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I 

Sammanfattning 
 
En värdefull tillgång för företag är dess anställda. Samtidigt växer efterfrågan på 
arbetskraft och många företag har problem med att anställa rätt personal. För att kunna 
skapa konkurrensfördelar som gör att företaget får kompetent personal, en tillgång som 
är unik och svår för konkurrenter att imitera, har employer branding blivit en viktig 
strategi för att lyckas attrahera personal. 
  
Litteraturen visar att företag kan erbjuda olika former av värden till anställda och 
potentiella anställda. Att företaget arbetar med corporate social responsibility (CSR) kan 
ses som ett värdeerbjudande, och kan därför användas som ett verktyg för att skapa värde 
och attrahera personal. Företag kan dock arbeta med CSR på många olika sätt, och olika 
intressenter kan ha olika preferenser gällande vad de värderar. Syftet med studien har 
således varit att skapa en förståelse för hur CSR kan stärka ett företags employer brand. 
Vidare har vi ämnat förstå hur CSR samspelar med andra aspekter till varför ett employer 
brand uppfattas attraktivt. Genom dessa kunskaper bidrar vi med praktiska 
rekommendationer till hur företag strategiskt kan arbeta med sin externa kommunikation 
för att attrahera framtidens arbetskraft. 
  
Studien är kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in genom fokusgrupper med 
civilekonomstudenter som studerar vid Umeå universitet. Det empiriska materialet har 
tolkats och analyserats i relation till den teoretiska referensramen, för att på så sätt kunna 
besvara studiens problemformulering: Hur uppfattar framtidens arbetskraft olika 
dimensioner av CSR i relation till företags employer brand? 
  
Studien visar att olika dimensioner av CSR uppfattas olika relevanta beroende på vilken 
bransch ett företag är verksamt inom. Den sociala och den miljömässiga dimensionen av 
CSR uppfattas som de dimensioner som främst stärker ett företags employer brand. CSR 
kan vidare uppfattas dels på ett rationellt sätt, och dels på ett känslomässigt sätt, och ett 
företags employer brand stärks främst om CSR-initiativen uppfattas både rationella och 
känslomässiga. För att de olika dimensionerna av CSR ska stärka ett företags employer 
brand bör initiativen uppfattas konkreta och enkla att förstå. CSR-initiativ som ligger nära 
kärnverksamheten och som anställda får vara med och bidra till upplevs enklare att 
relatera till, och kan därmed bidra till att attrahera framtidens arbetskraft. För att stärka 
ett företags employer brand bör dock ett företags totala värdeerbjudande matcha 
framtidens arbetskrafts preferenser.  
 
 
Nyckelord: Employer branding, corporate social responsibility, extern kommunikation 
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Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till vår handledare Sofia Isberg, som på ett 
engagerat sätt ständigt utmanat oss och fått oss att utvecklas. Man brukar säga att resan 
är målet, och vi tror att Avicii kan sammanfatta resan ganska bra: 
 
Vi har famlat genom mörkret 
Blivit guidade av ett slående hjärta 
Vi visste inte var resan skulle sluta 
Men vi visste var vi skulle börja 
 
Så väck oss när allt är över 
När vi är visare och äldre 

  
Nu sitter vi här, och har definitivt blivit både visare och äldre under resans gång. Vi vill 
genom detta även rikta ett stort tack till alla er som bidragit till vår uppsats, våra 
respondenter och vår fenomenala fikagrupp. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. 
Slutligen vill vi även ge oss själva en klapp på axeln, det är vi värda.  
 
Handelshögskolan vid Umeå universitet, 2019-05-17.  

     
 

_______________________ _______________________ 
Lovisa Josbrant  Ina Nederstedt 
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”Corporate social responsibility. The term is a brilliant one; it means something, but 
not always the same thing, to everybody” – Dow Votaw (1920-2004) 
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1. Introduktion 
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund och det problem studien avser 
undersöka. Tidigare forskning inom området introduceras samt en diskussion kring det 
teoretiska gap som identifierats förs. Avslutningsvis presenteras studiens 
problemformulering och syfte. 
  

1.1 Problembakgrund 
De anställda i ett företag kan ses som en av företagets mest värdefulla tillgångar, och kan 
bidra till högre lönsamhet (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503). Barney (1991, s. 117) 
förklarar detta genom att argumentera för att tillgångar som är sällsynta, värdefulla och 
svåra att imitera ger företag konkurrensfördelar. Vidare menar författaren att personal kan 
ses som just en sådan tillgång. I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät för 2018 framgår 
det att det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens, vilket för många företag leder till 
stora problem (Nordström, 2018). Att det blir svårare att rekrytera rätt kompetens ligger 
i linje med Statistiska Centralbyråns prognos om trender på arbetsmarknaden, som visar 
att efterfrågan på arbetskraft förväntas växa rejält det närmaste decenniet (SCB, 2017). 
En annan tillgång som är av stort värde för många företag är varumärket (Backhaus & 
Tikoo, 2004, s. 501). Ett varumärke förklaras som vad som kan identifiera ett företag och 
dess erbjudanden på marknaden och samtidigt differentiera det gentemot dess 
konkurrenter. Varumärket kan signalera de fördelar ett specifikt företag erbjuder till sina 
kunder gällande service, tekniska, ekonomiska, och sociala attribut (Anderson et al., 
2009, s. 140). Varumärkesbyggande av produkter och tjänster är en konstant pågående 
kommunikativ process som innefattar att få kunder att skapa en relation till varumärket 
och öka försäljningen (Keller, 1993, s. 1). 
  
Varumärkesbyggande kan även appliceras på anställningsprocesser, vilket presenterades 
av Ambler och Barrow (1996, s. 187) som introducerade begreppet employer branding. 
Backhaus och Tikoo (2004, s. 502) menar att trots flertalet definitioner av employer 
branding är innebörden densamma, i grund och botten handlar det om att skapa ett 
värdeerbjudande till anställda och potentiella anställda som genomsyrar företaget. 
Ambler och Barrow (1996, s. 187) menar att ett arbetsgivarvarumärke, det vill säga ett 
employer brand, på samma sätt som ett produktvarumärke har en typ av personlighet och 
kan positioneras på liknande sätt. Chhabra och Sharma (2014, s. 51) menar vidare att 
employer branding påverkar ett företags tillväxtmöjligheter och konkurrensfördelar lika 
mycket som varumärkesbyggande av produkter och tjänster, och därför bör prioriteras i 
samma utsträckning i företagsstrategier. Employer branding har definierats av många, 
Ambler och Barrow (1996, s. 187) förklarar det som “paketeringen av funktionella, 
ekonomiska och psykologiska fördelar som tillhandahålls av en arbetsgivare och kan 
identifieras med ett företag”, medan Backhaus och Tikoo (2004, s. 501) beskriver det 
som “processen att bygga en identifierbar och unik arbetsgivaridentitet, och att skapa 
ett employer brand för företaget som skiljer sig från konkurrenterna”.  
  
Sedan begreppet employer branding myntades har vidare forskning styrkt att 
framgångsrik employer branding kan leda till konkurrensfördelar för företag (Backhaus 
& Tikoo, 2004; Biswas & Suar, 2016; Drury, 2016; Aldousari et al., 2017). Exempelvis 
kan employer branding resultera i att företaget står ut i konkurrensen och därmed 
attraherar och behåller de mest lämpliga kandidaterna för ett jobb. Den information ett 
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företag sänder ut avgör om eftertraktade kandidater vill arbeta för ett företag, vilket 
innebär att employer branding är av hög relevans för att attrahera rätt personal, vilket i 
sin tur påverkar företagets prestationer (Drury, 2016, s. 31). Att framgångsrik employer 
branding leder till förbättrade prestationer stöds även av Aldousari et al. (2017, s. 159), 
som förklarar att företag som har en utvecklad strategi för employer branding visat sig ha 
högre produktivitet än de företag som helt eller delvis saknar en strategi för employer 
branding. Utvecklade strategier för employer branding går ofta hand i hand med att 
arbetsgivaren tillhandahåller en bra arbetsmiljö, vilket resulterar i engagerade och lojala 
medarbetare som på så sätt bidrar till högre produktivitet (Aldousari et al., 2017, s. 164). 
Vi kan därför konstatera att employer branding är av stor relevans för att attrahera 
talangfull personal och därmed skapar möjligheter till ökad lönsamhet. Vi vet således att 
employer branding är av stor relevans för företag, men inte tillräckligt mycket om vad 
som gör att en arbetsgivare uppfattas attraktiv i ögonen hos potentiella anställda. 
  
Employer branding kan ske både externt och internt. Den externa kommunikationen av 
företagets employer brand handlar om att framställa företaget som det självklara valet av 
arbetsgivare och därmed attrahera den bästa personalen (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 
503). Vidare menar Backhaus och Tikoo (2004, s. 505) att extern employer branding kan 
leda till att associationer till företaget skapas. Dessa associationer bidrar till att bygga en 
varumärkesimage vilket i sin tur kan attrahera potentiella kandidater. Intern employer 
branding handlar istället om att bygga en företagskultur som är svår för konkurrenter att 
härma, vilket kan göras genom att skapa en tydlig företagsidentitet som kan bidra till 
lojalitet hos anställda (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503). Denna studie fokuserar på vad 
som kan göra att en arbetsgivare attraktiv, därav kommer extern employer branding ligga 
i fokus, i och med att det relaterar till arbetsgivarens attraktivitet. 
  
Moroko och Uncles (2008, s. 161) diskuterar att det inte finns något självklart 
framgångsrecept för vad ett lyckat employer brand är. Dock menar författarna att en 
egenskap som visat sig vara av stor relevans för att locka de rätta talangerna är att vara 
differentierad från konkurrenter. Det handlar alltså om att kommunicera unika fördelar 
som gör att företaget särskiljer sig från andra företag (Aldousari et al. 2017, s. 155). 
Fördelar med ett företag kan vidare delas in i två kategorier, praktiska och symboliska 
attribut. Praktiska attribut kan vara exempelvis lön och förmåner, medan symboliska 
attribut handlar om exempelvis företagskultur och prestige (Drury, 2016, s. 29). Noterbart 
är att de symboliska attributen har visat sig ha större direkt effekt för arbetssökande 
(Drury, 2016, s. 31), vilket skulle kunna förklaras av att vissa praktiska egenskaper 
snarare ses som hygienfaktorer, det vill säga något en anställd förväntar sig (Chhabra & 
Sharma, 2014, s. 53). 
                                                          
Givet det faktum att employer branding handlar om differentiering bör företag fokusera 
på att skapa en unik identitet med attribut som målgruppen, det vill säga potentiell 
personal, värderar (Bellou et al., 2015, s. 1211). Agnew (2014) diskuterar att den yngre 
generationen, personer som är födda mellan början av 1980-talet och slutet av 1990-talet 
vilka nu befinner sig början av sin karriär, verkar värdera faktorer som självuppfyllelse 
och goda arbetsförhållanden högre än de värderar pengar. Ett exempel på detta 
presenteras i The Talent Report där det har undersökts vad studenter värderar gällande 
dess framtida anställning. I rapporten framgår att nästan hälften av respondenterna kunde 
tänka sig en lägre lön för att ha ett jobb som bidrar med positiv nytta för sociala eller 
miljömässiga förhållanden i samhället (Zukin & Szeltner, 2012). Att vilja arbeta för en 
arbetsgivare som tar ansvar skulle kunna förklaras av social identity theory, som föreslår 
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att en arbetares självbild influeras av den sociala grupp individen tillhör. Därmed 
påverkar arbetsgivarens image hur den anställde uppfattar sig själv (Greening & Turban, 
2000, s. 254). Ytterligare menar Greening och Turban (2000, s. 258) att en del av 
företagets image handlar om huruvida företaget engagerar sig i samhället. Ett företags 
samhällsengagemang kan liknas vid vad Drury (2016, s. 29) menar är ett symboliskt 
attribut och kan leda till att potentiella arbetstagare uppfattar arbetsgivaren som mer 
attraktiv, då det ligger i linje med den sökandes självuppfattning (Greening & Turban, 
2000, s. 258). Sammantaget visar detta på vikten av att kommunicera företagsspecifika 
attribut för att differentiera sig från sina konkurrenter och på så sätt locka målgruppen. 
  
Ett företagsspecifikt attribut kan vara ett företags samhällsengagemang, vilket brukar 
beskrivas som corporate social responsibility (CSR) (Presley et al., 2018, s. 471). CSR 
kan ses som ett komplext och svårdefinierat begrepp, men kan i enkelhet förklaras som 
företags ansvar att göra goda insatser för samhället som går bortom rent vinstdrivande 
verksamhet (Godfrey & Hatch, 2007, s. 87). Elkington (1998, s. 18) använder tre 
dimensioner i ett ramverk för att förklara företags ansvarstagande till samhället. 
Ramverket benämns som triple bottom line, och innefattar ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensioner. Vidare beskrivs CSR av Porter och Kramer (2006, s. 4) som 
att företag ska kunna driva lönsam verksamhet utan att påverka sociala och miljömässiga 
förhållanden. Porter och Kramer (2006, s.  4) menar även att CSR kan vara betydligt 
mycket mer än en kostnad, restriktion eller en typ av välgörenhet. Istället kan CSR ligga 
till grund för möjligheter, innovation och konkurrensfördelar för företag. 
  
Att CSR kan öka en arbetsgivares attraktivitet och stärka företagets employer brand styrks 
av flertalet forskare (Kim & Park, 2011; Story et al., 2016; Klimkiewicz & Oltra, 2017; 
Presley et al., 2018). Exempelvis förklarar Kim och Park (2011, s. 649) att studenter kan 
uppfatta företag mer attraktiva om företaget engagerar sig i specifika initiativ relaterade 
till CSR. Företags CSR-initiativ kan således ha en påverkan på studenters val av 
arbetsplats. Trots detta beskriver Puncheva-Michelotti et al. (2018, s. 15) att 
kommunikationen av CSR i syfte att stärka företagets employer brand i många fall är 
inkonsekvent, och ofta av ad hoc-karaktär. De menar att inkonsekvent kommunikation är 
problematiskt, då CSR-kommunikation bör vara strategisk och konsekvent för att lyckas 
attrahera personal (Puncheva-Michelotti et al., 2018, s. 16). Att kommunikationen ofta är 
inkonsekvent, anser vi tyder på att företag har för lite kunskap om vad potentiella 
anställda attraheras av och därför inte vet vad som ska kommuniceras. För att kunna 
stärka ett employer brand krävs mer kunskap om vad som bör ingå i CSR-
kommunikationen, då det skulle kunna resultera i att dessa strategier blir mer 
konsekventa.   
  
Det är dock ingen självklarhet att CSR leder till positiva utfall när det kommer till att 
attrahera personal (Bhattacharya et al., 2009, s. 258). Exempelvis menar Puncheva-
Michelotti et al. (2018, s. 5) att en anledning till varför CSR inte alltid uppfattas som 
positivt hos mottagaren kan vara att individer blir misstänksamma gällande hur trovärdig 
informationen är. Samtidigt menar Li et al. (2019, s. 12) att företag bör ta intressenternas 
preferenser i beaktning gällande vilka dimensioner av CSR företaget väljer att engagera 
sig i, då olika intressenter har olika intressen vad gäller de olika dimensionerna av CSR.  
 
Vi vet således att CSR kan öka en arbetsgivares attraktivitet, samt att företag kan arbeta 
på många olika sätt med CSR i och med begreppets bredd och att det rymmer olika 
dimensioner. Vidare kan olika intressenter attraheras av olika dimensioner, i och med att 
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olika intressenter kan ha olika preferenser. För att förstå hur företag bör kommunicera 
sina CSR-initiativ för att stärka företagets employer brand, menar vi att det behövs mer 
förståelse för vad som attraherar framtidens arbetskraft. Detta ligger i linje med vad 
Presley et al. (2018, s. 486) diskuterar, som menar att i och med att det finns olika 
dimensioner av CSR bör framtida forskning fokusera på vilka av dessa som är viktigast 
för att arbetssökande ska attraheras. Vidare diskuterar Klimkiewicz och Oltra (2017, s. 
455), att det behövs forskning för att förstå hur jobbsökandes attityder gentemot företag 
påverkas av olika typer av CSR-initiativ, då detta skulle kunna hjälpa företag att forma 
strategier för CSR gällande både innehåll och tillämpning. Följaktligen vet vi att olika 
intressenter har olika preferenser, men vi vet inte hur olika intressenter uppfattar olika 
dimensioner av CSR, då det är en fråga som inte behandlats av tidigare studier.  
  
Grundat i hur tidigare forskning angriper ämnet har vi lokaliserat ett område som bör 
undersökas djupare. Tidigare forskning har visat att employer branding är av stor relevans 
för att attrahera personal och att CSR generellt påverkar företags employer brand positivt. 
Däremot finns begränsad forskning kring vilka dimensioner av CSR som gör att ett 
företags employer brand kan stärkas. För att förstå vad arbetssökande värderar, och 
därmed kunna skapa en konsekvent strategi för att attrahera talangfull personal, anser vi 
att det behövs mer kunskap gällande hur arbetssökande uppfattar olika dimensioner av 
CSR i relation till en potentiell arbetsgivares employer brand. Genom denna studie 
hoppas vi därför kunna addera kunskap till forskningen gällande employer branding i 
relation till CSR och dess underliggande dimensioner. 
 

