 
grundläggande faktorerna som formar individen och dess identitet. Det går en röd tråd genom 
samtliga teorier och det är att de beskriver mänskliga behov. Då avsikten med vår uppsats är 
att få veta hur arbetssökande prioriterar vid val av arbetsgivare. Är vår tanke att, med stöd av 
dessa teorier, få veta vilka behov våra respondenter har, vad värderar de högst? Utifrån det 
hoppas vi också kunna tolka vilken attityd de har till att arbeta. 
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4. Empiri och analys 
De grundläggande teorierna i detta avsnitt är Social Identitet, Maslows Behovspyramid och 
McGregorys teori om X och Y. Teorierna är väsentliga för att kunna tolka respondenternas 
prioritering vid val arbetsgivare. Under detta avsnitt redogörs den gjorda 
webbundersökningen med tabeller. Under ”Bilagor” hittas en fullständig rapport på den 
gjorda undersökningen, Bilaga 2- Sammanställning av webbundersökningen. 
 
Enligt teorin om SIT kategoriserar vi objekt för att förstå dem. Om vi placerar människor till 
en viss kategori så säger det oss något om dessa människor79. Enligt Ashforth (1989) är 
studenter en social kategori, vilket innebär att samtliga i gruppen studerar. Det går att göra 
ytterligare en kategorisering av studenter som hjälper oss att förstå dem ännu mer. En del 
studerar ekonomi och andra studerar samhällsvetenskap. Att utvecklas från att vara student till 
arbetssökande gör att man tillhör en ny kategori, en grupp där samtliga är arbetssökande. 
Även här går det att göra ytterligare en kategorisering. En del är ekonomer och söker tjänster 
inom ekonomi, andra är samhällsvetare och söker tjänster inom sitt område. Arbetssökande 
söker alltså tjänster inom en viss kategori. Individen kan tillhöra många olika kategorier på 
samtidigt. Exempelvis så är den arbetssökande inte enbart arbetslös utan är kanske mamma, 
gift eller kristen m.fl. 
 
Enligt Björn Nilsson, lektor i socialpsykologi i Högskolan i Skövde, identifierar vi oss med 
grupper som vi tror oss tillhöra. Det innebär att ibland ser vi oss själva som en gruppmedlem 
och ibland som en enskild individ.80En arbetssökande person identifiera sig med olika 
egenskaper som efterfrågas i annonser/tjänster för att se om den stämmer överens med ens 
personlighet och kompetens. Ibland har den arbetssökande kanske rätt kompetens men saknar 
de personliga egenskaperna som krävs och väljer att inte söka till tjänsten på grund av det. 
 
Enligt Ashforth, jämför vi oss med andra människor för att förstå oss själva.81 Vi upptäcker att 
antingen har vi liknande värderingar eller så är vi olika. Samtliga respondenter strävar delvis 
mot samma mål som att bli akademiker. De utvecklas under resans gång och var och en gör 
det i sin takt. Genom att samarbeta med varandra får de chansen till att identifiera sig med 
någon annan. En del trivs ihop medan andra inte gör det på grund av att deras värderingar är 
för olika. En arbetssökande jämför sig dels med människor som tillhör samma kategorier och 
som till viss del har liknande egenskaper, exempelvis vänner och släktingar men också med 
dem som tillhör andra kategorier med egenskaper som man önskar och avundas. 
 
När respondenterna svarade på vår enkät var vår tanke att de skulle utgå från sig själva. De 
skulle fundera ut vad som var viktigast för just dem och därefter rangordna de olika 
svarsalternativen. Efter att ha sammanställt respondenternas prioriteringar uppmärksammade 
vi en benägenhet. Fenomenet var att de tenderade att i första hand prioritera individuella 
påståenden. Detta var genomgående för respondenterna vid indelning av yngre - äldre och 
kvinnor - män. För att få en tydligare struktur på svaren och lyfta fram vår iakttagelse delades 
dem in i individuella och kollektiva påståenden. Individuella påståenden berör individen 
direkt och är egennyttiga, ett exempel är att få en högre lön. Det finns andra påståenden i vår  

79Ashforth, Blake & Fred E. Mael (1989) 
80Högskolan Skövde (se Internetadresser) 
81Ashforth, Blake & Fred E. Mael (1989) 
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undersökning som inte är individuella på grund av att de inte alltid berör individen direkt och 
dessa påståenden kallas för kollektiva. Exempelvis ett företag som arbetar med mänskliga 
rättigheter och/eller motarbetning av diskriminering behöver inte beröra individen direkt. Det 
kan istället betyda att företaget samarbetar med andra organisationer för att granska sina 
underleverantörer så att deras personal i sin tur jobbar under rimliga förhållanden och efter 
liknande värderingar.  
 