1.2 Problemformulering 
Hur uppfattar framtidens arbetskraft olika dimensioner av CSR i relation till företags 
employer brand? 
  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en större förståelse för hur CSR kan stärka ett företags 
employer brand. Vidare ämnar vi förstå hur CSR samspelar med andra aspekter till varför 
ett employer brand uppfattas attraktivt. Detta för att praktiskt kunna bidra med 
rekommendationer gällande hur företag strategiskt kan arbeta med sin externa 
kommunikation för att attrahera framtidens arbetskraft. 
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I det andra kapitlet presenteras inledningsvis en redogörelse för det valda ämnet samt 
vår förförståelse i ämnet. Vidare beskrivs vår kunskaps- och verklighetssyn samt det 
angreppssätt och perspektiv studien antar. Avslutningsvis redovisas studiens 
litteratursökning samt den källkritik som gjorts. 
  

2.1 Val av ämne 
Valet av ämne grundar sig främst i ett intresse för varumärkesbyggande och CSR. I och 
med kunskapen om att rätt personal kan innebära en konkurrensfördel för företag, anser 
vi det intressant att applicera varumärkesbyggande och CSR på anställningsprocesser. 
Employer branding kan ses som ett relativt nytt forskningsområde jämfört med andra 
områden inom marknadsföring, vilket indikerar på att det fortfarande finns obesvarade 
frågor. De senaste åren har dock mycket forskning gjorts inom ämnet, vilket vi anser tyder 
på aktualiteten i ämnet och en efterfrågan på mer kunskap. Valet att studera employer 
branding i relation till CSR grundar sig i att vi anser att CSR är viktigt utifrån ett flertal 
perspektiv: för företag, för samhället, för miljön, och inte minst för oss själva. 
  
I och med ökad mobilitet på arbetsmarknaden, samt att ett digitaliserat samhälle tillåter 
en enorm tillgång till information, är vi av uppfattningen att framtidens arbetskraft är 
medvetna om företags CSR-initiativ vilket kan bidra till att högre krav på ansvarstagande 
ställs. Dock vet vi inte hur de önskar att deras framtida arbetsgivare tar ansvar, vilket 
skapat en nyfikenhet. Utöver att bidra forskningen med nya insikter, anser vi att detta 
ämne även är av intresse för personlig vinning. Då vi snart ska äntra arbetsmarknaden 
tror vi oss ha stor användning av mer kunskap gällande både employer branding och CSR. 
  

2.2 Förförståelse 
Med hänsyn till att valet av ämne grundar sig i ett intresse i ämnet, anser vi det relevant 
att beskriva vår förförståelse inom ämnet. Bjereld et al. (2018, s. 11) menar att forskare 
som ska belysa ett vetenskapligt problem alltid inkluderar en viss förförståelse inom 
ämnet som avses studeras. Inkluderingen av förförståelsen sker både medvetet och 
omedvetet. Förförståelsen kan grunda sig i vad tidigare forskningsresultat kommit fram 
till och kan förklaras som “i ljuset av vad som redan är känt eller kunde förväntas” 
(Bjereld et al., 2018, s. 12). Liknande beskrivningar av förförståelse förklaras som 
forskarens insikter och förståelse inom ett specifikt problem innan forskningsprocessen 
påbörjas (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76; Gummesson, 2000, s. 15). Det är viktigt att 
läsaren blir presenterad för forskarens förförståelse för att ha kännedom om vilken 
kunskap forskaren besitter innan forskningen inleds (Bjereld et al., 2018, s. 12). Med 
anledning av detta är vi medvetna om att vår förförståelse har påverkat studien, oavsett 
om detta skett medvetet eller omedvetet. 
  
Vi som forskare studerar Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet och har genom 
utbildningen utvecklat en kunskap inom företagsekonomi och specifikt inom 
marknadsföring där vi har studerat på avancerad nivå. Utbildningen har således gett oss 
en viss erfarenhet inom marknadsföring och vi har studerat generella strategier kring 
varumärkesbyggande. Gällande employer branding och CSR har vi under utbildningen 
introducerats för dessa begrepp, däremot hade vi varken studerat employer branding eller 
CSR djupgående innan studien påbörjades. Därav är intresset inom ämnet inte grundat i 
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att vi besitter en omfattande kunskap, utan snarare grundat i en nyfikenhet kring 
varumärkesbyggande och CSR. Förförståelsen inom ämnet employer branding kommer 
dels från universitetsstudier inom marknadsföring och dels från andra erfarenheter. Dessa 
erfarenheter har vi fått genom arbetslivet där vi reflekterat kring stoltheten av att tillhöra 
ett specifikt företag. Även i arbetssökningsprocesser har vi reflekterat kring företags 
attraktivitet utifrån olika aspekter, såsom företags CSR-initiativ. Genom media och 
nyhetsartiklar har vi fått uppfattningen om företags utmaningar kring att rekrytera rätt 
personal samt att framtidens arbetssökande förväntar sig att företag arbetar med CSR. 
Med hänsyn till att vi hade en viss kunskap sedan tidigare och att vi har ett intresse inom 
employer branding och CSR är vi medvetna om att det har påverkat studien. Vårt intresse 
har till viss grad påverkat hur vi valt att formulera frågor och hur vi har analyserat empirin. 
Gummesson (2000, s.79) förklarar dock att utan förförståelse inom ämnet kan 
forskningen riskera att bli missvisande eller bristande, vilket kan bero på att forskaren har 
svårt att prioritera viktiga faktorer och reflektera kring dess relevans i forskningen. 
Således har det varit till fördel att vi som forskare haft en viss förförståelse inom 
forskningsområdet för att vi på så sätt kunnat prioritera relevanta faktorer i forskningen 
och reflektera kring dess angelägenhet. 
 

2.3 Kunskapssyn 
Genom denna studie skapar vi en djupare och mer nyanserad förståelse gällande hur 
framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR. Vidare tolkar vi dessa 
uppfattningar för att på så sätt skapa en förståelse för hur CSR kan stärka ett företags 
employer brand. I och med att studien bygger på en tolkning av respondenternas enskilda 
tankar och uppfattningar om olika dimensioner av CSR, vilka kan konstrueras av sociala 
sammanhang, antar vi ett tolkningsperspektiv. En tolkande syn på kunskap handlar enligt 
Alvehus (2013, s. 22) om att bidra med en förståelse av en företeelse och bidra till 
utveckling av den redan befintliga forskningen. Detta ligger i linje med vad Fejes och 
Thornberg (2015, s. 71) menar är en hermeneutistisk kunskapssyn, vilket innebär att 
tolka, förstå och förmedla. 
  
Enligt May (2011, s. 25) är det inom hermeneutiken viktigt att forskaren gör ett försök 
till att förstå den sociala kontexten och dess betydelse, istället för att distansera sig från 
den, vilket är vanligt förekommande inom positivismen. Det handlar alltså om att förstå 
hur människor uppfattar sin omvärld och sociala situationer, snarare än att förklara varför. 
Detta innebär att en förutsättning för att lyckas med denna typ av forskning är att använda, 
ändock ifrågasätta, sin förförståelse för att tolka samtiden (May, 2011, s. 25). Medan den 
positivistiska forskaren ämnar vara helt och hållet objektiv och förklara vad som orsakar 
ett visst fenomen (Bryman & Bell, 2017, s. 47), bidrar vi genom denna studie istället med 
en tolkning av individers uppfattningar av olika dimensioner av CSR. 
  

2.4 Verklighetssyn 
Verklighetssyn, även kallat ontologi, handlar om uppfattningen av verkligheten vilket 
berör forskarens uppfattning om hur världen fungerar (Saunders et al., 2012, s. 130). Den 
här studien studerar hur framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR i 
relation till ett företags employer brand. Vi menar att individerna i studien har olika 
uppfattningar av verkligheten och de olika dimensionerna av CSR. Uppfattningen de 
olika individerna har skiljer sig åt och kan förändras över tid. Därmed är denna studie 
gjord utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv av verkligheten. Med ett 
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konstruktionistiskt perspektiv menas att verkligheten är socialt konstruerad av de aktörer 
som befinner sig i ett socialt samspel och denna verklighet är i konstant förändring 
(Bryman, 2018, s. 58). 
  
Objektivism, ett annat perspektiv inom ontologin, förklarar verkligheten som att sociala 
fenomen bildas och formas utan påverkan från de sociala aktörerna i kontexten. Dessa 
sociala kontexter har aktörerna inte möjlighet att påverka utan de existerar oberoende av 
aktörernas påverkan (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Den här studien bidrar med en 
förståelse för olika individers uppfattningar om CSR i relation till företags employer 
brand och vi menar att den uppfattningen skiljer sig åt och kan påverkas av olika sociala 
kontexter. Därav följer den här studien ett konstruktionistiskt perspektiv inom ontologin. 
  

2.5 Angreppssätt 
Vilken väg forskaren väljer för att närma sig den empiriska verkligheten menar 
Johansson-Lindfors (1993, s. 54) är angreppssättet. Denna studie utvecklar nya idéer 
gällande ett redan befintligt fenomen: CSR i relation till employer branding. Vi bidrar 
med nya insikter att addera till den nuvarande forskningen, och skapar på så sätt en större 
förståelse för hur framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR i relation till 
ett företags employer brand. Studien grundar sig i befintlig teori, vilken sammanställts till 
en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen har vidare legat till grund för 
utformningen av vår datainsamling, för att vi på så sätt skulle kunna utforma relevanta 
frågor. Detta kan likställas vid vad May (2011, s. 195) menar är ett deduktivt angreppssätt, 
vilket innebär att forskaren utgår från befintlig forskning. Det deduktiva angreppssättet 
kan kontrasteras med det induktiva angreppssättet, vilket istället utgår från empiri och 
därigenom utvecklar teorier (Johansson-Lindfors, 1993, s. 57). Fejes och Thornberg 
(2015, s. 24) förklarar att det deduktiva angreppssättet i vissa fall kan innebära att 
forskaren låser sig vid att bevisa teorin, och därmed blir mindre känslig för empirin. Vi 
som forskare har således varit öppna för empirin för att kunna beskriva den verklighet vi 
avsett beskriva. 
  
Att poängtera är dock att denna studie har haft vissa induktiva inslag, då vi utgått från 
befintlig teori, för att sedan samla in data, och därefter bidragit med nya insikter till teorin. 
Detta menar Johansson-Lindfors (1993, s. 60) är en sorts mellanväg, vilket innebär att 
befintlig teori fungerar som ett intressefokus och ligger till grund för datainsamlingen. 
  

2.6 Perspektiv 
I och med att denna studie bidrar med rekommendationer till företag gällande hur de 
strategiskt kan arbeta med sin externa kommunikation för att attrahera framtidens 
arbetskraft, antar denna studie ett företagsperspektiv. Rekommendationerna till företag 
bygger på framtidens arbetskrafts uppfattningar av olika dimensioner av CSR, då dessa 
snart äntrar arbetslivet och därmed kan ses som potentiella anställda och målgruppen för 
företags externa employer branding-strategier. 
  
Valet av perspektiv har haft en påverkan på studiens utformning och vilka slutsatser som 
dragits. Perspektivet ligger som grund till vilken teori vi utgått från, vilket därmed även 
påverkat utformningen av undersökningen och har haft en påverkan på resultatet, då vi 
utifrån empirin ger rekommendationer till företag. 
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2.7 Litteraturgenomgång 
En litteraturgenomgång har gjorts för att finna relevant litteratur till studien. Som 
beskrivet tidigare har vi i denna studie antagit ett deduktivt angreppssätt med vissa 
induktiva inslag, då vi utgått från teori till empiri och sedan vidare till teori. Yin (2013, 
s. 66) menar att litteraturgenomgången är av stor relevans oavsett typ av forskning, då det 
tillåter forskaren att kartlägga den existerande kunskapen inom ämnet samt att upptäcka 
de gap som kan finnas. Konsekvenser för denna studie har dock varit att vissa förklarande 
teorier och begrepp var svåra att identifiera i förväg, då de upptäcktes under studiens 
gång. Under processens gång har vi genom tidigare studier funnit intressanta begrepp, 
infallsvinklar och teorier, vilka vi vid den inledande litteraturgenomgången inte var 
medvetna om att vi skulle ta i anspråk. Därför har en grundläggande teorigenomgång 
gjorts, som sedan har kompletterats med ytterligare forskning vi funnit relevant under 
processens gång. Processen har således varit dynamisk där forskning lett oss vidare till 
annan forskning.  
 
För att finna relevant litteratur till studien utgick vi från vissa nyckelord, som ledde oss 
till forskning och böcker som behandlade employer branding och CSR i sin helhet på ett 
generellt plan. Nyckelord som använts har bland annat varit employer branding, employer 
branding strategy, corporate social responsibility och corporate social performance. 
Utifrån forskning vi fann genom dessa nyckelord har vi sedan funnit mer specifika 
begrepp och artiklar inom ämnet, och därmed fått en bredare förståelse för den tidigare 
forskningen. Genom läsning av fackgranskade artiklar gällande employer branding ur ett 
CSR-perspektiv, lokaliserade vi att social identity theory ofta var återkommande, vilket 
väckte vårt intresse att fördjupa oss vidare i denna teori. Detta sätt att söka litteratur på 
går i linje med vad Yin (2013, s. 61) menar är en narrativ litteraturgenomgång, vilket 
innebär att en generell genomgång av olika typer av litteratur genomförs efterföljt av en 
fördjupning i delar som uppfattas relevanta.  
  
Umeå universitetsbiblioteks databas har varit den huvudsakliga plattformen för att finna 
litteratur, då den erbjuder möjligheten till filtrering. Genom filtrering har vi kunnat 
kontrollera att de använda artiklarna är fackgranskade och därmed kan anses trovärdiga. 
Utöver Umeå universitetsbiblioteks databas har artiklar även återfunnits via Google 
Scholar, vilken också erbjuder fackgranskad litteratur. Google Scholar har främst använts 
som komplement till Umeå universitetsbiblioteks databas, i de fall artiklar som intresserat 
oss inte funnits tillgängliga där. 
  

2.8 Källkritik 
Källkritik handlar enligt Thurén (2013, s. 4) om att bedöma sanningshalten i den 
information som används. För att säkerställa kvaliteten av studien har därför de källor 
som använts kritiskt granskats. Till hjälp för granskandet har fyra kriterier använts, vilka 
är äkthet, tendensfrihet, oberoende och tidssamband (Thurén, 2013, s. 7). Nedan följer en 
redogörelse för innebörden av dessa kriterier samt hur de har använts för att granska 
insamlat material. 
  
Alvesson och Sköldberg (2017, s. 161) menar att äkthetskriteriet berör frågan om källan 
är en källa eller inte, och om någon förfalskning förekommer. Vidare förklarar Thurén 
(2013, s. 17) att källans äkthet innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara. 
För att beakta källans äkthet, har vi i denna studie använt Umeå universitetsbiblioteks 
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databas för att på så sätt kunna garantera att de vetenskapliga artiklar som använts 
kommer från fackgranskade tidskrifter. Ett antal källor som inte kommer från 
fackgranskade tidskrifter förekommer dock, dessa källor rör exempelvis metodval samt 
ett fåtal nyhetsartiklar för att visa på studiens aktualitet. Alla källor är noggrant granskade 
för att uppnå en hög äkthet, och de källor som inte kommer från fackgranskade tidskrifter 
bedömer vi trovärdiga och relevanta att använda. Tendensfrihet handlar om huruvida den 
som lämnat uppgiften, medvetet eller omedvetet, haft ett intresse att vinkla informationen 
(Alvesson och Sköldberg, 2017, s. 162). Det innebär vidare att det inte ska finnas någon 
misstanke om att källan ger en falsk bild av verkligheten (Thurén, 2013, s. 8). Vi har tagit 
tendensfriheten i beaktning genom att göra en omfattande litteratursökning, för att på så 
sätt skapa oss en bred bild av ämnet och få olika perspektiv på problemet. Vidare har vi i 
hög grad använt använt oss av välciterade författare, som anses trovärdiga och icke 
subjektiva. Exempelvis har vi refererat till Backhaus och Tikoo i stor utsträckning vid 
förklaringen av employer branding, då dessa blivit citerade i många tidigare studier. 
  
Kriteriet oberoende innebär att källan ska stå för sig själv och inte vara refererad av en 
annan källa (Thurén, 2013, s. 8). Ju fler led en källa blivit refererad i, desto större är risken 
att informationen förvrängs efter vägen och därmed tappar sin innebörd (Alvesson & 
Sköldberg, 2017, s. 164). För att säkerställa att informationen inte tappat sin innebörd och 
därmed blivit beroende, har vi i så stor utsträckning som möjligt använt oss av 
primärkällor. Vid ett tillfälle har en andrahandsreferens använts, och detta på grund av att 
vi inte hade tillgång till originalkällan. Genom att främst använda primärkällor, har vi inte 
blivit tvungna att ta ställning gällande huruvida en grad av beroende finns eller inte.  
 
Det sista kriteriet är tidssamband, vilket handlar om källans ålder. Thurén (2013, s. 7) 
menar att ju äldre källan är desto större skäl finns att tvivla på dess relevans. Vi har med 
anledning av detta eftersträvat att finna så nya källor som möjligt, för att på så sätt 
säkerställa aktualiteten. Vi har dock funnit det relevant att använda vissa äldre källor, 
såsom Ambler och Barrow från 1996, då de ses som grundarna till begreppet employer 
branding. För att få en djup förståelse för employer branding menar vi att det är av 
betydelse att förstå utvecklingen inom ämnet. Även fler källor från slutet av 1900-talet 
och början av 2000-talet har använts, då vi funnit dessa relevanta för studien. Exempelvis 
har vi funnit att många av dessa källor är frekvent citerade i nyare forskning, vilket tyder 
på att de fortfarande anses relevanta. Vi har därför använt en kombination av äldre, 
välbeprövade teorier och modeller och nyare källor inom samma ämne, för att stärka 
förtroendet för studien. 
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3. Teoretisk referensram 
I det tredje kapitlet diskuteras tidigare forskning och litteratur inom ämnet. Inledningsvis 
presenteras varumärkesbyggande, vilket skapar en grund till att förstå hur 
varumärkesbyggande kan appliceras på anställningsprocesser, även kallat employer 
branding. Därefter följer en redogörelse för employer branding som forskningsområde, 
hur denna studie ser på employer branding och vad som kan bidra till ett stärkt employer 
brand. Fortsättningsvis behandlar kapitlet corporate social responsibility (CSR), olika 
dimensioner av CSR, samt hur tidigare forskning har lyft CSR i relation till employer 
branding. Avslutningsvis bearbetas studier om extern kommunikation av ett employer 
brand och hur en arbetsgivares värderingar och CSR-initiativ kan kommuniceras.   
  

3.1 Varumärkesbyggande   
Varumärkesbyggande har genom tiderna använts som begrepp för att förklara hur det går 
att särskilja produkter från olika producenter och företag. För företag är dess varumärke, 
eller dess olika varumärken, tillgångar som ska bidra till att differentiera sig från 
konkurrenter och påverkar därav företagets framgångar (Murphy, 1998, s. 4; Wood, 2000, 
s. 662). Keller och Lehmann (2006, s. 740) samt Backhaus och Tikoo (2004, s. 501) 
förklarar att ett varumärke är en av de mest värdefulla tillgångarna ett företag har, i och 
med att varumärket kan vägleda en kund i dess köpbeslut. Detta tack vare att ett 
varumärke kan förenkla valet genom att lova en viss kvalitetsnivå, skapa ett förtroende 
och därmed minska den upplevda risken för kunden. Ett varumärke innefattar olika 
aspekter såsom produkten, namnet, marknadsföringen, annonseringen och den 
övergripande framställningen av produkten eller företaget (Murphy, 1998, s. 4). Keller 
och Lehmann (2006, s. 740) beskriver även att ett varumärke i grund och botten är något 
som signalerar vad ett företag erbjuder till marknaden. 
  
Med hänsyn till att varumärket är en immateriell tillgång för företag förklaras begreppet 
ofta med marknadsföringstermer som är möjliga att greppa, som exempelvis en logga 
eller en jingel (Kotler & Pfoertsch, 2007, s. 358). Däremot är ett varumärke betydligt mer 
än så. Ett varumärke har en personlighet som människor skapar associationer och känslor 
till och kan därav överleva förändringar på marknaden då människor har skapat starka 
relationer till företaget eller produkten (Kotler & Pfoertsch, 2007, s. 358). När 
associationer till varumärket är positiva, starka och unika uppstår vad som kallas för brand 
equity (Keller, 1993, s. 1). Keller (1993, s. 1) menar att ett starkt brand equity är uppnått 
när marknadsföringsinsatser genererar ett positivt utfall tack vare varumärket, som inte 
hade gett samma positiva effekter om samma insats gjordes av ett annat varumärke. Även 
Aaker (1992, s. 31) beskriver att brand equity gör att företag får bättre genomslag och 
önskade effekter av sina marknadsföringsaktiviteter, då kunder redan är bekanta med 
varumärket och har skapat goda associationer till det. 
  
Aaker (1992, s. 31) menar också att brand equity inte bara är fördelaktigt för företaget, 
utan även skapar värde och fördelar för konsumenter. Detta förklaras genom att brand 
equity är en faktor som hjälper konsumenter i sin process att tolka den mängd av 
information som företag sänder ut om produkter och varumärken. Därför kan brand equity 
underlätta köpbeslutsprocessen då konsumenter kan sortera ut de varumärken de inte 
upplever relevanta och istället välja de som de lockas av. Även Keller och Lehmann 
(2006, s. 740) beskriver att ett varumärke kan underlätta för konsumenter när det kommer 
till att fatta köpbeslut, tack vare att ett varumärke kan signalera om kvalitet och på så sätt 



11 

reducera risker att köpa fel produkt som inte uppfyller förväntad kvalitet. Buil et al. (2013 
s. 69) beskriver att brand equity är av hög relevans för företag då det leder till att 
konsumenter blir mer lojala till varumärket. Konsumenter kommer med större 
sannolikhet fortsätta konsumera produkter från varumärken de är bekanta med och har 
byggt upp positiva associationer till, och har då färre incitament att byta till ett annat 
varumärke. 
  
Backhaus och Tikoo (2004, s. 503) beskriver att det finns likheter och skillnader mellan 
traditionellt varumärkesbyggande riktat mot konsumenter och varumärkesbyggande mot 
andra intressenter, exempelvis anställda. De menar att konsumentvarumärket ska säga 
något om vad företaget erbjuder sina kunder, och att varumärkesbyggande aktiviteter mot 
anställda och potentiella anställda handlar om att framställa företagets identitet och 
erbjudande som arbetsgivare. Vidare menar Backhaus och Tikoo (2004, s. 503) att 
varumärkesbyggande aktiviteter adresserade mot anställda och potentiella anställda riktar 
sig både externt och internt medan varumärkesbyggande gentemot konsumenter endast 
har ett externt fokus. För att förstå hur företag kan stärka sitt arbetsgivarvarumärke, och 
på så sätt skapa konkurrensfördelar, menar vi att det är viktigt att förstå likheter och 
skillnader mellan traditionellt varumärkesbyggande och varumärkesbyggande för en 
arbetsgivare. En introduktion till varumärkesbyggande och brand equity skapar en grund 
för att förstå hur detta kan appliceras på anställningsprocesser, vilket även kallas 
employer branding. Fortsättningsvis kommer således det engelska begreppet för 
arbetsgivarvarumärke att användas, det vill säga employer brand, då det inom litteraturen 
är vedertaget även inom svenskan. 
  

3.2 Employer branding 
Med hänsyn till att den här studien ämnar förstå hur CSR kan stärka ett företags employer 
brand, menar vi att det behövs en redogörelse för employer branding som 
forskningsområde. Definitionen av employer branding myntades av Ambler och Barrow 
1996. Deras formulering av begreppet employer branding grundar sig i deras forskning 
som visar att marknadsföring och rekryteringsprocesser kan gå hand i hand och 
tillsammans kan öka attraktiviteten av en arbetsgivare, trots att de till synes kan ses som 
separata delar i ett företags strategi (Ambler & Barrow, 1996, s. 185). Detta samspel 
styrks även av Moroko och Uncles (2008, s. 169) som förklarar att en arbetsgivares 
attraktivitet stärks genom ett integrerat samarbete mellan ett företags personalavdelning 
och marknadsföringsavdelning.  
 
Ambler och Barrow (1996, s. 187) definierar ett företags employer brand som 
paketeringen av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som en arbetsgivare 
erbjuder till en anställd eller potentiell anställd. Dessa fördelar relaterar till exempelvis 
utvecklingsmöjligheter för den anställda (funktionella fördelar), materiella och finansiella 
belöningar, såsom lön (ekonomiska fördelar) samt en känsla av tillhörighet och syfte 
(psykologiska fördelar). Vidare förklarar Maruszczak (2014, s. 9) att employer branding 
handlar om en rad åtgärder ett företag gör i syfte att skapa en tydlig bild av företaget som 
arbetsgivare. Målet med dessa åtgärder är att bli potentiell personals förstahandsval vad 
gäller val av arbetsgivare. Martin et al. (2011, s. 3618) förklarar att många företag har 
insett hur viktigt det är att arbeta med sitt rykte som arbetsgivare för att de ska lyckas 
rekrytera talanger. Vidare menar Martin et al. (2011, s. 3618) att employer branding 
handlar om att vara välkänd bland nyckelintressenter, och att företaget ska ha en distinkt 
organisatorisk identitet som arbetstagare värderar, engagerar sig i och gärna talar om för 
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andra. Författarna beskriver även att employer branding handlar om en process som 
inkluderar varumärkesbyggande, marknadsföring, kommunikation och personalstrategier 
för att skapa sig ett önskvärt employer brand. Baserat på bredden av Ambler och Barrows 
definition, det vill säga paketeringen av funktionella, ekonomiska och psykologiska 
fördelar som en arbetsgivare erbjuder till en anställd eller potentiell anställd, kommer vi 
fortsättningsvis att utgå från den definitionen i denna studie. 
  

3.2.1 Employer brand equity 
På samma sätt som brand equity innebär att skapa positiva associationer till ett varumärke, 
handlar employer brand equity om att skapa positiva associationer till en arbetsgivare. 
Employer brand equity kan därför ses som det önskade resultatet av employer branding, 
och kommer att påverka hur mottagaren uppfattar kommunikationen från företaget då 
underliggande associationer är knutna till arbetsgivaren (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 
504).  Collins och Kanar (2013, s. 285) förklarar employer brand equity som ett resultat 
av employer branding och den effekt det får på potentiella eller befintliga anställda i deras 
uppfattning av hur det är att arbeta för en organisation. Wilden et al. (2010, s. 59) 
beskriver employer brand equity som det som vägleder en arbetssökande i sin process när 
den ska välja mellan olika arbetsgivare. Då ett företags employer brand kan fungera som 
en typ av kvalitetsindikator, är ett företags employer brand equity det som gör 
arbetsgivaren unik och särskild från andra. Vidare menar Wilden et al. (2010, s. 59) att 
den kommunikation ett företag med ett starkt employer brand sänder ut uppfattas mer 
trovärdig av arbetssökande. Det innebär att arbetssökare uppfattar det mer troligt att ett 
företag med ett starkt employer brand kommer att hålla vad de lovar att leverera. 
Alshathry et al. (2017, s. 413) beskriver att företag arbetar med att utveckla employer 
branding-strategier för att uppnå employer brand equity i syfte att bli potentiell personals 
förstahandsval vad gäller val av arbetsgivare. 
  
Alshathry et al. (2017, s. 416) förklarar att det finns fyra relevanta aspekter för att bygga 
employer brand equity. Den första aspekten, kännedom om ett employer brand, handlar 
om hur mycket kännedom en arbetssökande har om en arbetsgivares employer brand. Det 
innebär att arbetssökande inte bara känner till företagets namn, utan även besitter kunskap 
om hur företaget är som en arbetsgivare. Den andra aspekten för att bygga employer brand 
equity, beskriver Alshathry et al. (2017, s. 417) som anknytningar till ett employer brand. 
Dessa anknytningar handlar om de känslor och associationer som en potentiell eller 
befintlig anställd har till företaget. Det kan exempelvis handla om individers negativa 
uppfattningar de kan få om ett företag går igenom en process där de avskedar personal, 
då det kan leda till att personer skapar sig en bild av att det är en otrygg arbetsgivare. 
Sådan typ av information, kombinerat med all annan information en individ har av ett 
företag, påverkar hur individen föreställer sig att det är att arbeta för en viss arbetsgivare. 
Vidare inkluderar personer ofta associationer till ett företag som inte berör företaget som 
arbetsgivare. Associationerna kan handla om vilken uppfattning personerna har om 
företaget som konsument, och dessa associationer kan även bidra till individens 
övergripande uppfattning om arbetsgivaren. Dessa associationer kan vara svårhanterliga 
för företag då tillskrivningar av värden kan ske omedvetet och en potentiell anställd kan 
utvärdera ett varumärke utifrån många olika interaktioner med företaget (Alshathry et al., 
2017, s. 417). 
  
Den tredje aspekten som Alshathry et al. (2017, s. 417) inkluderar i byggandet av 
employer brand equity handlar om erfarenhet av arbetsgivaren. Denna aspekt kretsar 
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kring vad individer har för erfarenheter av en viss arbetsgivare. Som befintlig anställd 
utvecklas denna erfarenhet på arbetsplatsen genom bland annat interaktioner mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, relationer till kollegor och genom annan erfarenhet av 
värdeutbyte mellan arbetsgivare och arbetstagare. Skillnaden mellan en potentiell anställd 
och en befintlig anställd är att den befintliga anställda refererar till verkliga erfarenheter 
av företaget som arbetsgivare. En potentiell anställd refererar istället till erfarenheter 
genom uppfattningar och intryck av hur ett företag är som arbetsgivare (Alshathry et al. 
2017, s. 418). Den fjärde och sista aspekten gällande employer brand equity är lojalitet 
till ett employer brand. Denna aspekt berör endast de som är anställda hos ett företag och 
handlar om anställdas känsla av tillhörighet och vilja att stanna kvar i företaget. 
  

3.2.2 Arbetsgivarattraktivitet 
För att attrahera personal menar Moroko och Uncles (2008, s. 169) att det finns faktorer 
inom employer branding som är kritiska för att kunna lyckas med önskvärd rekrytering. 
Faktorerna handlar om att ett företags employer brand ska vara välkänt och synligt, ses 
som relevant samt att vara differentierat från sina konkurrenter. Moroko och Uncles 
(2008, s. 163) menar att det är av stor relevans för företag att arbeta med strategier för att 
skapa varumärkeskännedom, för att företagets employer brand ska bli välkänt och synligt. 
Sådana strategier kan liknas med varumärkesbyggande mot konsumenter då konsumenter 
tenderar att uppskatta varumärken som de redan är medvetna om (Keller, 1993, s. 17). 
Moroko och Uncles (2008, s. 163) menar att det på liknande sätt kan förklaras att ett 
företag som lyckas med sitt employer brand är välkänt av både potentiella anställda och 
rekryteringskonsulter inom branschen. Relevansen av ett framgångsrikt employer brand 
förklarar Moroko och Uncles (2008, s. 164) som att företag lyckas framställa 
värdeerbjudanden som upplevs väsentliga och förstådda av dess anställda och potentiella 
anställda. Att vara differentierad från sina konkurrenter förklaras som att tydligt sticka ut 
i konkurrensen bland andra arbetsgivare och att företaget har en egen identitet som 
karaktäriserar företaget och dess värdeerbjudande till potentiella anställda. Att ett 
framgångsrikt employer brand är välkänt och synligt, ses som relevant samt är 
differentierat, är faktorer som kan liknas med vad som karaktäriserar framgångsrikt 
varumärkesbyggande gentemot konsumenter (Moroko & Uncles, 2008, s. 169). 
  
Utöver ovan nämnda faktorer finns det en adderad faktor som särskiljs från de tidigare 
presenterade faktorerna. Denna faktor handlar om företagets förmåga att leverera vad de 
lovat till dess potentiella anställda efter att de har fått en anställning och förklaras som 
företags förmåga att uppfylla psykologiska kontrakt (Moroko & Uncles, 2008, s. 165). Att 
som företag kunna leva upp till vad som kommuniceras utåt kan vara kritiskt för att få 
engagerade och lojala medarbetare till företaget. Lyckas företaget inte leva upp till de 
förväntningar som har byggts upp hos individen innan och under rekryteringsprocessen 
finns det risk för att personen i fråga inte engagerar sig och producerar det önskvärda 
resultatet, då det psykologiska kontraktet blivit brutet (Moroko & Uncles, 2008, s. 165). 
  
För att förstå hur CSR samspelar med andra aspekter till varför ett employer brand 
uppfattas attraktivt, är det relevant att ha skapat en förståelse för vad employer branding 
innebär och hur företag kan arbeta för att stärka sitt employer brand. Sammanfattningsvis 
följer den här studien Ambler och Barrows definition av employer branding vilken 
förklaras som funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar en arbetsgivare 
erbjuder till en anställd eller potentiell anställd. Syftet med employer branding förklaras 
som att sträva efter att uppnå employer brand equity, vilket innebär att de associationer 
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som kopplas till företaget är positiva och att bli potentiell personals förstahandsval i valet 
av arbetsgivare. Med en förståelse för vad employer branding är och hur employer brand 
equity kan uppfyllas, presenteras nedan varför det är relevant att sträva efter ett starkt 
employer brand och vilka effekter employer branding kan skapa för företag. 
 

3.2.3 Effekter av employer branding 
Många författare har förklarat varför det är relevant att sträva efter en lyckad employer 
branding-strategi (Ambler & Barrow 1996; Knox & Freeman, 2006; Mandhanya & Shah, 
2010; Sengupta et al., 2015; Aldousari et al., 2017). Ambler och Barrow (1996, s. 185) 
menar att företag som lyckas med sin employer branding-strategi skapar förutsättningar 
för att attrahera de mest kompetenta personerna. Dessa personer kommer sedan ha en 
högre tillit till företaget och känna sig mer hängivna till företaget de arbetar för, och därav 
prestera bättre i sin tjänst. Liknande diskuterar Mandhanya och Shah (2010, s. 47), som 
menar att företag som lyckas med employer branding får konkurrensfördelar genom att 
de lyckas attrahera, anställa och behålla personal. Även Sengupta et al. (2015, s. 321) 
belyser vikten av employer branding för att lyckas attrahera talanger, och menar att 
talangfull personal tenderar att söka sig till företag med ett starkt employer brand. Knox 
och Freeman (2006, s. 709) har studerat studenter i Storbritannien och konstaterar att ju 
mer attraktivt ett employer brand uppfattas, desto större är sannolikheten att studenter 
ansöker om jobb hos företaget. Aldousari et al. (2017, s. 164) menar att företag som har 
en genomarbetad strategi för employer branding visar på högre produktivitet än företag 
som inte har en strategi för employer branding, vilket kan förklaras av att dessa företag 
ofta tillhandahåller en bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö resulterar i engagerade och 
lojala medarbetare och kan därav leda till att personalen motiveras till att genomföra ett 
bättre jobb och leverera högre service- och produktkvalitet. 
  