 

4.1 Presentation av de mest prioriterade svaren 
Följande fråga ställdes till respondenterna ”..rangordna vad som är absolut viktigast för dig 
när du väljer arbetsgivare!”. Respondenterna hade möjlighet att lämna blankt om påståendet 
inte alls ansågs vara viktigt. Alla har därmed inte rangordnat alla påståenden. Det enda 
påstående som samtliga respondenter rangordnat är ”stimulerande arbetssysslor”. Tabellen 
enligt nedan visar oss hur respondenterna rangordnat sina svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 6 Respondenternas rangordning efter medelvärde 
 
 
 
 
 

Respondenternas rangordning efter medelvärde av högst 
rankade svar 
Stimulerande arbetssysslor 3,8 
Möjlighet till kompetensutveckling 4,4 
En bra lön 4,6 
Att företag tar hänsyn till mänskliga rättigheter 5,0 
En trygg arbetsplats 5,1 
Att dina värderingar stämmer överens med företagens 5,2 
Att företaget motarbetar diskriminering 6,3 
Att företaget försöker minimera utsläpp i luft och vatten 7,0 
Att företaget erbjuder bra förmåner 7,4 
Att företaget eftersträvar jämställdhet 7,8 
En arbetsposition som ger hög status 8,1 
Att företaget ses som en förebild i samhället 8,5 
Att företaget har en tydlig miljöpolicy 8,5 
Att företaget gör samhällsnytta 8,6 
Att företaget utvecklar miljövänlig teknik och tjänster 9,9 
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 Bland de högst rankade svaren skiljer det endast 1,5. Inom dessa topp sex ingår mestadels 
individuella påståenden. 
 

 Majoriteten av dessa påståenden är kollektiva. De som fick lägst medelvärde av dessa är 
”att företaget motarbetar diskriminering”, med ett medelvärde på 6,3 och ”att företag försöker 
minimera utsläpp i luft och vatten” med ett medelvärde på 7,0. 
 

 Bland de lägst rankade svaren är kollektiva påståenden dominerande och som berör miljö 
och samhällsnytta etc. Dessa ansåg respondenterna som minst viktiga. De som fick lägst 
medelvärde är ”en arbetsposition som ger hög status”, med ett medelvärde på 8,1 och ”att 
företaget ses som en förebild i samhället”, med ett medelvärde på 8,5. 
 
 

4.2 Individuellt 

4.2.1 Individuella påståenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7 Rangordning av individuella påståenden 
 
 
Personlig utveckling (stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet till kompetensutveckling) 
fick lägst medelvärde i vår undersökning och var viktigast vid val av arbetsgivare. Detta är ett 
tecken på att respondenterna har en stark vilja och drivkraft att arbeta. De strävar inte enbart 
efter en hög lön utan värderar personlig utveckling högre. I överensstämmelse med teori Y är 
det naturligt för människan att arbeta, inte bara för att tillfredställa sina grundläggande behov 
utan för att stimulans är en viktig drivkraft för den individuella utvecklingen. Enligt SIT 
består den personliga identiteten av individuella kännetecken, egenskaper som varierar från 
person till person och det är det som gör en person säregen. Majoriteten av respondenterna 
tyckte att personlig utveckling var viktigast vid val av arbetsgivare, men det betyder inte att 
samtliga tyckte det. Det finns en andel som värderade andra påståenden högre och det kan 
bero på just att respondenterna har olika personligheter av den orsaken att vi har varierande 
känslor, tankar och behov. 
 