Med hänsyn till ovanstående resonemang har vi skapat oss en förståelse för att 
framgångsrik employer branding kan leda till flertalet fördelar för företag. Fördelarna 
inkluderar bland annat förutsättningar för att attrahera talangfull personal, att fler 
personer tilltalas av företaget och högre produktivitet. Då denna studie ämnar bidra med 
rekommendationer till företag gällande hur de strategiskt kan arbeta med sin externa 
kommunikation för att attrahera framtidens arbetskraft, är det viktigt att ha en förståelse 
för begreppet employer branding och vilka fördelar det kan ge ett företag. Förståelsen för 
vad employer branding är ligger vidare som grund för att förklara olika typer av employer 
branding. 
  

3.3 Extern och intern employer branding 
Employer branding kan delas upp i två kategorier, extern och intern employer branding, 
och de olika kategorierna har olika fokus och mål. Det innebär att även strategierna för 
att uppnå önskvärt resultat skiljer sig mellan extern och intern employer branding 
(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503). I det följande presenteras således en förklaring av de 
olika kategorierna av employer branding. 
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3.3.1 Intern employer branding 
Målet med intern employer branding är att behålla personal och skapa engagemang bland 
anställda, och därmed få de anställda att vilja arbeta mot företagets mål. Engagemang kan 
uppnås genom att exempelvis skapa en unik identitet och företagskultur med tydliga 
värderingar, vilken är svår för konkurrenter att kopiera (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503). 
Även Aldousari et al. (2017, s. 158) betonar vikten av intern employer branding och 
beskriver att det handlar om att behålla kompetent personal, vilket innebär en 
konkurrensfördel. Vidare argumenterar de, som tidigare nämnt, att företag som har en 
välutvecklad strategi för intern employer branding ofta har en bättre arbetsmiljö vilket 
bidrar till lojala och motiverade medarbetare (Aldousari et al., 2017, s. 164). Sengupta et 
al. (2015, s. 319) undersöker i en studie vilka attribut hos arbetsgivare som anställda 
föredrar, och kommer fram till att bland annat karriärmöjligheter, rättvisa värderingar, 
engagemang och välmående är värden som är viktiga för att skapa ett starkt internt 
employer brand.  
 
Biswas och Suar (2016, s. 68) diskuterar att förtroende är en viktig faktor för att skapa ett 
starkt internt employer brand. För att skapa ett förtroende kan företaget fokusera på intern 
kommunikation, att behandla sina anställda rättvist och ge sina anställda möjligheter till 
att utvecklas. Förtroende påverkas även av ledningens agerande och deras beteende, 
visioner och kunskap, vilket i sin tur kommer att påverka företagets interna employer 
brand (Biswas & Suar, 2016, s. 69). Författarna diskuterar även att företag som fokuserar 
på att behålla sina anställda kommer att ha en konkurrensfördel, till skillnad från de som 
enbart utvecklar en employer branding-strategi för att attrahera ny personal. Denna 
konkurrensfördel får företaget tack vare att personal som trivs vill stanna i företaget, är 
motiverade och lojala.   
  
Sammantaget visar ovanstående diskussion på vikten av en unik identitet och en stark 
företagskultur för att skapa lojala och engagerade medarbetare. Ett starkt internt employer 
brand kan enligt Backhaus och Tikoo (2004, s. 505) leda till högre produktivitet, vilket 
är av stor relevans för företagets prestationer. Då denna studie fokuserar på 
arbetsgivarattraktivitet, snarare än att behålla och motivera befintlig personal, väljer vi att 
inte fokusera på intern employer branding. Det är dock viktigt att ha en förståelse för att 
både intern och extern employer branding är essentiella för att lyckas med ett starkt 
employer brand, varpå intern employer branding inte kan uteslutas i företagets strategi. 
  

3.3.2 Extern employer branding 
Extern employer branding handlar främst om att attrahera rätt personal till företaget, men 
fungerar också som ett verktyg för att stärka konsumentvarumärket (Backhaus & Tikoo, 
2004, s. 502). I och med att extern employer branding har som huvudfokus att attrahera 
personal, är målgruppen framför allt potentiella anställda, där syftet är att skapa en 
attraktiv bild av företaget som arbetsgivare genom aktiv marknadsföring riktad mot 
målgruppen (Maruszczak, 2014, s. 10). Hur attraktivt ett företag uppfattas, menar 
Backhaus och Tikoo (2004, s. 505), grundar sig i företagets image. Ett företags image 
formas dels av praktiska attribut såsom lön och arbetsvillkor, och dels av symboliska 
attribut som prestige och kultur. Vidare grundar sig även företagets image i associationer, 
vilket snarare handlar om vilken känsla och vilka uppfattningar en person har kopplat till 
arbetsgivaren. Även Drury (2016, s. 30) menar att företagets image formas av 
associationer, vilka kan stärkas genom att på ett strategiskt sätt arbeta med 
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varumärkesbyggande av företagets employer brand. Några aktiviteter som kan bidra till 
att forma goda associationer är att delta på rekryteringsmässor, ha en informativ hemsida 
och att erbjuda praktikplatser. Vilken information företaget väljer att kommunicera är av 
stor relevans, och för att bli en attraktiv arbetsgivare menar Drury (2016, s. 31) att 
symboliska attribut kan vara avgörande. Därför bör företag fokusera på att berätta om 
vilka policys och värdegrunder som finns inom organisationen, i och med att dessa kan 
ses som symboliska attribut. 
  
Rampl och Kenning (2014, s. 228) menar att även förtroende är en avgörande faktor för 
att företaget ska uppfattas attraktivt, vilket innebär att det som kommuniceras måste vara 
genuint och genomsyra organisationen. Moroko och Uncles (2008, s. 170) förklarar att 
den externa kommunikationen måste ligga i linje med vad som kommuniceras internt, 
samt att ledningens beteende måste ligga i linje med vad varumärket står för. Vidare 
diskuterar Biswas och Suar (2016, s. 69) att förtroende också kan byggas genom 
realistiska beskrivningar av företaget och tjänsterna som erbjuds. Författarna menar att 
företag inte ska lova något de inte kan hålla för att inte det så kallade psykologiska 
kontraktet ska brytas. Vad som gör att mjuka värden, som värderingar, uppfattas genuint 
och trovärdigt blir således intressant att undersöka.  
  
För att forma en employer branding-strategi med målet att attrahera personal, menar 
Chhabra och Sharma (2014, s. 57) att företag först bör analysera sina värderingar och 
vilka unika attribut företaget besitter. Unika attribut kan vara hur starkt varumärket är, 
vilka fördelar de erbjuder sina anställda och vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom 
företaget. Utifrån detta kan sedan en marknadsföringsstrategi formas, där det beslutas vad 
som bör ingå i kommunikationen samt vilka kanaler som ska användas. Utifrån det som 
kommuniceras kommer företagets image att formas, vilken avgör om företaget uppfattas 
attraktivt att arbeta för. En positiv image kan detta leda till ett starkt employer brand, att 
locka de rätta talangerna och minskade rekryteringskostnader över tid (Chhabra & 
Sharma, 2014, s. 58). Ytterligare forskare som styrker vikten av kommunikation är 
Moroko och Uncles (2008, s. 172), som menar att dålig kommunikation kan leda till att 
potentiell arbetskraft inte överväger en viss arbetsgivare. Det kan bero på att målgruppen 
inte är medveten om att företaget finns, vilka tjänster de erbjuder eller att företaget inte 
lyckas differentiera sig tillräckligt från sina konkurrenter. 
  
Vid en jämförelse av intern och extern employer branding finner vi många likheter men 
även många olikheter. Vid både intern och extern employer branding är förtroende viktigt, 
och även om förtroende kan skapas genom extern kommunikation, så kommer företagets 
faktiska agerande internt att avgöra om det psykologiska kontraktet hålls eller inte. Detta 
påvisar vikten av att den sammantagna employer branding-strategin är konsistent, och att 
vad som kommuniceras genomsyrar hela företaget. Vad som skiljer dessa strategier åt är 
främst målet, vilket för extern employer branding är att attrahera personal, medan det för 
intern employer branding handlar om att behålla personal. Vidare handlar extern 
employer branding om att skapa goda associationer till ett företag, medan när en person 
redan är anställd ligger fokus istället på att hålla vad som lovats och behandla den 
anställde väl. Genom att särskilja dessa begrepp kan vi skapa oss en bild av vad som är 
av relevans för att attrahera personal, och därmed utesluta de delar som inte är av intresse 
för denna studie. 
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3.4 Employer value proposition 
För att ta reda på vad framtidens arbetskraft attraheras av bör begreppet värde redas ut, 
och vad framtidens arbetskraft ser som värden hos en potentiell arbetsgivare. Elizur 
(1984, s. 380) definierar arbetsvärden som det utfall den anställde söker efter i ett jobb. 
Sengupta et al. (2015, s. 309) menar att företag måste förstå vad både anställda och 
potentiella anställda värderar, för att på så sätt kunna utforma ett erbjudande som ligger i 
linje med deras preferenser. Värde kan vidare skapas genom både praktiska och 
symboliska attribut (Wozniak, 2016, s. 59). Ett företags värdeerbjudande kan benämnas 
som employer value proposition (EVP), vilket Sullivan et al. (2001, s. 248) förklarar som 
vad organisationen kan erbjuda till sina anställda. Chambers et al. (1998, s. 50) definierar 
EVP som att skräddarsy företagets erbjudande för att det ska framställas så attraktivt som 
möjligt för målgruppen. Vidare menar de att företaget måste ha inspirerande värderingar, 
och att dessa värderingar präglar alla aktiviteter inom företaget. 
  
Sengupta et al. (2015, s. 317) har identifierat fem faktorer som bör ingå i ett företags EVP 
vilka är: grundläggande värderingar, arbetets utformning, företagskultur, trovärdiga 
referenser och stolthet. Först och främst bör företaget ha tydliga värderingar som säger 
något om vad företaget står för. Vidare måste värdeerbjudandet innehålla information om 
arbetsrollen och om det exempelvis finns möjlighet till utveckling. Företagskulturen 
lägger grunden till en långvarig relation, och trovärdiga referenser kan sprida ett positivt 
rykte om företaget. Slutligen handlar stolthet om att den arbetssökande ska kunna känna 
sig stolt över att jobba åt företaget. Maxwell och Knox (2009, s. 899) menar att företags 
EVP kan delas in i kategorierna företagets framgångar, anställningen, extern 
varumärkesimage och företagets tjänster och produkter. Med företagets framgångar 
åsyftas hur bra företaget går, vilket visat sig påverka hur attraktivt det uppfattas. Vad 
gäller kategorin anställning, menar författarna att arbetsmiljön, möjliga belöningar och 
ledarskapet inom företaget är något som kommer att influera hur företaget uppfattas. Den 
externa varumärkesimagen handlar om hur företaget uppfattas bland intressenter, och 
företagets produkter och tjänster kan säga något om företagets identitet (Maxwell och 
Knox, 2009, s. 903). Ytterligare diskuterar Story et al. (2016, s. 484) att talangfulla 
individer tenderar att välja jobb utifrån huruvida företagets värderingar stämmer överens 
med de personliga värderingarna, vilket innebär att företag måste vara tydliga med vilka 
värderingar de har. Även Wozniak (2016, s. 69) menar att företagets värderingar bör 
matcha målgruppens, och förklarar att symboliska attribut påverkar hur attraktivt 
företaget uppfattas om det symboliska värdeerbjudandet ligger i linje med individens 
värderingar. Detta påvisar relevansen av att dels ha tydligt definierade värderingar, och 
dels att veta vad målgruppen värderar, för att på så sätt kunna forma ett passande 
erbjudande. 
  
Ett företags värdeerbjudande kan alltså både handla om praktiska attribut som rör 
arbetsmiljön och belöningar, och symboliska attribut såsom vilka värderingar ett företag 
har, vad de står för och företagets identitet. Eftersom denna studie ämnar förstå hur CSR 
kan stärka ett företags employer brand, blir det viktigt att förstå hur symboliska attribut 
kan skapa värde. Företagets CSR-initiativ, det vill säga företags ansvarstagande i 
samhället, kan ses som ett symboliskt attribut, vilket innebär att det kan ses som en del 
av företagets EVP. 
  



18 

3.5 CSR 
För att förstå varför CSR kan ses som ett symboliskt attribut, och därmed vara en del av 
företagets EVP, behövs först en redogörelse för vad CSR är och hur företag kan arbeta 
med det. CSR kan beskrivas som ett företags ansvarstagande för samhället, men det är ett 
begrepp som saknar en enhetlig definition (Godfrey & Hatch, 2007, s. 87; Öberseder et 
al., 2013, s. 1840; Sheeby, 2014, s. 625). Votaw (1972, s. 25) förklarar att CSR betyder 
något, men att det inte alltid betyder samma sak för alla. För vissa kan CSR betyda att 
följa ett juridiskt ansvar gentemot andra aktörer i samhället och för andra kan det betyda 
en känsla av att göra något gott ur ett etiskt och socialt perspektiv. Vidare finns det bland 
vissa företag en uppfattning att det inte finns ett ansvar utan att CSR snarare är ett sätt att 
ge ett välgörande bidrag till samhället eller att endast vara medveten om att man har en 
påverkan på samhället (Votaw, 1972, s. 25). 
  
Europeiska kommissionen har definierat CSR som “det ansvar som företag har gällande 
dess påverkan på samhället”. Företag kan ta sitt samhällsansvar genom att följa lagar 
samt integrera sociala, miljömässiga, etiska, kundrelaterade och mänskliga intressen i sin 
företagsstrategi (Europeiska kommissionen, n.d). Vitaliano (2009, s. 563) förklarar CSR 
som när företag inte endast fokuserar på att maximera värde till aktieägarna, utan även 
frivilligt agerar för att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden i samhället. Det 
frivilliga agerandet, menar författarna handlar om att företag gör frivilliga insatser för 
samhället eller miljön utan att förvänta sig ekonomisk avkastning. En sådan insats kan 
exempelvis vara att företaget donerar pengar till välgörande ändamål. Även McWilliams 
och Siegel (2001, s. 117) definierar CSR som handlingar som går bortom vad som kan 
förväntas av ett företag, något som går bortom företagsspecifika intressen och något som 
går bortom att följa lagen. Författarna menar att företag förväntas att följa lagen och det 
kan därför inte förklaras som CSR. Denna definition av CSR stöds även av Godfrey och 
Hatch (2007, s. 88) som menar att CSR handlar om att företag har en skyldighet att göra 
goda initiativ för samhället, och att dessa CSR-initiativ går bortom att följa lagar och 
regler. Baserat på ovanstående resonemang, kommer vi i denna studie se på CSR som 
företags ansvarstagande för samhället, där ansvarstagande handlar om att göra goda 
insatser för samhället och miljön, och där syftet inte enbart är att maximera värde till 
aktieägare. 
  
CSR är enligt Porter och Kramer (2006, s. 1) en oundviklig del för företag att prioritera i 
sin företagsstrategi. Många företag arbetar med CSR till följd av påtryckningar och krav 
från olika intressenter såsom kunder, leverantörer, anställda, aktieägare och regering 
(McWilliams & Siegel, 2001, s. 117). Chen et al. (2016, s. 26) förklarar att företag är mer 
villiga att engagera sig i CSR om det finns påtryckningar från företagets intressenter. 
Porter och Kramer (2006, s. 2) menar dock att många företag misslyckas med sin 
implementering av CSR för att CSR-initiativen är bortkopplade från företagets övriga 
strategier och snarare genomförs som sidoaktiviteter.  Författarna menar att om företag 
istället la lika mycket fokus på sina möjligheter gällande att göra gott för miljö och 
samhälle som att göra vinst, skulle CSR vara mer än kostnader eller välgörenhet. Det 
skulle snarare skapa möjligheter för innovation och konkurrensfördelar. Porter och 
Kramer (2006, s. 5) menar att företagen och samhället inte är åtskilda aktörer utan är 
beroende av varandra och behöver fungera i ett samspel för att överleva. Vidare menar 
Zerbini (2017, s. 18) att CSR kan vara värdefullt för företag, trots att det i vissa fall 
konkurrerar med andra lönsamma investeringar företaget hade kunnat göra istället. Detta 
tack vare att CSR säger något om företagets värderingar och kan signalera kvalitet till 
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intressenter, vilket gör det möjligt för intressenterna att utvärdera företagets etiska 
karaktär vilket således kan påverka ifall de vill skapa en relation med företaget. Det kan 
exempelvis handla om investerares beslut om att investera i bolaget, potentiella anställdas 
vilja att arbeta för företaget eller kunders köpbeslut. 
  