Individuellt 
Stimulerande arbetssysslor 3,8 
Möjlighet till kompetensutveckling 4,4 
En bra lön 4,6 
En trygg arbetsplats 5,1 
Att dina värderingar stämmer överens med företagens 5,2 
Att företaget erbjuder bra förmåner 7,4 
En arbetsposition som ger hög status 8,1 

 29 



Sara Ettedahl   Corporate Social Responsibility 
Andrea Sarmiento 
 
 
Stimulerande arbetsuppgifter var det enda alternativ som blev rankad av samtliga 
respondenter. En bekväm person som trivs med att bli kommenderad besväras troligtvis inte 
mycket av arbetsuppgifter som han eller hon har, eftersom personen ändå inte har fokus där 
och inte bryr sig. Vi tolkar det som att Teori Y är starkare än Teori X av den orsaken att 
deltagarna faktiskt bryr sig om vilka arbetsuppgifter de kommer att få i framtiden. Arbetet är 
viktigt för individen, det skapar stimulans genom kunskap och erfarenhet.  
 
Lönen hamnade på tredje plats och är därmed också en viktig faktor för respondenterna vid 
val av arbetsgivare. Enligt Maslow söker individen ett arbete främst för att få en inkomst och 
därmed stilla sina grundläggande behov. När dessa behov är tillfredställda får individen 
motivation till att söka sig uppåt i pyramiden. I ett land som Sverige med en acceptabel 
ekonomisk och social standard, ger ett åtta timmars jobb en lön som tar hand om individens 
grundläggande behov. Idag finns det kollektivavtal som förhindrar arbetsgivare att sätta för 
låga löner. Detta kan resultera i att arbetssökande tar för givet att lönen kommer att 
tillfredställa de grundläggande behoven. Även som arbetslös tillfredställs dessa behov genom 
lagstiftningen om ekonomisk trygghet82. Respondenterna prioriterade personlig utveckling vid 
val av arbetsgivare. Det är ett tecken på att de befinner sig högre upp i behovspyramiden, 
närmre toppen än botten och därmed anser vi att våra arbetssökande inte kan relateras direkt 
till Maslows nedersta behovstrappa. Arbetssökande utgår från olika förutsättningar och har 
därmed olika behov. 
 
I takt med att individen får en fast inkomst ökar de grundläggande behoven. Högre krav ställs 
möjligtvis på ens egen levnadsstandard. De fysiologiska behoven blir större som grundas i 
Maslows behovstrappa. Exempelvis så vill individen ha; större boende, ny bil och nya kläder. 
Säkerhetsbehoven ökar i takt med viljan att bilda familj blir starkare och när inkomsten tillåter 
kan/vill individen troligen skapa en trygghet inför framtiden i form av sparande som pension 
och fonder. Självklart så variera dessa behov från person till person beroende på den 
individuella personligheten, och vilket stadier i livet individen befinner sig i. Det går inte att 
generalisera, de är väldigt olika och befinner sig i olika utvecklingsskeden i livet. 
 
Enligt SIT är det viktigt att vara medveten om att varje individ har sina personliga 
kännetecken. Trots att respondenterna tillhör en gemensam kategori som ”studenter”, så kan 
de samtidigt tillhöra andra kategorier vilket gör dem unika. Någon student kommer 
exempelvis direkt från gymnasiet, i och med det har de ingen tidigare arbetslivserfarenhet. En 
annan student är lite äldre och har arbetat några år. Någon har familj medan en annan är 
singel. Dessa personliga olikheter kan spela roll vid val av arbetsgivare, därmed skillnader vid 
respondenternas prioritering av påståenden. 
 

82 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, prop. 1996/97:1, Utgiftsområde 13 
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Vid en jämförelse mellan kvinnor och män framkom att de båda i första hand prioriterade de 
individuella påståendena men de har rangordnat dem olika, som tabellen nedan visar är 
kvinnornas rangordning av de individuella påståendena mer spridda än männens.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Rangordning efter kön 
 

 Individuella 
 Kollektiva 

 
 

Kvinnornas rangordning efter 
medelvärde 

av högst rankade svar 
Att företag tar hänsyn till mänskliga 

rättigheter 
4,0 

Stimulerande arbetssysslor 4,3 
En trygg arbetsplats 4,6 

Möjlighet till kompetensutveckling 5,0 
Att dina värderingar stämmer 

överens med företagens 
5,4 

En bra lön 5,6 
Att företaget försöker minimera 

utsläpp i luft och vatten 
6,4 

Att företaget motarbetar 
diskriminering 

6,6 

Att företaget eftersträvar 
jämställdhet 

7,2 

Att företaget har en tydlig 
miljöpolicy 

8,0 

Att företaget ses som en förebild i 
samhället 

8,3 

Att företaget gör samhällsnytta 8,4 
Att företaget erbjuder bra förmåner 9,1 
Att företaget utvecklar miljövänlig 

teknik och tjänster 
9,4 

En arbetsposition som ger hög status 9,4 

Männens rangordning efter 
medelvärde 

av högst rankade svar 
En bra lön 2,8 

Stimulerande arbetssysslor 2,9 

Möjlighet till kompetensutveckling 3,5 

Att dina värderingar stämmer 
överens med företagens 

4,9 

Att företaget erbjuder bra förmåner 5,0 

Att företaget motarbetar 
diskriminering 

5,7 

En trygg arbetsplats 5,9 

En arbetsposition som ger hög status 6,0 

Att företag tar hänsyn till mänskliga 
rättigheter 

6,6 

Att företaget försöker minimera 
utsläpp i luft och vatten 

8,0 

Att företaget gör samhällsnytta 9,0 

Att företaget ses som en förebild i 
samhället 

9,0 

Att företaget eftersträvar jämställdhet 9,4 

Att företaget har en tydlig miljöpolicy 9,5 

Att företaget utvecklar miljövänlig 
teknik och tjänster 

10,8 
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Den yngre hälften av våra respondenter är mellan 21 och 24 med en medelålder på 22,2. De 
äldre är mellan 25 och 47 med en medelålder på 33,5. Vid en jämförelse mellan dessa grupper 
framkom att båda prioriterar de individuella påståenden före de kollektiva, men skillnader 
finns mellan rangordningen inom de individuella. De yngre är inte eniga om vad som är 
absolut viktigast då det endast skiljer 0,2 mellan första prioriteringen och den fjärde.  De äldre 
är mer eniga om vad som är absolut viktigaste vilket är ”stimulerande arbetssysslor”. 
 
 
 

 

Fig. 9 Rangordning efter ålder 
 
 

 Individuella 
 Kollektiva 

 

Den yngre delen av respondenternas 
rangordning 

efter medelvärde av högst rankade svar 
En bra lön 4,6 

Möjlighet till kompetensutveckling 4,7 
Stimulerande arbetssysslor 4,7 

Att företag tar hänsyn till mänskliga 
rättigheter 

4,8 

Att företaget motarbetar diskriminering 5,3 
Att dina värderingar stämmer överens 

med företagens 
5,6 

En trygg arbetsplats 6,0 
Att företaget försöker minimera utsläpp i 

luft och vatten 
6,8 

Att företaget erbjuder bra förmåner 7,1 
Att företaget eftersträvar jämställdhet 8,2 

Att företaget ses som en förebild i 
samhället 

8,2 

En arbetsposition som ger hög status 8,3 
Att företaget gör samhällsnytta 8,6 

Att företaget har en tydlig miljöpolicy 8,7 
Att företaget utvecklar miljövänlig teknik 