Även Li et al. (2019, s. 1) diskuterar att företag bör överväga hur de strategiskt kan arbeta 
med CSR för att skapa konkurrensfördelar, och menar att CSR-strategin bör vara 
differentierad för att möjliggöra positiva utfall. Exempelvis finns det många olika sätt att 
arbeta med CSR på, då CSR är ett såpass brett begrepp, och olika CSR-initiativ har olika 
stor betydelse för företagets intressenter (Li et al., 2019, s. 12). Därför bör företag ta 
intressenternas prioritering i beaktning vid formulering av CSR-strategin, för att på så sätt 
få bättre respons. Vidare menar de att det inte räcker med att göra gott, utan det krävs 
även att CSR-initiativen kommuniceras på ett strategiskt sätt för att intressenterna ska 
förstå hur företaget arbetar. Slutligen förklarar författarna att det även finns en risk att 
CSR-strategin blir kontraproduktiv, då intressenter ofta kan vara skeptiska till företags 
faktiska engagemang och vad motiven bakom CSR-strategin är (Li et al., 2019, s. 12). 
Därför måste kommunikationen visa på företagets vilja att göra gott för samhället, och 
den får heller inte vara felaktig eller överdriven. 
  

3.5.1 Intern och extern CSR 
Ett företags CSR-initiativ kan rikta sig mot både externa och interna intressenter. Interna 
intressenter kan vara exempelvis anställda, aktieägare eller chefer (Verdeyen et al., 2004, 
s. 327). Aktiviteter som sker inom organisationen och åsyftar förbättrade 
arbetsförhållanden kan därför ses som interna (Turker, 2009a). Detta innebär således att 
de interna aktiviteterna säger något om hur det skulle kunna vara att arbeta för företaget 
(Story et al., 2016, s. 488). 
  
Externa intressenter kan vara samhället, kunder eller miljön (Verdeyen et al., 2004, s. 
327). Externa CSR-initiativ har ett fokus utanför organisationen, och kan ha som syfte att 
exempelvis skydda miljön eller bidra till samhällsnytta (Turker, 2009a). Om intern CSR 
säger något om hur det skulle kunna vara att arbeta åt företaget, kan extern CSR istället 
ge signaler om vilka värderingar företaget har (Story et al., 2016, s. 488). Story et al. 
(2016, s. 489) menar att företags externa CSR-initiativ kan fungera som en signal för 
potentiella anställda, då de genom dessa kan avgöra om företagets värderingar ligger i 
linje med individens egna värderingar. Exempelvis kan företagets externa CSR-initiativ 
signalera om att företaget tar ett samhällsansvar och gör gott för samhället, vilket kan 
vara något som individen värderar. 
  

3.5.2 Dimensioner av CSR 
Ett ramverk som har kommit att ligga som grund för hur olika aktörer arbetar med CSR 
presenterades av John Elkington. Detta ramverk benämns som triple bottom line (TBL) 
(Elkington, 1998). Elkingtons ramverk är i grunden ett redovisningsramverk som handlar 
om att företag bör fokusera på tre dimensioner och inkludera dessa i sin redovisning för 
att kunna visa vilken påverkan företaget har på omvärlden. De tre dimensioner som ingår 
i ramverket är sociala, ekonomiska och miljömässiga (Elkington, 1999, s. 73). Enligt 
Elkington (1999, s. 70) ska företagen engagera sig likvärdigt i alla tre dimensioner för att 
ta sitt ansvar fullt ut. 
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Slaper och Hall (2011, s. 4) beskriver att TBL var revolutionerande när det presenterades 
då det gick bortom en traditionell syn på företagande som tidigare endast fokuserat på 
lönsamhet, avkastning och utdelning till aktieägare. Istället inkluderas även ett fokus på 
miljömässiga och sociala dimensioner. Efter att ramverket presenterades har det använts 
av flertalet aktörer i samhället: vinstdrivande aktörer, icke-vinstdrivande aktörer samt 
statliga myndigheter, som vill utvärdera sitt framförande utifrån TBL. Problematiken 
gällande TBL har kretsat kring hur det ska gå att mäta de olika dimensionerna då de inte 
går att mäta med samma mätinstrument. Att redovisa och mäta ett företags ekonomiska 
resultat är svårt att mäta på samma sätt som hur företaget bidrar till social samhällsnytta 
eller hur de hanterar sin påverkan på miljön (Slaper & Hall, 2011, s. 4). 
  
Med hänsyn till att CSR är ett begrepp som saknar en entydig definition (Godfrey & 
Hatch, 2007, s. 87; Öberseder et al., 2013, s. 1840; Sheeby, 2014, s. 625) och kan betyda 
olika för olika personer (Votaw, 1972, s. 25), anser vi att det är relevant att utifrån TBL 
presentera exempel på vad som kan ingå inom de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
dimensionerna av CSR. Lee et al. (2012, s. 1721) beskriver att det är viktigt att 
medarbetare inom en organisation är medvetna om och förstår CSR-initiativen som 
organisationen arbetar med för att känna anknytning till organisationen, och dessa 
initiativ kan även upplevas mer eller mindre relevanta för olika anställda. Lee et al. (2012, 
s. 1722) förklarar vidare att betydelsen av CSR för anställda inom ett företag kan handla 
om företagets förmåga att arbeta med CSR-relaterade frågor. Det kan exempelvis handla 
om att företaget har en hållbarhetsavdelning, att företaget utför CSR-relaterade aktiviteter 
eller att företagets ledning förespråkar och är engagerade i frågorna. 
  
Ytterligare klargör Lee et al. (2012, s. 1722) exempel på vad olika CSR-initiativ kan 
innebära utifrån de sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionerna. Exempelvis 
kan det, inom den sociala dimensionen, handla om att företaget hjälper till att lösa sociala 
problem, att företaget ger bidrag eller insatser till lokala aktörer eller att företaget 
uppmanar sina anställda att volontärt delta i aktiviteter som bidrar till samhällsnytta. 
Miljömässiga CSR-initiativ kan vara att företaget erbjuder miljövänliga produkter eller 
att företaget gör gedigna insatser för att bevara miljön. Relaterat till den ekonomiska 
dimensionen av TBL kan den anställdas uppfattning av företagets ekonomiska 
prestationer spela roll. Det kan innebära om företaget gör goda prestationer utifrån 
försäljningsutveckling, har goda marknadsandelar, hög vinsttillväxt eller visar på hög 
avkastning på investeringar. Turban och Greening (1997, s. 662) använde istället fem 
olika dimensioner av CSR i sin studie, vilka var samhällsrelationer, jämställdhet, god 
behandling av anställda, god behandling av miljön och kvalitet på produkter och tjänster. 
Detta ligger i linje med vad Backhaus et al. (2002, s. 297) menar är de viktigaste 
dimensionerna för potentiella anställda. I deras studie fann de att miljöfrågor, 
samhällsrelationer, jämställdhet, produktrelaterade frågor och relationer till de anställda 
var av störst intresse. 
  
Även Dupire och M’Zali (2018, s. 619) diskuterar hur företag strategiskt arbetar med 
olika dimensioner av CSR. De menar att ansvarstagande kan se olika ut i olika företag, 
då företagens intressen kan skilja sig åt, samt att branschen de verkar i kan spela en 
avgörande roll. Vidare förklarar författarna att graden av konkurrens i branschen kan ha 
en påverkan på hur företag väljer att inkludera CSR i sina företagsstrategier. Deras studie 
visar att företag som verkar på konkurrenskraftiga marknader tenderar att engagera sig i 
sociala CSR-initiativ. Å andra sidan innebar hög konkurrens i föroreningsintensiva 
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industrier istället att företag ignorerade CSR-initiativ relaterade till den miljömässiga 
dimensionen.   
  
Sammantaget visar detta på bredden av begreppet CSR, och att det rymmer olika 
dimensioner. Det finns ett flertal olika sätt för företag att arbeta med CSR, vilket kan bero 
på exempelvis vilken bransch de är verksamma inom, vad företaget har för värderingar 
eller vilka resurser som finns. Denna studie kommer att definiera dimensioner som de 
olika beståndsdelarna av TBL, det vill säga de sociala, miljömässiga och ekonomiska 
dimensionerna. Inom dessa dimensioner kan företag vidare engagera sig i olika initiativ. 
CSR-initiativ syftar således på specifika aktiviteter ett företag gör kopplat till någon av 
CSR-dimensionerna. Lee et al. (2012, s. 1716) menar att tidigare studier har fokuserat på 
konsumenters uppfattning av CSR. I studien av Lee et al. (2012) studerades nuvarande 
anställda och hur de upplever arbetsgivares olika CSR-initiativ. Att studera hur 
potentiella anställda uppfattar olika dimensioner av CSR blir således någonting denna 
studie ämnar undersöka. Nedan presenteras därav vad tidigare forskning har studerat 
gällande CSR i relation till employer branding. 
  

3.6 CSR applicerat på employer branding 
Att inkludera CSR i employer branding-strategin bygger på antagandet om att både 
befintliga och potentiella anställda attraheras av företag som genom sina värderingar tar 
ett samhällsansvar (Carlini et al., 2019, s. 189). Som beskrivet tidigare kan ett företags 
värdeerbjudande bestå av både praktiska och symboliska attribut. CSR kan ses som ett 
symboliskt attribut, och kan därför användas som ett verktyg för att skapa värde och 
attrahera personal (Story et al. 2016, s. 490). Carlini et al. (2019, s. 189) beskriver CSR 
som en del av företagets värdeerbjudande som “ett värdeerbjudande riktat mot 
potentiella medarbetare, som bygger på socialt ansvarsfulla värderingar och moral 
(…)”. Vidare beskriver författarna att CSR som en del av företagets värdeerbjudande 
demonstreras dels genom handling, det vill säga att engagera sig i och investera i olika 
typer av CSR-initiativ, och dels genom marknadsföring och kommunikation. Målet med 
att integrera CSR i employer branding-strategin, är enligt Carlini et al. (2019, s. 190), att 
positivt påverka potentiella anställdas uppfattningar om företaget. Genom att inkludera 
information om företagets värderingar och samhällsansvar i den externa 
kommunikationen kan företaget nå detta mål. Enligt Dögl och Holtbrügge (2013, s. 1754) 
har det visat sig att CSR-initiativ påverkar hur attraktivt företaget uppfattas bland 
potentiella anställda. 
  
Flertalet forskare styrker att CSR kan öka en arbetsgivares attraktivitet (Story et al. 2016; 
Klimkiewicz & Oltra, 2017; Presley et al., 2018). Exempelvis menar Story et al. (2016, 
s. 489) att CSR kan signalera kvalitet, vilket kan stärka företagets rykte. Vidare förklarar 
Hildebrand et al. (2011, s. 1359) att en anledning till att intressenter attraheras av företag 
som arbetar med CSR, kan vara tack vare att de kan identifiera sig med företaget. En 
liknande diskussion förs av Kim och Park (2011, s. 649), som menar att ju bättre ett 
företags CSR-arbete är, desto större är sannolikheten att arbetssökande känner att deras 
värderingar ligger i linje med företagets, vilket kan resultera i att de vill arbeta åt 
organisationen. Ytterligare menar författarna att potentiella anställda uppfattar företag 
som ägnar sig åt CSR som mer attraktiva, än företag som inte gör det. 
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Trots att den förda diskussionen tyder på att CSR kan leda till ett stärkt employer brand, 
innebär det inte att CSR alltid leder till ökad attraktivitet eller andra positiva utfall. Carlini 
et al. (2019, s. 183) förklarar att företag noggrant bör överväga hur de integrerar CSR i 
sina strategier för att maximera nyttan. I och med att CSR kan innebära en kostnad, måste 
företaget analysera var pengarna gör mest nytta och var sannolikheten för återbäring är 
som högst. Exempelvis menar Albinger och Freeman (2000, s. 251) att CSR kan ha en 
påverkan på individer som har många valmöjligheter vad gäller jobb, medan det inte har 
någon påverkan på individer med färre alternativ. Det finns även en risk att företaget inte 
håller vad de lovar, vilket kan leda till att de uppfattas oärliga och därmed får ett minskat 
förtroende (Carlini et al., 2019, s. 190). Även Puncheva-Michelotti et al. (2018, s. 5) 
diskuterar att CSR inte alltid uppfattas positivt, och menar att individer kan bli 
misstänksamma när ett företag fokuserar på både lönsamhet och CSR, i och med att dessa 
två faktorer kan verka motsägelsefulla. För att ett företag ska kunna dra nytta av CSR, 
krävs det att initiativen bidrar med värde till samhället samtidigt som det kommuniceras 
på ett effektivt sätt (Hildenbrand et al., 2011, s. 1360). Carlini et al. (2019, s. 195) menar 
att det är avgörande att företagets värderingar genomsyrar hela företagets strategi, 
inklusive det operativa arbetet, för att lyckas med ett framgångsrikt employer brand. Med 
hänsyn till ovanstående resonemang gällande att CSR kan bidra till att individer attraheras 
av en arbetsgivare, tack vare att de kan identifiera sig med företaget, finner vi det 
intressant att vidare studera individens värderingar i relation till arbetsgivarens 
värderingar. 
  

3.7 Social identity theory och värderingar relaterade till CSR 
För att skapa en förståelse för hur framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av 
CSR, menar vi att det även är av intresse att förstå varför dessa individer resonerar som 
de gör. Som diskuterat tidigare har det visat sig att företags CSR-initiativ kan påverka hur 
attraktivt företaget uppfattas bland potentiella medarbetare (Dögl & Holtbrügge, 2013, s. 
1754). Att ett företags CSR-initiativ kan leda till att företaget uppfattas mer attraktivt 
skulle bland annat kunna förklaras av social identity theory (SIT). SIT föreslår att 
arbetsgivarens image kan påverka hur den anställde uppfattar sig själv eftersom att den 
anställdes självbild influeras av den sociala grupp individen tillhör (Greening & Turban, 
2000, s. 254). 
  
SIT förklarar att människor skapar sitt syfte, självuppfattning och sin identitet genom 
medlemskap i olika grupper tillsammans med de värden och den emotionella 
meningsfullheten medlemskapet innebär (Tajfel, 1982, s. 24). Backhaus & Tikoo (2004, 
s. 506) förklararar att SIT går att applicera på potentiella anställda i en 
rekryteringsprocess. De menar att om potentiella anställda finner positiva aspekter som 
de associerar med ett företags employer brand, blir de mer benägna att identifiera sig med 
företaget. Därav uppstår en större sannolikhet att den arbetssökande ansöker om ett 
medlemskap hos det företaget, det vill säga att personen ansöker om ett jobb hos företaget. 
Andra studier har även visat att människor föredrar att söka jobb hos företag vars normer 
och värderingar ligger i linje med vad individen själv värderar (Chatman, 1989; Story et 
al., 2016). När individens egna värderingar samspelar med företagets värderingar har det 
även visat sig att individen presterar bättre i sin roll (Chatman, 1989, s. 344). Story et al. 
(2016, s. 489) förklarar i linje med SIT att en arbetsgivare och gruppen en anställd tillhör 
kan vara en viktig källa till individens upplevda identitet. Om en organisation har ett 
positivt rykte kan individer lockas till organisationen då det kan stärka personens 
självidentitet. Med hänsyn till att individer strävar efter att uppleva en positiv självbild 
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menar Story et al. (2016, s. 489) att det är mer sannolikt att personer söker sig till ett 
företag som har ett gott rykte gentemot ett företag som har ett sämre rykte och inte värnar 
om sina anställda eller samhället i stort. 
  
Även Turker (2009b, s. 201) menar att anställda identifierar sig som medlemmar av en 
grupp som anställd på ett företag. Vidare förklarar Turker (2009b, s. 201) att känslan av 
tillhörighet och identifiering stärks av att organisationen arbetar med CSR. Resonemanget 
grundas i att arbetstagare som ser sin arbetsgivare som en aktör som tar ett samhällsansvar 
kan uppleva en större känsla av tillhörighet till arbetsgivaren och upplever en stolthet att 
tillhöra organisationen. Hildebrand et al. (2011, s. 1359) menar med att intressenter kan 
attraheras av ett företag som arbetar med CSR tack vare att de kan identifiera sig med 
företaget. Företag kan även kommunicera sina CSR-initiativ för att öka trovärdigheten 
för sitt employer brand. Om en arbetssökande inte tidigare har interagerat med ett företag 
eller har gedigen information om företaget kan den arbetssökande använda information 
om företagets CSR-initiativ för att reflektera kring dess relevans och trovärdighet 
(Viswesvaran et al., 1998, s. 6). 
  
Ovan nämnda studier belyser att personer vill kunna identifiera sig med sin arbetsgivares 
värderingar. Viljan att identifiera sig med arbetsgivaren förklaras genom SIT, då 
individens självuppfattning skapas genom ett medlemskap i en grupp tillsammans med 
de värden som gruppen står för. Sammantaget indikerar dessa studier på att individer vill 
kunna identifiera sig med sin arbetsgivare, att arbetsgivaren värderingar bör ligga i linje 
med individens, samt att CSR-initiativ kan kommuniceras som en trovärdighetsindikator. 
Som beskrivet tidigare finner vi det intressant att undersöka vad som gör att 
kommunikation av värderingar uppfattas genuint och trovärdigt. Eftersom företags CSR-
initiativ säger något om deras värderingar, och vad de står för, blir det således relevant 
att undersöka hur kommunikation av CSR uppfattas trovärdigt. 
  