och tjänster 
9,4 

Den äldre delen av respondenternas 
rangordning 

efter medelvärde av högst rankade svar 
Stimulerande arbetssysslor 2,8 

En trygg arbetsplats 3,9 

Möjlighet till kompetensutveckling 4,0 

Att dina värderingar stämmer överens 
med företagens 

4,4 

En bra lön 4,6 

Att företag tar hänsyn till mänskliga 
rättigheter 

5,2 

Att företaget försöker minimera utsläpp i 
luft och vatten 

7,2 

Att företaget eftersträvar jämställdhet 7,3 

Att företaget motarbetar diskriminering 7,5 

En arbetsposition som ger hög status 7,8 

Att företaget erbjuder bra förmåner 8,0 

Att företaget har en tydlig miljöpolicy 8,2 

Att företaget gör samhällsnytta 8,5 

Att företaget ses som en förebild i 
samhället 

9,5 

Att företaget utvecklar miljövänlig 
teknik och tjänster 

11,2 
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En trygg arbetsplats kom på fjärde plats i respondenternas rangordning (se Figur 7). Bland 
män – kvinnor och yngre - äldre prioriterades en trygg arbetsplats väldigt varierande. En trygg 
arbetsplats kan omfatta många olika faktorer. Att inte behöva känna oro för att förlora sitt 
arbete samt att ha en arbetsplats som inte utgör fara mot ens hälsa. Enligt Maslow har 
individen ett stort behov av att känna trygghet inför framtiden. Vår undersökning visar att det 
endast var de äldre respondenterna som rankade en trygg arbetsplats högt. Det kan vara ett 
tecken på att det är svårt för yngre arbetssökande att värdera detta då de saknar tidigare 
arbetslivserfarenhet och är därmed inte lika medveten vad det kan finnas för hälsorisker hos 
olika arbetsgivare. Att de fortfarande är unga, och med större sannolikhet oberoende, kan vara 
en annan anledning till att de inte prioriterar en trygg arbetsplats högt. Många av dem har 
troligtvis ingen familj att försörja, inga hus- eller billån som måste betalas. Eftersom de är 
unga är de attraktiva på arbetsmarknaden. Om de skulle förlora ett jobb så är chanserna för 
dem ändå goda att hitta ett nytt arbete. De äldre däremot har förmodligen mer erfarenhet och 
är mer medvetna om vad det kan finnas för hälsorisker och andra osäkerheter på företagen. De 
har troligen svårare att tänka på framtida arbetsgivare utan att reflektera över sina tidigare 
arbetserfarenheter.  
 
Att företagets värderingar stämmer överens med den arbetssökande är viktigt för företag då 
det kan försäkra sig om att de tillsammans kommer att kunna jobba mot samma mål. Via 
annonser eller webbsidor kan arbetssökande identifiera sig med företag. Genom att studera 
företagets historia, värderingar och mål kan individen få en uppfattning om hur företaget 
uppfattar sig själv och hur de tror sig bli framgångsrika. Enligt Teori Y kommer den 
arbetssökande sträva mot samma mål som organisationen om deras värderingar stämmer 
överens. För att få en riktig uppfattning om företaget måste arbetssökande ha en viss 
yrkeserfarenhet inom företaget. Det är skillnad på hur företag är och hur de vill vara och de 
visar oftast utåt via webbsidor vad de vill vara. Det behöver egentligen inte vara något 
negativt, det kan vara ett sätt för dem att locka till sig rätt personal och förändra företaget. 
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4.3 Kollektivt 

4.3.1 Kollektiva påståenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 10 Rangordning av kollektiva påståenden 
 
 
Respondenternas kollektiva rangordning fick höga medelvärden jämfört med de individuella 
påståendena. De prioriterade först och främst mänskliga rätigheter som fick lägst medelvärde 
på 5,0. Att företaget motarbetar diskriminering prioriterades tvåa men är inte nära första 
prioriteringen, det skiljer 1,3 mellan dem. De övriga hamnade efter med ett medelvärde runt 8 
och 9. De första kollektiva prioriteringar kan dock väldigt lätt kopplas och ses som 
individuella. Ett företag som arbetar med mänskliga rättigheter och mot diskriminering kan 
göra det både i företaget och utanför företaget. En svårighet här kan vara hur respondenterna 
har tolkat dessa påståenden. Gemensamt är det att båda kan ses som direkta men även 
indirekta. 
 
 
Enligt SIT identifiera människor sig genom att kategorisera sin omgivning. Att vi alla är 
människor är bland de högsta kategoriseringar en individ kan tillhöra, därefter uppstår 
underkategoriseringar som bland annat kön och yrkesbeteckning. Genom att kategorisera en 
grupp är det enklare för individen att känna sig som en gruppmedlem och känna tillhörighet. 
Detta resonemang är ytterligare en förklaring till varför mänskliga rättigheter rangordnades 
högst bland de kollektiva påståendena. 
 
Det första kollektiva påstående som män rangordnat hamnade på sjätte plats medan 
kvinnornas första kollektiva påstående rangordnades etta. Med detta fenomen är det viktigt att 
också känna till att det möjligtvis kan vara en åldersfråga och inte enbart en könsfråga 
eftersom de manliga respondenterna var mycket yngre än de kvinnliga. Gemensamt för 
prioritering av de kollektiva påståendena är att yngre och äldre samt kvinnor prioriterar 
mänskliga rättigheter högst. 
 