3.8 Kommunicera värderingar och CSR 
Strategisk kommunikation kan definieras som “målmedveten användning av 
kommunikation av en organisation för att uppfylla sitt uppdrag” (Hallahan et al., 2007, 
s. 3). Som tidigare nämnt bör företag fokusera på att kommunicera sina värdegrunder för 
att uppfattas attraktiva bland framtidens arbetskraft. Chhabra och Sharma (2014, s. 51) 
menar att lika viktigt som det är att ha ett välutvecklat EVP, är det att kommunicera detta 
till potentiell arbetskraft. En viktig del av employer branding är därför kommunikation, i 
och med att det är genom kommunikation ett företag har möjligheten att berätta om sitt 
värdeerbjudande. Kunskapen om ett företags EVP kommer att resultera i hur potentiella 
arbetstagare uppfattar företaget (Chhabra & Sharma, 2014, s. 57). Vidare menar Graham 
och Cascio (2018, s. 375) att företag kontinuerligt bör fokusera på att kommunicera och 
uppmärksamma företagets employer brand, för att på så sätt arbeta proaktivt. Genom att 
konstant påminna intressenter om företagets fördelar kan ett skadat rykte motverkas, då 
det är enklare att förhindra att ett negativt rykte sprids, än att reparera ett redan skadat 
anseende. Därför måste företag investera både tid och resurser för att kommunicera en 
enhetlig bild av företagets employer brand, som ligger i linje med organisationens 
identitet, värderingar och kultur. 
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3.8.1 Trovärdig kommunikation 
Då denna studie ämnar bidra med rekommendationer gällande hur företag strategiskt kan 
arbeta med extern kommunikation för att attrahera framtidens arbetskraft, blir frågan om 
trovärdig kommunikation av intresse. Som tidigare nämnt är företags CSR-initiativ en del 
av företagets värdeerbjudande och kan därav bidra till attraherad personal. Dock finns en 
risk att företagets kommunikation av CSR uppfattas oärlig vilket kan leda till minskat 
förtroende (Carlini et al., 2019, s. 190; Puncheva-Michelotti et al., 2018, s. 5). Graham 
och Cascio (2018, s. 375) menar att äkthet och ärlighet bör genomsyra företagets 
kommunikation, vilket kan uppnås genom att utbilda befintliga anställda till att förstå och 
leva det budskap som företaget vill sända ut. Då befintliga anställda kan ses som 
varumärkesambassadörer kan de bidra till att stärka företagets employer brand och sprida 
ett positivt och trovärdigt budskap. 
  
Wozniak (2016, s. 59) diskuterar att informationen ett företag sänder ut bör vara specifik, 
efterföljt av aktiviteter som demonstrerar dess trovärdighet, för att uppfattas trovärdig. 
Det innebär att kommunikationen måste spegla företagets faktiska agerande, och inte 
innehålla tomma ord. Vidare menar Kim och Lee (2018, s. 119) att intressenter har visat 
sig lita på, och vara villiga att förespråka, företag som kommunicerar sina CSR-initiativ 
på ett transparent och öppet sätt. Med transparens och öppenhet syftar de på att 
informationen som kommuniceras ska vara relevant och meningsfull, och det är även 
fördelaktigt att låta intressenterna vara en del av diskussionen och påverka hur CSR-
initiativen utformas. Hildebrand et al. (2011, s. 1359) diskuterar på ett liknande sätt, och 
menar att för att kommunikation av CSR ska leda till stärkta band mellan individ och 
företag, måste informationen vara genomtänkt och meningsfull. Ytterligare förklarar Kim 
och Lee (2018, s. 119) att transparens är en viktig faktor för att minska skepsis gentemot 
företagets initiativ. 
  
Schmeltz (2014, s. 197) diskuterar att hur företaget väljer att rama in sin CSR-
kommunikation kommer att påverka hur kommunikationen uppfattas. Begreppet 
inramning, innebär enligt Schmeltz (2014, s. 194) att vissa frågor är mer framträdande än 
andra, och att det är viktigt att överväga vad som lyfts fram. För att informationen ska 
uppfattas trovärdig, bör CSR-kommunikationen beröra något som är av personligt 
intresse för mottagaren eller något som mottagaren kan relatera till. Vidare bör företagets 
kompetens, relaterat till deras CSR-initiativ, lyftas fram. Genom att lyfta fram företagets 
kompetens i frågan, uppfattas meddelandet mer relevant, skepsis kan minska, och därmed 
kan trovärdigheten öka (Schmeltz, 2014, s. 197). Relevans är vidare en viktig aspekt när 
det kommer till att kommunicera CSR, då information som uppfattas relevant kan 
innebära att målgruppen reflekterar och engagerar sig i meddelandet. Relevans kan 
uppnås genom att, utöver att lyfta fram företagets kompetenser, inkludera de värderingar 
företaget och målgruppen har gemensamt (Schmeltz, 2014, s. 197). Även Lee et al. (2017, 
s. 13) menar att företagets kompetens inom ämnet kan lyftas fram för att öka 
trovärdigheten, och förklarar att detta kan göras genom att visa tidigare goda exempel, 
genom att CSR-initiativen ligger i linje med kärnverksamheten eller genom att visa att 
initiativen är långsiktiga. 
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3.8.2 Kommunikationskanaler 
En del av den externa kommunikationen handlar om att välja de rätta 
kommunikationskanalerna, vilka strategiskt bör väljas utifrån målgruppen (Chhabra & 
Sharma, 2014, s. 51). En kommunikationskanal är den plats företaget väljer att 
kommunicera med sin målgrupp, vilket kan vara allt ifrån att fysiskt träffa och samtala 
med personer, till envägskommunikation såsom TV eller radio (Wilkins et al., 2018, s. 
2). Graham och Cascio (2018, s. 375) förklarar att för att kunna sprida en önskvärd bild 
av företagets employer brand måste de tillgängliga kommunikationskanalerna effektivt 
nyttjas, vilket även innebär att kunna vara flexibel och ständigt utvärdera vad som är mest 
effektivt. Utvärdering kan exempelvis göras genom information från de anställda, enkäter 
eller genom den information som framkommer genom kommentarsfält i sociala medier. 
  
Deepa och Baral (2017, s. 87) menar att valet av kanal påverkas av vilken målgrupp 
företaget riktar sig till, då olika personer har olika preferenser. De poängterar dock att 
några kanaler som visat sig vara uppskattade är företagets hemsida, rekommendationer 
från alumner, vänner och bekanta och yrkesnätverk. I en studie av Chhabra & Sharma 
(2014, s. 54) visade det sig dock att studenter föredrar att hitta information om 
arbetsgivare via jobbportaler. Vidare visar studien att även företagspresentationer 
värderas högt, troligen för att det uppfattas mer personligt än exempelvis annonser vilket 
innebär att en relation till företaget skapas. Författarna menar även att företags hemsida 
är något som bör prioriteras, då det är en bra källa för information. Wozniak (2016, s. 60) 
menar att i och med dagens tillgänglighet till internet, är det enkelt för potentiella 
kandidater att ta del av stora mängder information om företaget. En 
kommunikationskanal som möjliggör den tvåvägskommunikation Kim och Lee 
diskuterar (2018, s. 119) är sociala medier, då sociala medier tillåter företag att ha 
direktkontakt och dialoger med sina intressenter (Kaiser, 2013, s. 11). 
  
En annan aspekt att ha i åtanke vid val av kommunikationskanal, är hur den kan påverka 
informationens trovärdighet. Wilkins et al. (2018, s. 4) menar att valet av 
kommunikationskanal, och vem som är avsändaren av meddelandet, spelar en avgörande 
roll i hur meddelandet kommer uppfattas och om det kommer anses trovärdigt. Som 
beskrivet tidigare kan exempelvis befintliga anställda ses som varumärkesambassadörer, 
vilka kan ses som trovärdiga budbärare av företagets employer brand (Graham & Cascio, 
2018, s. 375). Vidare diskuterar Lee et al. (2017, s. 13) att företag bör fokusera på att 
skapa sociala medier-strategier, eller strategier för viral marknadsföring, då det kan leda 
till att mottagarna av meddelandet sprider budskapet vidare. Kommunikation med 
arbetsgivaren som avsändare kan leda till en viss skepsis, vilket innebär att ett 
meddelande som sprids av andra intressenter kan uppfattas som mer trovärdigt. Dock bör 
ändå information finnas tillgänglig i arbetsgivarens kanaler, för att mottagaren ska kunna 
följa upp informationen och läsa mer, om ett intresse väcks. Med hänsyn till ovanstående 
resonemang, finner vi det intressant att förstå vilka kanaler som föredras och anses 
trovärdiga, för att kunna ge rekommendationer till företag gällande hur de strategiskt kan 
arbeta med sin externa kommunikation för att attrahera framtidens arbetskraft.  
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3.9 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis belyser litteraturen att ett företags varumärke är en tillgång som 
bidrar till att särskilja företaget från konkurrenter. Varumärkesbyggande kan ha 
konsumenter eller befintliga och potentiella anställda som målgrupp, det senare kallat 
employer branding. Employer branding kan vidare vara både extern och intern, varpå 
extern employer branding främst syftar till att attrahera personal till företaget. Den 
önskvärda effekten av extern employer branding kan förklaras som employer brand 
equity, vilket innebär att bli potentiell personals förstahandsval vad gäller val av 
arbetsgivare. 
 
Det finns många aspekter att ha i åtanke för att lyckas med employer branding och att 
attrahera personal. Hur ett employer brand uppfattas påverkas dels av individuella 
aspekter, såsom huruvida individen associerar sig med arbetsgivaren. Litteraturen belyser 
genom social identity theory att människors självbild påverkas av den sociala grupp de 
tillhör, vilket resulterar i att den anställdes självuppfattning kan påverkas av 
arbetsgivarens image. Därför vill individer att en arbetsgivares värderingar ska ligga i 
linje med de personliga värderingarna, för att på så sätt kunna stärka sin självuppfattning. 
Således kan ett företags CSR-initiativ, vilket kan signalera om att företaget har goda 
värderingar, stärka en individs självbild och bidra till en känsla av stolthet att tillhöra ett 
företag.  
 
Hur ett employer brand uppfattas kan även påverkas av aspekter relaterade till företagets 
värdeerbjudande. Vad som kan anses som ett värdeerbjudande till potentiell personal, och 
därmed kan bidra till att framställa företaget som attraktivt, kan vara av både symbolisk 
och praktisk karaktär. Praktiska attribut som kan ingå i ett företags värdeerbjudande är 
exempelvis lön, utvecklingsmöjligheter och förmåner. Symboliska attribut kan handla om 
företagskulturen, vilka värderingar företaget har och vad de står för. Då CSR kan ses som 
ett symboliskt attribut, kan det därför användas som ett verktyg för att skapa värde och 
attrahera personal. CSR är dock ett brett begrepp med många underliggande dimensioner, 
och det finns ingen enhetlig definition av begreppet. Istället har CSR olika betydelser för 
olika människor. Detta innebär att det finns flera aspekter att ta hänsyn till för att förstå 
hur framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR i relation till företags 
employer brand, vilket är något vi har tagit i beaktning vid utformandet av den empiriska 
studien.  

För att stärka ett employer brand och uppnå employer brand equity, krävs även att 
företagets värdeerbjudande kommuniceras till potentiella anställda. Genom 
kommunikation kan en medvetenhet och en förståelse skapas för vad företaget erbjuder 
och vilka värderingar företaget har. För att kommunikationen ska leda till ett stärkt 
employer brand och attraherad personal är det dock relevant att informationen uppfattas 
trovärdig och att individerna uppfattar att de kan lita på det som kommuniceras.  
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4. Praktisk metod 
I det fjärde kapitlet presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med 
en beskrivning av studiens forskningsdesign vilket följs av en motivering till studiens 
valda undersökningsmetod. Detta leder vidare till en diskussion kring studiens urval av 
respondenter. Därefter presenteras studiens intervjuguide följt av en beskrivning av de 
förberedelser som gjorts inför datainsamlingen. Vidare presenteras hur vi framställt 
empirin samt den analysmetod som har använts i studien. Kapitlet avslutas med att 
resonera kring etiska aspekter inom forskningen och hur denna studie förhåller sig till 
dessa. 
  

4.1 Forskningsdesign 
Vi vill i den här studien förstå hur framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av 
CSR. Valet av forskningsstrategi går därför i samma riktning som vår hermeneutistiska 
kunskapssyn där vi syftar till att förstå, tolka och ge uttryck för individernas egna 
uppfattningar. Vidare innebär detta att vi har format en datainsamlingsmetod som är 
lämpad för att fånga upp dessa individers egna uppfattningar, genom att exempelvis 
lämna utrymme för att individernas egna bakomliggande tankar kommer fram. Faktorer 
som öppenhet, mångtydig empiri och att utgå från individernas perspektiv menar 
Alvesson och Sköldberg (2017, s. 17) ofta genomsyrar den kvalitativa 
forskningsmetoden. Ytterligare diskuterar Nylén (2005, s. 12) att kvalitativ forskning ofta 
handlar just om tolkande, vilket innebär att forskaren spelar en avgörande roll. I och med 
att vi i denna studie lägger stor vikt vid ord och individernas egna uppfattningar, istället 
för ett fokus på kvantifiering vid insamling och analys av data som är vanligare inom den 
kvantitativa forskningen (Bryman & Bell, 2017, s. 58), menar vi att en kvalitativ 
forskning lämpar sig bäst för denna studie. 
  
Den kvalitativa forskningen kan enligt Flick (2015, s. 11) ha tre olika inriktningar: Den 
första lägger fokus på respondenternas uppfattning av subjektiva innebörder, den andra 
fokuserar på latenta aspekter av ett fenomen, medan den sista inriktar sig på förståelsen 
av hur sociala situationer går till. Vår studie ligger i linje med Flicks första förslag till 
inriktning, vilket innebär att förståelsen för hur individerna uppfattar olika dimensioner 
av CSR är centralt. Det innebär vidare att fokus ligger på att upptäcka nya aspekter av ett 
problem, snarare än att testa redan befintlig kunskap, vilket ytterligare styrker att studien 
bör utformas på ett öppet sätt (Flick, 2015, s. 11).    
  
Yin (2013, s. 15) beskriver att kvalitativ forskning kan kännetecknas med dess fallenhet 
att kunna fånga människors uppfattningar och åsikter. Således menar vi att detta 
ytterligare argumenterar för valet av en kvalitativ forskningsdesign, då vi ämnar förstå 
och tolka just individers uppfattningar. Vidare förklarar Yin (2013, s. 20) att det finns en 
vilja inom den kvalitativa forskningen att berätta och förklara händelser i människors liv. 
De händelser som skildras inom kvalitativ forskning är den bild av verkligheten 
individerna själva upplever och är inte formade av förutfattade meningar från forskarens 
perspektiv. Vi vill förstå individernas verklighet, och menar att en kvalitativ 
forskningsdesign är relevant för att kunna skapa en förståelse för hur framtidens 
arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR i relation till företags employer brand. 
Alvehus (2013, s. 20) menar att den kvalitativa forskningen inte intresserar sig för att 
statistiskt kunna verifiera samband utan snarare ämnar studera meningar och innebörder. 
Alvehus (2013, s. 21) förklarar dock att den kvalitativa metoden inte helt undanhåller sig 
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för ett intresse för samband. Kvantitet i form av återkommande fenomen och förklaringar 
från intervjupersoner kan vara av intresse för forskningen, men det är inte den exakta 
frekvensen som är intressant. Det som är intressant är istället vad det kan betyda att 
fenomen är återkommande, vilket i denna studie innebär att återkommande fenomen kan 
tyda på att ämnet engagerar och intresserar individerna. Vi har således varit 
uppmärksamma på återkommande fenomen, och dessa har varit av intresse vid analys. 
En konsekvens av valet av forskningsdesign är dock att resultatet är svårt att generalisera 
till en hel population och istället har ett fåtal fall analyserats i sin komplexitet. Trots 
bristen på generaliserbarhet, har valet av denna forskningsdesign inneburit en möjlighet 
till tolkande, förståelse och upptäckter av nya aspekter. Detta menar vi är nödvändigt för 
att kunna få de insikter som krävs för att kunna bidra med förståelse kring hur CSR kan 
stärka ett företags employer brand. 
  

4.2 Metod för datainsamling 
Den här studien grundar sig att skapa en förståelse för hur framtidens arbetskraft uppfattar 
olika dimensioner av CSR i relation till företags employer brand. För detta ändamål 
bedömer vi fokusgrupper som det lämpligaste metodvalet, då fokusgrupper möjliggör 
studerandet av människors uppfattning, attityder och värderingar kopplat till ett visst 
ämne (Wibeck, 2010, s. 12). Ytterligare en anledning till varför vi anser att fokusgrupper 
är ett lämpligt metodval till denna studie, är att diskussioner i grupp kan vara fördelaktigt 
om det handlar om ett ämne som är relativt nytt eller som respondenterna inte vet så 
mycket om (Wibeck, 2010, s. 66). I och med att CSR är ett brett begrepp, med många 
underliggande dimensioner, finns det en risk att enskilda individer inte vet vad det handlar 
om, eller har svårt att komma med konkreta exempel. För att undvika situationer där 
forskaren behöver ge exempel på olika typer av CSR-initiativ, då det riskerar att göra 
studien vinklad, menar vi att fokusgrupp är ett bra alternativ då respondenterna 
gemensamt kan diskutera ämnet. Alvehus (2013, s. 88) diskuterar att fokusgrupper inte 
är lika styrda av intervjuaren, i jämförelse med enskilda intervjuer, vilket vi anser 
motiverar valet av fokusgrupper framför enskilda intervjuer då det minskar risken för 
forskarens bias. Yin (2013, s. 145) förklarar även att fokusgrupper kan vara ett bra val 
ifall forskaren har en tro om att respondenterna har enklare att uttrycka sig och komma 
på idéer relaterat till ämnet i grupp, än de hade haft på egen hand i en enskild intervju. Vi 
menar att en gruppdiskussion kan göra att respondenterna kan förmedla insikter som inte 
hade uppkommit i en individuell fråga/svar-situation, vilket innebär att vi får en bredare 
skala av uppfattningar. Wibeck (2010, s. 66) menar vidare att förhoppningen med denna 
metod är att kunna upptäcka underliggande föreställningar om ämnet. Metodvalet ligger 
även i linje med vår hermeneutistiska kunskapssyn, som bygger på tolkning, förståelse 
och förmedling (Fejes & Thornberg, 2015, s. 71). 
  