I Sverige är det ganska vanligt att företagen hjälper till i samhället i form av till exempel 
sponsring. Denna form av samhällsnytta kan av många tas för givet. Detsamma gäller för att  
 

Kollektivt 
Att företag tar hänsyn till mänskliga rättigheter 5,0 
Att företaget motarbetar diskriminering 6,3 
Att företaget försöker minimera utsläpp i luft och vatten 7,0 
Att företaget eftersträvar jämställdhet 7,8 
Att företaget ses som en förebild i samhället 8,5 
Att företaget har en tydlig miljöpolicy 8,5 
Att företaget gör samhällsnytta 8,6 
Att företaget utvecklar miljövänlig teknik och tjänster 9,9 
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företaget tar miljöhänsyn i sin produktion.83 Detta kan vara en av anledningarna till att dessa 
två påståenden hamnade sist bland våra respondenter. En annan orsak kan vara att 
respondenterna väljer att sätta sina egna behov, enligt Maslows behovstrappa, främst. Det 
behöver inte betyda att samhällsnytta inte är viktigt för respondenterna utan att de främst 
prioriterar ett arbete. Väl etablerade i jobbet skapar arbetssökande nya behov som inte 
nödvändigtvis behöver vara individuella. Vidare kan begrepp som samhällsnytta kännas 
främmande för respondenterna, kanske hittar de inte någon bra förklaring på vad det är eller 
så har de svårt att förknippa det till praktiken. Därmed blir det komplicerat för dem att 
identifiera sig med vad som kan ingå i det vida begreppet. 
 
De kollektiva påståendena fick överlag ett högt medelvärde och är alltså mindre viktiga för 
respondenterna vid val av arbetsgivare. Positivt kan tyckas att de faktiskt valde att rangordna 
dem, även om de inte var viktigast så fanns de i tankarna. Respondenterna kunde valt att 
utesluta dem helt från rangordningen. 

83Bingel, Eva m. fl. (2002) 
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5. Slutsats 
 
Vår undersökning visar att CSR kan ses som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. 
Upptäckten av skillnaderna mellan de individuella och kollektiva påståendena visar klart 
arbetssökandes inställning till att arbeta. Majoriteten av respondenterna prioriterade i första 
hand de individuella påståendena vilket tyder på att de har en positiv syn på att jobba, de ser 
arbetsplatsen som ett ställe där de kan självförverkligas och utvecklas. Eftersom de flesta 
respondenter värderade personlig utveckling högt, är det något som företagen bör investera 
mer i. Företaget riskerar annars att personalen inte blir långvarig och att de efter ett tag söker 
sig till ett annat företag. Investeringar i personalen kan också vara ett tillvägagångssätt för 
arbetsgivaren att locka till sig ny kompetent personal som är redo för nya utmaningar. 
 
Undersökningen visar tendenser på att människan är en varelse som söker efter ickemateriella 
egenskaper hos en arbetsgivare. De söker först och främst efter att stilla personliga behov. 
Efter att ett visst behov är uppfyllt kommer människan att känna motivation för att hantera 
andra mindre egennyttiga behov så som att hjälpa andra och se bortom sin egen sfär. 
 
Företagens individuella CSR arbete är det som lockar studenterna mest enligt vår 
undersökning. En person strävar hela tiden efter mer och blir sällan helt nöjd. Det är så en 
person utvecklas för att åstadkomma mer med sitt liv. För att företag ska kunna behålla sin 
arbetskraft och skapa ett mer långsiktigt tänkande i organisationen bör verkligen 
arbetsgivaren ta hänsyn till sina intressenters önskningar. Idag har allt fler företag börjat få 
upp ögonen för individuellt CSR arbete och satsar mer på exempelvis internutbildning. 
 
Det kollektiva CSR arbetet fick höga medelvärden i vår undersökning vilket tyder på att 
studenterna tyckte de var mindre viktiga. Orsaken till det tror vi kan vara att det kollektiva 
CSR arbetet mest berör företagets övriga intressenter som; ägare, personal, leverantörer och 
konsumenter. En arbetssökande ställer mer egennyttiga krav och tänker först och främst på att 
tillfredställa sina egna behov. Det behöver dock inte betyda att företagens samhällsnytta är 
oviktig. 
 
Det finns långsiktiga - och det finns kortsiktiga mål. Vår undersökning visar att majoriteten av 
respondenterna inte tänker så långsiktigt som att ha en trygg arbetsplats. De värdesätter 
istället personlig utveckling högre och det kan bero på bristande arbetslivserfarenhet. De är 
ivriga att få tillämpa de kunskaper som de har lärt sig under sin studietid. Det är även viktigt 
för dem att få utvecklas och lära sig nya saker. Detta kan möjligtvis vara en av orsakerna till 
att de från början valde att studera. Kunskapsutveckling är en del av deras livsstil. Vår 
undersökning tyder på att en trygg arbetsplats värderas högre i takt med åldern. 
 