Vad som karaktäriserar en fokusgrupp är just ordet fokus, vilket visar på att diskussionen 
rör ett specifikt och förbestämt ämne (Wibeck, 2010, s. 11), i denna studie CSR i relation 
till employer branding. Metoden innebär således att en grupp individer får diskutera ett 
givet ämne under en förutbestämd tid. Nackdelar med att personer diskuterar ett ämne i 
grupp kan vara att individerna i gruppen påverkar varandra, vill vara ‘duktiga’ inför andra 
samt att vissa personer kan bli passiva i diskussionen (Wibeck, 2010, s. 35). En viktig 
aspekt att ha i åtanke vid genomförandet av fokusgruppsintervjuer är därför moderatorns 
roll. Som moderatorer har det således varit viktigt att vi uppmuntrat till olika åsikter, att 
vi tydliggjort att det inte finns några rätt eller fel, samt att vi aktivt arbetat för att inkludera 
hela gruppen. Alvehus (2013, s. 90) menar även att moderatorn har en viktig roll, då 
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dennes agerande kommer att ha en påverkan på vilken empiri som kommer fram genom 
fokusgruppen. Detta eftersom moderatorn i realtid måste ta beslut gällande när deltagarna 
kan behöva avbrytas om de hamnat för långt utanför huvudämnet, och även bryta in för 
att ge plats åt alla deltagare, om någon eller några tar mer plats än andra. En viktig fråga 
för oss som moderatorer har således varit att avgöra vilka sidospår som är relevanta, och 
vilka som inte är det. Det har därför varit av stor relevans att vi lyssnat aktivt och varit 
flexibla under fokusgrupperna. 
  
Ytterligare något vi reflekterat kring gällande valet av metod är huruvida CSR kan 
upplevas som ett känsligt ämne bland respondenterna, då det är förknippat med 
värderingar. I och med att det kan finnas risker att respondenterna vill ge politiskt korrekta 
svar, och därmed kanske inte vågar säga vad de egentligen tycker, spelar som tidigare 
nämnt moderatorn en avgörande roll för att få alla att våga säga vad de tycker. Dahlin-
Ivanoff och Holmgren (2017, s. 35) menar att fokusgrupper är en användbar metod när 
det gäller just känsliga ämnen. Mötet med personer med liknande erfarenheter och där 
allt som sägs är konfidentiellt, kan leda till att deltagarna inte är rädda för att avslöja 
känslig information för varandra. Vidare menar de att fokusgrupper kan ge ett djup som 
är svårt att få i ett individuellt samtal. Vi menar därför att fokusgrupp är ett lämpligt val 
för denna studie trots vissa risker, då vi genom diskussion kan få djupare svar än vid 
enskilda intervjuer. 
  
För att förstå hur framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR har vi låtit 
deltagarna diskutera relativt fritt, för att på så sätt kunna finna aspekter vilka vi som 
forskare inte tänkt på sedan innan, och för att komma åt respondenternas spontana 
uppfattningar. Trots att vi strävat efter fri diskussion, har en viss grad av struktur krävts 
då vi velat styra vilka ämnen som diskuteras. Valet av att ha en viss typ av struktur under 
fokusgrupperna ligger i linje med vad Wibeck (2010, s. 56) menar är en strukturerad 
fokusgrupp. En strukturerad fokusgrupp innebär att det finns en rad specifika frågor som 
forskarna vill ha besvarade, även om respondenterna får möjligheten att diskutera fritt 
kring dessa frågor. Kontrasterat till en strukturerad fokusgrupp är en ostrukturerad 
fokusgrupp, där deltagarna tillåts diskutera helt fritt utan styrning av moderatorn 
(Wibeck, 2010, s. 57).   
  
Ytterligare en aspekt vi tagit hänsyn till är platsen var fokusgrupperna genomförts. 
Saunders et al. (2012, s. 401) beskriver exempelvis att fokusgrupper bör genomföras i en 
omgivning som respondenterna är trygga och bekväma i för att de ska känna sig 
avslappnade. Vidare förklaras att utformningen av rummet spelar en roll, exempelvis kan 
det vara bra att forma en cirkel så att alla respondenter ser varandra. Även Wibeck (2010, 
s. 33) menar att den fysiska miljön är av relevans. Exempelvis bör deltagarna placeras 
med ett passande avstånd mellan varandra för att inte någon ska känna sig trängd och 
därmed obekväm i gruppen. Miljöfaktorerna har därför tagits i beaktning vid 
utformningen av fokusgrupperna. Genom att fokusgrupperna genomfördes på en neutral 
plats för deltagarna, samt att deltagarna placerades i en cirkel med bekväma avstånd 
mellan varje deltagare, skapade vi förutsättningar för att omgivningen skulle uppfattas 
trygg och bekväm.  
 
Vanligtvis innefattar en fokusgrupp mellan fyra och tolv deltagare, men antalet deltagare 
som är lämpliga för studien är snarare relaterat till vilka ämnen som ska diskuteras 
(Saunders et al., 2012, s. 400). I en fokusgrupp där syftet är att fånga upp åsikter gällande 
produkter är fler deltagare att föredra jämfört mot en fokusgrupp där syftet är att diskutera 
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mer känslomässigt laddade ämnen utifrån människors attityder och personliga 
uppfattningar (Saunders et al., 2012, s. 403). I och med att studien undersöker hur 
framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR, vilket handlar om just 
individers attityder och personliga uppfattningar, menar vi att mindre fokusgrupper är att 
föredra. Genom mindre fokusgrupper skapade vi förutsättningar för att individerna skulle 
känna sig trygga i diskussionen samt bli benägna att delge gruppen sina åsikter. Å andra 
sidan finns en risk om gruppen är för liten, vilket kan innebära att moderatorn upptar en 
för stor del av gruppen. Wibeck (2010, s. 31) diskuterar begreppet social makt, vilket 
handlar om möjligheten att påverka människor i en gruppsituation. Vidare förklarar 
författaren att deltagarna ofta kan uppleva att moderatorn har mer makt än de själva, på 
grund av att denne har positionen som den som initierat diskussionen. Grundat i 
ovanstående resonemang föll valet på att ha fem till sju deltagare i varje fokusgrupp. 
Sammantaget hölls totalt tre fokusgrupper, där tiderna varierade mellan 72, 77 och 93 
minuter. 
  

4.3 Urval  
Det finns olika typer av urvalsstrategier inom kvalitativ forskning såsom slumpmässiga 
urval, strategiska urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013 s. 66). Vi 
har valt att göra ett strategiskt urval för att urvalet ska ligga i linje med studiens 
problemformulering och syfte. Vi vill i den här studien förstå hur framtidens arbetskraft 
uppfattar olika dimensioner av CSR, och respondenterna har därför valts ut för att vi ska 
kunna svara på problemformuleringen. Studien har genomförts med studenter som 
respondenter, då vi menar att studenter kan ses som framtidens arbetskraft. 
  
Wibeck (2010, s. 66) förklarar att ett strategiskt urval används när studiens deltagare väljs 
ut för att uppfylla målet för studien, som kan vara att skapa sig en förståelse och insikt 
gällande hur ett antal personer ställer sig till vissa frågor. Författaren menar att grupper i 
ett strategiskt urval väljs ut med anledning att de anses ha tydliga motiv till att beröras av 
ämnet som ska diskuteras. Även Alvehus (2013, s. 67) menar att det vid genomförande 
av en fokusgruppsstudie är av relevans att välja ut personer till studien som kan relatera 
till de frågor som ska diskuteras. Vi anser att studenter som är på väg ut i arbetslivet har 
motiv till att diskutera hur de uppfattar CSR relaterat till framtida arbetsgivare och berörs 
därav av ämnet. Därför menar vi att det är deras synvinkel på problemet vi vill tolka och 
förstå. 
  
Ett kriterium vi haft vid valet av respondenter, är att studenterna studerar sin sjätte till 
åttonde termin. Att de studerar sin sjätte till åttonde termin innebär att de befinner sig i 
slutet av sina universitetsstudier och närmar sig eller befinner sig i en 
arbetssökningsprocess, och kan därav anses vara framtidens arbetskraft. Alvehus (2013, 
s. 67) menar att forskaren som använder sig av ett strategiskt urval kan ha som motiv att 
nå personer som har en viss typ av erfarenhet för att anses vara relevanta deltagare i 
studien.  
 
Det andra kriteriet vi haft vid urvalet, är att respondenterna är civilekonomstudenter. 
Detta kriterium har valts på grund av att civilekonomstudenter kan komma att arbeta inom 
olika typer av branscher. Som beskrivet tidigare kan CSR se olika ut i olika företag, då 
olika företags intressen skiljer sig åt. Vidare kan branschen företaget verkar inom spela 
en avgörande roll för vilka dimensioner av CSR som ingår i företagets CSR-initiativ. 
Civilekonomer är inte knutna till en specifik bransch efter avslutade studier. Vi har därför 
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kunnat ställa frågor som relaterar till olika branscher och på så sätt fått en förståelse för 
om uppfattningen av olika dimensioner av CSR skiljer sig åt beroende på vilken bransch 
ett företag är verksamt inom. I och med att civilekonomstudenter kan arbeta inom olika 
typer av branscher har vi således kunnat fånga olika uppfattningar om vad som gör att ett 
employer brand uppfattas attraktivt. Vidare kan företag inom olika branscher arbeta med 
CSR på olika sätt, vilket innebär att individer kan uppfatta olika dimensioner av CSR 
olika, beroende på vilken bransch företaget verkar inom. Således bidrar den här studien 
med förståelsen av hur CSR samspelar med andra aspekter till varför ett employer brand 
uppfattas attraktivt. Respondenterna är även utvalda så att vi fått en variation vad gäller 
vilken fördjupning de studerar på avancerad nivå. Att studenterna har olika inriktningar 
på sina studier möjliggjorde ytterligare olika perspektiv, då vi menar att 
studieinriktningen kan influera det framtida valet av bransch och arbetsgivare och därmed 
uppfattningen av olika dimensioner av CSR i relation till företags employer brand. 
 
Med hänsyn till kriterierna civilekonomstudenter som studerar sin sjätte till åttonde 
termin kan urvalet ses som ett homogent urval. Att ett urval är homogent menar Wibeck 
(2013, s. 63) är en fördel för att underlätta för deltagarna att delge sig av personliga åsikter 
i grupper, då de delar vissa erfarenheter med de andra deltagarna. Även Dahlin-Ivanoff 
& Holmgren (2017, s. 52) belyser vikten av homogenitet i fokusgrupper. De menar att 
gemensamma erfarenheter är en viktig faktor för att bygga upp för diskussion. Vidare 
menar de att även en viss heterogenitet är relevant, för trots att deltagarna delar vissa 
erfarenheter har de förhoppningsvis olika perspektiv på de ämnen som studien berör. Vi 
menar att ett homogent urval skapar förutsättningar till trygghet, delgivning av 
information och ändå ett tillförande av olika insikter och perspektiv inom ämnet. Dessa 
resonemang menar vi styrker valet att genomföra studien med respondenter med samma 
utbildningsbakgrund, men med olika fördjupning på avancerad nivå inom utbildningen. 
  
Studenterna som tillfrågats om att delta i studien studerar alla vid Handelshögskolan i 
Umeå, vilket även vi som forskare gör. Deltagarna har därav varit enklare att nå jämfört 
med om vi skulle genomfört fokusgrupper med studenter från olika universitet. Detta 
innebär att urvalet även är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att deltagare väljs till en 
studie för att de är lättillgängliga för forskaren (Yin, 2013, s. 93). Bekvämlighetsurval är 
inte att föredra enligt Yin (2013, s. 93) och Alvehus (2013, s. 68) då deltagare som är lätta 
att studera inte behöver vara de som är mest relevanta för studiens syfte. Även Bryman 
och Bell (2017, s. 203) beskriver att studier med bekvämlighetsurval riskerar att endast 
spegla en viss grupp. Johansson-Lindfors (1993, s. 96) beskriver liknande att 
bekvämlighetsurval innebär en begränsning i att kunna generalisera resultatet av en studie 
till en annan population än de som deltar i studien. Vi anser dock att urvalet är relevant, 
trots att deltagarna studerar vid samma lärosäte har de olika personliga erfarenheter samt 
individuella värderingar. Vi ämnar inte generalisera studiens resultat till en hel population 
utan vill snarare, i linje med vår hermeneutiska kunskapssyn, skapa oss en förståelse för 
hur individerna uppfattar olika dimensionerna av CSR i relation till företags employer 
brand. Cresswell och Poth (2018, s. 152) beskriver att det är av stor vikt inom kvalitativa 
studier att hitta personer som är tillgängliga och har en vilja att dela med sig av sina 
tankar, samt är lämpade att studera utifrån valt ämne. Deltagarna i studien kan därav anses 
vara relevanta, då stor vikt i urvalsprocessen har lagts på att hitta deltagare som är villiga 
att dela med sig av sina tankar och är passande för att kunna besvara studiens 
problemformulering. 
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I tabellen nedan presenteras varje deltagare som deltog i studien med ett fiktivt namn. Vi 
presenterar även vilken fördjupning på avancerad nivå samt vilken termin deltagarna 
studerar. 
   

Fiktivt namn Fördjupning på avancerad nivå Termin 

Anna Management 8 

Britta Management 8 

Cecilia Finance 8 

David Finance 8 

Emil Finance 6 

Filip Accounting 8 

Gina Marketing 6 

Hanna Marketing 8 

Ida Management 8 

Josefine Marketing 6 

Kristoffer Entrepreneurship 8 

Latif Finance 8 

Markus Finance 8 

Navid Finance 8 

Olle Finance 8 

Petra Economics 6 

Ronja Accounting 6 

  
Tabell 1: Översikt av respondenter 
  

4.4 Intervjuguide 
En intervjuguide har skapats (se appendix 1) som stöd för att säkerställa att vi skulle täcka 
relevanta teman och frågeområden under fokusgrupperna. Den teoretiska referensramen 
har legat som grund för utformningen av intervjuguiden, vilket ligger i linje med vårt 
deduktiva angreppssätt. Genom att vi utgick från befintlig teori i skapandet av vår 
intervjuguide, kunde vi ställa insiktsfulla frågor utifrån vad tidigare forskning kommit 
fram till. I utformandet av intervjuguiden har vi även utgått från olika teman vi ansåg 
relevanta för att besvara studiens frågeställning och syfte. Trost (2010, s. 71) menar att 
det kan underlätta att ha en intervjuguide utformad efter olika frågeområden eller teman, 
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för att säkerställa att viktiga områden täcks. Dessa teman grundar sig i den teoretiska 
referensramen, och täcker områden vi ansåg vara av intresse för att finna insiktsfulla svar. 
De teman vi utgått ifrån är employer branding, CSR och kommunikation. Wibeck (2010, 
s. 105) diskuterar att en fördel med tematisering är att forskaren inte bara får svar på sina 
frågor, utan att även andra aspekter av intresse kan komma att bli framträdande. 
Exempelvis kan det i analysen urskiljas vilka teman respondenterna verkar vara mer eller 
mindre villiga att diskutera. Detta innebar att vi, genom att tematisera intervjuguiden, 
kunde få en uppfattning om vilka dimensioner av CSR respondenterna verkar uppleva 
som mer relevanta att diskutera, utan att vi behövde ställa frågor som ställde olika 
dimensioner mot varandra. 
  
Fokusgrupperna inleddes med att varje deltagare individuellt fick svara på inledande, 
generella frågor om deras uppfattning av CSR (se appendix 2). De individuella frågorna 
besvarades skriftligen för att fånga deras individuella uppfattningar, utan påverkan av 
gruppens åsikter. Wibeck (2010, s. 73) menar att en intervjuguide för fokusgrupper bör 
delas in i kategorierna öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 
nyckelfrågor samt avslutande frågor. Vi har i denna studie valt att utgå från dessa 
rekommendationer till viss del, dock inte fullt ut då en sådan ordningsföljd inte passar 
ihop med vårt val gällande tematisering. För att öppna upp för diskussion och för att skapa 
förutsättningar för ett givande samtal valde vi en ordningsföljd på frågor som naturligt 
relaterar till varandra, trots att de faller in under olika teman. 
  