Företag har mycket att vinna på att ta ställning i samhället och visar sin ståndpunkt för 
allmänheten. Vi anser att det är viktigt att arbetsgivarens värderingar stämmer överens med 
arbetssökande för att företaget ska kunna arbeta etiskt, både internt och externt. Företagen 
består av människor och borde därför arbeta för att bevara vår miljö och göra vårt samhälle 
starkare, det lönar sig. Det är ingen omöjlighet att tillfredställa dessa behov, då det finns en 
tro att människan är god och agerar moraliskt.  
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Under arbetets gång har vi uppmärksammat att det inte finns några direkta riktlinjer om vad 
som ingår i företagens CSR arbete. Vi kan alla fråga oss vad ett företag bör göra för sina 
intressenter och varför det är företagens ansvar. Varför gör inte samhället det? Svårigheter 
uppstår då flera företag agerar i olika länder med olika förutsättningar. Ett samhälle fungerar 
inte utan ett företags verksamhet och ett företag kan inte verka utan ett fungerande samhälle. 
Idag, då vissa företag kan verka med större makt i samhället, bör de inte göra det utan att ta 
socialt ansvar. Företagens CSR- arbete tar vid där statens resurser inte längre kan tillfredställa 
människans behov och upphör med personalens och ledningens brist på engagemang. 
 
 

5.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom vi undersökte studenter som med störst sannolikhet söker jobb inom ett år skulle det 
vara intressant att göra samma undersökning av studenter som precis fått en anställning. Hur 
tänkte de när de tackade ja till jobbet? 
 
Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka hur mycket av CSR- arbetet som 
företagen visar i jobbannonser är ren marknadsföring eller om det verkligen är en del av 
företagens strategier. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Webbundersökningen 
 

 
Frågeformulär 
 

 
 
Läs igenom nedanstående alternativ och rangordna vad som är absolut viktigast för 
dig när du väljer arbetsgivare! Sätt en 1: a för det alternativ som är viktigast, 2:a för 
det alternativ som är näst viktigast osv. Använd inte samma siffra mer än en gång. 
Lämna blankt om du anser att alternativet inte alls är viktigt för dig. 
 
Att företaget motarbetar diskriminering 
  
 
Möjlighet till kompetensutveckling 
  
 
Att företaget gör samhällsnytta 
  
 
Att dina värderingar stämmer överens med arbetsgivarens värderingar 
  
 
Att företaget erbjuder bra förmåner 
  
 
En bra lön 
  
 
Att företaget utvecklar miljövänlig teknik och tjänster 
  
 
En arbetsposition som ger hög status 
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Att företaget försöker minimera giftiga utsläpp i luft och vatten 
  
 
Stimulerande arbetssysslor 
  
 
Att företaget tar hänsyn till mänskliga rättigheter 
  
 
Att företaget har en tydlig miljöpolicy 
  
 
Att företaget ses som en förebild i samhället 
  
 
En trygg arbetsplats (exempelvis hälsa, säkerhet m fl) 
  
 
Att företaget eftersträvar jämställdhet 
  
 
Annat, nämligen.. 
  
 Comment 

 
 
Kön 

 Man Kvinna 
 
Ålder 
  
 
 

Skicka in svaren Rensa all inmatning
 

 
 

 
Kontaktperson: Andrea Sarmiento Cordero , acsa05@student.bth.se 
Senast ändrad: 2006-12-26 

 

 41 

mailto:acsa05@student.bth.se


Sara Ettedahl   Corporate Social Responsibility 
Andrea Sarmiento 

Bilaga 2 - Sammanställning av Webbundersökningen 
 
 

Att företaget motarbetar diskriminering 

 

 % # 
 
1-(3.8) 20% 5  
3.8-(6.6) 24% 6  
6.6-(9.4) 20% 5  
9.4-(12.2) 16% 4  
12.2-15 4% 1  
? 16% 4  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  6.3  
  

 
Möjlighet till kompetensutveckling 

 

 % # 
 
1-(3.8) 48% 12  
3.8-(6.6) 28% 7  
6.6-(9.4) 16% 4  
9.4-(12.2) 4% 1  
12.2-15 0% 0  
? 4% 1  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  4.4  
  

 
Att företaget gör samhällsnytta 

 

 % # 
 
1-(3.8) 12% 3  
3.8-(6.6) 4% 1  
6.6-(9.4) 24% 6  
9.4-(12.2) 20% 5  
12.2-15 8% 2  
? 32% 8  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  8.6  
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Att dina värderingar stämmer överens med arbetsgivarens värderingar 

 

 % # 
 
1-(3.8) 32% 8  
3.8-(6.6) 28% 7  
6.6-(9.4) 4% 1  
9.4-(12.2) 12% 3  
12.2-15 4% 1  
? 20% 5  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  5.2  
  

 
Att företaget erbjuder bra förmåner 

 

 % # 
 
2-(4.6) 24% 6  
4.6-(7.2) 28% 7  
7.2-(9.8) 0% 0  
9.8-(12.4) 12% 3  
12.4-15 16% 4  
? 20% 5  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  7.4  
  

 
En bra lön 

 

 % # 
 
1-(3.8) 52% 13  
3.8-(6.6) 16% 4  
6.6-(9.4) 12% 3  
9.4-(12.2) 8% 2  
12.2-15 4% 1  
? 8% 2  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  4.6  
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Att företaget utvecklar miljövänlig teknik och tjänster 

 

 % # 
 
1-(3.8) 4% 1  
3.8-(6.6) 12% 3  
6.6-(9.4) 16% 4  
9.4-(12.2) 4% 1  
12.2-15 24% 6  
? 40% 10  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  9.9  
  

 
En arbetsposition som ger hög status 

 

 % # 
 
1-(3.8) 24% 6  
3.8-(6.6) 0% 0  
6.6-(9.4) 16% 4  
9.4-(12.2) 0% 0  
12.2-15 24% 6  
? 36% 9  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  8.1  
  

 
Att företaget försöker minimera giftiga utsläpp i luft och vatten 

 

 % # 
 
1-(3.8) 8% 2  
3.8-(6.6) 36% 9  
6.6-(9.4) 12% 3  
9.4-(12.2) 12% 3  
12.2-15 12% 3  
? 20% 5  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  7  
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Stimulerande arbetssysslor 

 

 % # 
 
1-(3.8) 60% 15  
3.8-(6.6) 24% 6  
6.6-(9.4) 4% 1  
9.4-(12.2) 12% 3  
12.2-15 0% 0  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  3.8  
 

 

 
Att företaget tar hänsyn till mänskliga rättigheter 

 

 % # 
 
1-(3.8) 32% 8  
3.8-(6.6) 20% 5  
6.6-(9.4) 24% 6  
9.4-(12.2) 8% 2  
12.2-15 0% 0  
? 16% 4  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  5  
  

 
Att företaget har en tydlig miljöpolicy 

 

 % # 
 
2-(4.6) 8% 2  
4.6-(7.2) 12% 3  
7.2-(9.8) 24% 6  
9.8-(12.4) 16% 4  
12.4-15 8% 2  
? 32% 8  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  8.5  
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Att företaget ses som en förebild i samhället 

 

 % # 
 
1-(3.8) 8% 2  
3.8-(6.6) 12% 3  
6.6-(9.4) 4% 1  
9.4-(12.2) 28% 7  
12.2-15 8% 2  
? 40% 10  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  8.5  
  

 
En trygg arbetsplats (exempelvis hälsa, säkerhet m fl) 

 

 % # 
 
1-(3.8) 32% 8  
3.8-(6.6) 32% 8  
6.6-(9.4) 8% 2  
9.4-(12.2) 8% 2  
12.2-15 4% 1  
? 16% 4  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  5.1  
  

 
Att företaget eftersträvar jämställdhet 

 

 % # 
 
1-(3.8) 12% 3  
3.8-(6.6) 20% 5  
6.6-(9.4) 20% 5  
9.4-(12.2) 8% 2  
12.2-15 12% 3  
? 28% 7  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  7.8  
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Annat, nämligen.. 

 

 % # 
 
4-(4) 0% 0  
4-(4) 0% 0  
4-(4) 0% 0  
4-(4) 0% 0  
4-4 4% 1  
? 96% 24  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  4  
  

 
Kön 

 

 % # 
 
Man 40% 10  
Kvinna 60% 15  
 
Summa 100% 25  
 

 

 
Ålder 

 

 % # 
 
21-(26.2) 64% 16  
26.2-(31.4) 8% 2  
31.4-(36.6) 12% 3  
36.6-(41.8) 12% 3  
41.8-47 4% 1  
 
Summa 100% 25  
Medelvärde  27.6  
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