Intervjuguiden inleddes med ett fåtal öppningsfrågor, vilka Wibeck (2010, s. 73) menar 
är till för att få gruppdeltagarna att bli bekanta med varandra och öka graden av 
gruppkohesion. Öppningsfrågorna efterföljdes av introduktionsfrågor, vilka kan förklaras 
som en introduktion till ämnet. Introduktionsfrågor valdes för att få deltagarna att 
reflektera kring vad de ska göra efter avslutade studier och leda tankarna mot en 
arbetssökningsprocess. Vidare var syftet med introduktionsfrågorna att leda deltagarna 
mot begreppet arbetsgivarvarumärke och få dem att diskutera tankar de relaterar till 
ämnet. 
  
Nyckelfrågorna inom de olika temana introducerad med övergångsfrågor. Wibeck (2010, 
s. 74) menar att övergångsfrågor är av relevans för att leda respondenterna till 
nyckelfrågorna, och kan bidra till en förståelse inom grupper för hur andra betraktar 
ämnet. Genom nyckelfrågorna sökte vi en förståelse för hur respondenterna uppfattar 
olika dimensioner av CSR i relation till ett företags employer brand. För att kunna svara 
på frågan hur framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR i relation till 
företags employer brand, menar vi att det var relevant att ställa branschrelaterade frågor. 
Som diskuterat tidigare finns ett flertal olika sätt för företag att arbeta med CSR, vilket 
exempelvis kan bero på vilken bransch de arbetar i. Vi har därför genom ett par frågor 
undersökt om uppfattningen av olika dimensioner av CSR ser annorlunda ut, beroende på 
om respondenterna sätter sig in i en situation där de arbetar i ett tillverkande företag 
jämfört med ett tjänsteföretag. Att deltagarna fick föreställa sig att arbeta inom olika 
branscher menar vi bidrog till reflektion och insikter som inte skulle uppstått om de blev 
för låsta i tankarna vid en viss bransch. Den här typen av frågor bidrog till en förståelse 
för om uppfattningen av olika dimensioner av CSR ser annorlunda ut beroende på vilken 
bransch en individ föreställer sig att arbeta inom. Vi menar att ett sätt att undersöka detta 
var att låta deltagarna sätta sig in i att arbeta inom olika företag vars kärnverksamhet ser 
annorlunda ut. 
  



34 

Intervjuguiden avslutades med att respondenterna dels fick möjligheten att lyfta fram 
aspekter de ansåg relevanta men inte hade berörts, och dels svara på en uppföljningsfråga 
till den individuella inledningsfrågan. Denna fråga var av intresse då vi fick möjligheten 
att undersöka om åsikterna ändrats genom att deltagarna fått diskutera och reflektera kring 
ämnet. 
  

4.5 Förberedelser inför datainsamling 
Vi har genomfört ett antal aktiviteter i förberedande syfte inför datainsamlingen. Genom 
metodlitteratur har vi skaffat oss insikter om moderatorns roll vid en fokusgrupp, för att 
kunna hantera rollen. Saunders et al. (2012, s. 384) menar även att det är av stor vikt att 
forskarna är väl pålästa inom ämnet, för att kunna demonstrera trovärdighet gentemot 
respondenterna samt för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Därför har vi skaffat oss 
en kunskap inom ämnet, dels från litteratursökningen till den teoretiska referensramen, 
och dels genom att läsa annan relevant information inom ämnet. Wibeck (2010, s. 32) 
menar dock att det kan vara bra att moderatorn inledningsvis framför att hen inte är expert 
inom ämnet, för att få deltagarna att känna sig trygga och för att de ska känna att det inte 
finns några svar som är rätt eller fel. Därför har den kunskapen vi skaffat oss inom ämnet 
snarare legat till grund för att kunna ställa relevanta frågor och följdfrågor, medan vi 
under fokusgrupperna istället varit tydliga med att det inte finns några rätt eller fel svar.    
  
Ytterligare har en pilotstudie genomförts, för att undersöka hur frågorna i intervjuguiden 
mottogs, om de var förståeliga, för att vi skulle kunna bedöma tidsåtgång samt för att öva 
på rollen som moderatorer. Pilotstudien ägde rum en vecka innan den första 
fokusgruppen, för att vi därefter skulle ha tid till reflektion och justeringar. Genom att 
spela in pilotstudien kunde vi i efterhand reflektera kring var eventuella följdfrågor hade 
varit relevanta, vilka frågor som behövde justeras samt vår ton och vårt sätt att ställa 
frågor. Några insikter vi fick var att använda oss av enklare ord samt att vid vissa tillfällen 
våga vara tysta och vänta ut respondenterna. Wibeck (2010, s. 84) menar att just “is i 
magen” kan vara fördelaktigt i vissa situationer, då det kan leda till att nya insikter och 
spontana tankar framkommer, som kan vara både intressanta och relevanta för studien. 
Pilotstudien genomfördes i form av en individuell intervju istället för i en fokusgrupp, 
vilket innebar att det var svårt att bedöma huruvida frågorna ledde till diskussion samt att 
göra en mer exakt tidsbedömning. Dock menar vi att pilotstudien ändå var givande, då vi 
genom den fick många insikter gällande formuleringar av frågor samt var och hur 
eventuella följdfrågor borde ha ställts. Vidare kunde vi genom tidsåtgången av den 
individuella intervjun uppskatta en rimlig tidsåtgång för att diskutera frågorna i grupp, 
även om faktorer såsom moderatorns agerande och deltagarnas engagemang också kan 
vara påverkande faktorer. 
  

4.6 Information till respondenter 
I och med att vi som forskare studerar vid Umeå universitet och därav har ett brett 
kontaktnät bland civilekonomstudenter, kunde respondenterna kontaktas via ett 
personligt meddelande (se appendix 3). Med hänsyn till att fokusgrupperna skulle bestå 
av 5 till 7 deltagare, och att 3 fokusgrupper skulle genomföras, behövde vi mellan 15 och 
21 respondenter. Inledningsvis tillfrågades därför 26 studenter om deltagande i studien, 
då vi räknade med att alla inte skulle ha möjlighet att delta. Samtliga av de studenter som 
blev tillfrågade studerar till en civilekonomexamen vid Umeå Universitet. De tillfrågade 
studenterna valdes även ut baserat på deras inriktning på fördjupningskurser på avancerad 
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nivå och vilken termin de studerar, för att få en variation bland respondenterna. Av de 
tillfrågade studenterna var det 17 studenter som tackade ja till att delta i studien. 
Resterande av de tillfrågade hade inte möjlighet att delta. Inför en av fokusgrupperna var 
det en deltagare som fick förhinder och därför inte kunde delta. I och med att den personen 
skulle delta i en fokusgrupp med endast 5 respondenter, ansåg vi att en ersättare behövdes 
för att det inte skulle bli för få deltagare. Därför tillfrågades ytterligare 2 personer, varav 
en tackade ja.  
 
Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 63) beskriver att det är viktigt att informera om 
att diskussionen som förs i fokusgruppen kommer att spelas in samt att allt som sägs 
kommer att presenteras och hanteras med konfidentialitet. Till de studenter som tackade 
ja till sitt deltagande skickades ett mejl ut med bland annat information om tiden som 
avsatts för fokusgruppen, att diskussionerna spelas in och att deltagandet i studien är 
konfidentiellt (se appendix 4). Trost (2010, s. 82) förklarar att intrycket som ges vid första 
kontakten med potentiella deltagare i en studie är viktig för att få deltagarna att ställa upp. 
En faktor som kan bidra till deltagande är att komma överens om en tid och plats som 
passar. Vi valde därav att redan vid första kontakten med deltagarna berätta om att tiden 
för fokusgruppen uppskattningsvis skulle ta 90 minuter och att den skulle genomföras på 
Umeå universitet. 
  
Back och Berterö (2015, s. 151) förklarar att det är viktigt att informera deltagare i förväg 
om vad en intervju ska handla om för att de ska kunna avgöra om de vill delta eller inte. 
Detta togs i beaktning och redan vid den första förfrågan om deltagande fick studenterna 
information om att fokusgruppen skulle handla om employer branding och CSR. Dahlin-
Ivanoff och Holmgren (2017, s. 63) förklarar att deltagarna genom ett informationsbrev 
bör få veta varför fokusgruppen kommer att genomföras och även hur forskaren kommer 
att använda resultatet. Detta informerades deltagarna om, vilket även gjorde det möjligt 
för deltagarna att ställa följdfrågor om studiens innebörd.  
  

4.7 Empiriframställning 
Alla fokusgrupper spelades in med ljudupptagning. Efter genomförandet av 
fokusgrupperna lyssnade vi på ljudinspelningarna och skrev ned vad som sas av 
respondenterna, även kallat transkribering. Enligt Wibeck (2010, s. 93) är transkription 
det bästa underlaget för att på systematiskt och noggrant sätt kunna analysera materialet. 
Vidare menar författaren att transkribering kan göras på olika nivåer, beroende på vilket 
behov forskaren ser. Exempelvis kan en grov transkribering göras, där endast det som 
sägs skrivs ned, eller en väldigt noggrann transkribering där forskaren även noterar och 
beräknar pauser i samtalet. För vår studie menar vi att en viss noggrannhet har varit av 
relevans. Wibeck (2010, s. 94) talar om att det i vissa fall kan vara nödvändigt att notera 
uppbackningar såsom ‘mm’ och att deltagare som pratar i mun på varandra kan innebära 
att de är engagerade i ämnet. För att kunna göra en noggrann analys har vi därför bland 
annat noterat uppbackningar och när respondenterna talat i munnen på varandra, för att 
på så sätt kunna analysera vilka ämnen de upplever intressanta och engagerande. 
  
Vid presentationen av det empiriska materialet har vi valt att redogöra för en gemensam 
syn av respektive ämne, men vi har även funnit det relevant att lyfta individuella åsikter 
samt åsikter som skiljt sig från övriga deltagares. För att kunna återge en så rättvis och 
trovärdig bild som möjligt av respondenternas verklighet menar vi att det är relevant att 
inkludera både gemensamma och skilda åsikter. Citat har använts för att kunna återge en 
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tydlig och personlig bild av respondenternas berättelser, och citaten har valts ut utifrån 
att de antingen ska representera den gemensamma uppfattningen om ett ämne eller påvisa 
olikheter bland respondenternas åsikter. Nylén (2005, s. 70) beskriver att målet med 
presentationen av det empiriska materialet är att förmedla en kunskap om den studerade 
verkligheten och att beskrivningen ska återspegla respondenternas verklighet, vilket kan 
göras med hjälp av bland annat citat. Nylén (2005, s. 71) menar även att presentationen 
av det empiriska materialet bör vara analysförberedande, vilket innebär att materialet bör 
väljas ut och struktureras efter en logisk ordning. Efter genomförd transkribering har vi 
således läst igenom och kommenterat i det transkriberade materialet, för att på så sätt 
kunna identifiera mönster kring vad respondenternas berättelser handlar om. Utifrån de 
identifierade mönstren har vi kunnat välja ut och strukturera materialet på ett logiskt sätt 
som dels återspeglar respondenternas verklighet och dels bäddar för analysen.   
 
Empirin som framkom ur de individuella inledande frågorna jämfördes mot vad 
deltagarna diskuterade i fokusgrupperna. Det empiriska materialet från de individuella 
frågorna särskilde sig dock inte från det som diskuterades i grupp och därav har ingen 
separat presentation av de individuella frågorna gjorts. Respondenternas svar på de 
individuella frågorna presenteras istället tillsammans med övrig empiri. Även de 
avslutande frågorna, som bland annat gav respondenterna möjligheten att lyfta aspekter 
som de ansåg relevanta men som inte berörts, presenteras tillsammans med övrig empiri. 
Att dessa frågor inte presenteras separat beror på valet att strukturera materialet på ett 
logiskt sätt utifrån respondenternas berättelser. Empirin som framkom ur dessa 
diskussioner har således presenterats med övrig empiri utifrån de mönster vi fann.  
  

4.8 Analysmetod 
Utifrån det empiriska materialet har vi genomfört en analys i linje med studiens syfte, där 
vi ämnat tolka respondenternas berättelser med målet att lyfta förståelsen av det 
undersökta fenomenet till en ny nivå. Målet med analysen har varit att tolka, förstå och 
förmedla, vilket ligger i linje med vår hermeneutistiska kunskapssyn. Wibeck (2010, s. 
109) beskriver att analysprocessen handlar om att hitta mönster, göra jämförelser och 
kontrastera olika data mot varandra. En metod vi använt oss av i analysen är således att 
identifiera återkommande mönster och teman relaterade till den teoretiska referensramen 
samt studiens syfte. Fejes och Thornberg (2015, s. 48) beskriver denna metod som 
kodning, vilket innebär att forskaren markerar betydelsefulla enheter som identifieras i 
materialet och som särskiljs från varandra med beskrivande koder. De teman som vi fann 
inledningsvis har omformulerats under analysens gång, jämförts mot varandra samt mot 
teorin, för att på så sätt kunna finna nya infallsvinklar och förståelser för att kunna besvara 
studiens syfte och problemformulering. Ett tema som tillkom under analysens gång är 
exempelvis arbetsplatsen vs. mervärden, vilket tillkom till följd av att olika teman 
jämfördes mot varandra. Ett tema som omarbetades under processen var temat 
trovärdighet, vilket inlednings vara ett övergripande tema, men som senare delades upp 
i trovärdig kommunikation, konsekvent kommunikation och trovärdig CSR. Denna 
process ledde således till att vi kunde identifiera nya teman och på ett djupare sätt bidra 
med en förståelse i ämnet. Processen har varit dynamisk, flexibel och öppen för nya 
infallsvinklar för att lyfta förståelsen i ämnet och bidra med relevanta och insiktsfulla 
slutsatser. 
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Under analysprocessen har även jämförelser och kontrasteringar gjorts, dels mellan 
respondenternas berättelser och dels mellan det empiriska materialet och teorin. Genom 
detta har vi kunnat analysera om det empiriska materialet bekräftar, utmanar eller 
tillägger något till det som är känt från tidigare forskning. Vi har även kunnat upptäcka 
nya och mer oförutsedda faktorer till varför ett employer brand uppfattas attraktivt samt 
hur framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR.  
 
Den sammantagna analysprocessen kan ses som det som Wibeck (2010, s. 110) menar är 
en tolkande analys, vilket handlar om att öka förståelsen av ett ämne. Det kan enligt 
författaren exempelvis vara en analys av gemensamma värderingar, där forskaren även 
lägger vikt vid hur saker sägs och i vilka sammanhang saker sägs, vilket överensstämmer 
med vår analysmetod. Analysprocessen kan även liknas vid det Fejes och Thornberg 
(2015, s. 37) beskriver är en kategorisk analys, där datamaterialet kodas i kategorier. 
  

4.9 Forskningsetik 
Etiska frågor bör enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 99) tas i beaktning redan från start 
i forskningsprojektet. Exempelvis bör forskaren redan i planeringsstadiet reflektera kring 
vilka konsekvenser som kan följa för deltagarna i studien. Vi har övervägt eventuella 
konsekvenser, exempelvis förändringar av respondenternas självuppfattning eller 
eventuell stress under fokusgrupperna då frågorna tangerar ämnen såsom värderingar. Vi 
har under fokusgrupperna tydligt förklarat att det inte finns några svar som är rätt eller 
fel, att alla åsikter är välkomna och även varit tydliga med att vi inte lägger någon 
värdering i respondenternas svar, för att alla deltagarna ska känna sig bekväma och trygga 
i situationen.   
  
Creswell och Poth (2018, s. 151) nämner tre principer som kan användas av forskare för 
att reflektera kring etiska aspekter i forskningsprojektet. Den första principen är respekt, 
vilket handlar om konfidentialitet och att respondenterna måste samtycka till att delta i 
studien. För att respektera deltagarna har vi därför meddelat respondenterna att 
deltagandet är frivilligt, samt förklarat studiens syfte och varför just de är tillfrågade. 
Ytterligare har vi varit tydliga med att det som sägs är konfidentiellt och att fiktiva namn 
kommer att användas, vilket innebär att ingen utomstående kommer att få reda på vem 
som sagt vad under fokusgrupperna. Den andra principen att ta hänsyn till är 
respondenternas välmående, vilket innebär att forskaren ska säkerställa att 
respondenterna inte tar någon skada (Creswell & Poth, 2018, s. 151). Detta ligger i linje 
med vad Kvale och Brinkmann (2014, s. 99) förklarar som konsekvenser, vilket vi som 
beskrivet ovan har tagit i beaktning. Den tredje och sista principen handlar om rättvisa, 
vilket innebär att respondenterna ska få en rättvis behandling. För att säkerställa detta har 
vi under fokusgrupperna varit noggranna med att alla respondenter ska känna sig 
inkluderade, detta genom att exempelvis bjuda in alla till diskussionen vid de tillfällen 
där några individer tenderat att ta mer plats än andra. Vidare har vi genomgående under 
forskningsprocessen tagit hänsyn till forskningsetiken genom att vi försökt återge en så 
rättvis och trovärdig bild som möjligt av respondenternas uppfattningar och tankar. Kvale 
och Brinkmann (2014, s. 99) förklarar att forskaren bör säkerställa att den utskrivna texten 
är lojal mot det som faktiskt sas muntligen. Genom att noggrant transkribera materialet 
från fokusgrupperna, för att sedan gå igenom materialet ett flertal gånger har vi ämnat 
göra en så rättvis tolkning som möjligt.  
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5. Empiri 
I det femte kapitlet presenteras empirin utefter teman som har identifierats från det 
empiriska materialet. Det empiriska materialet som presenteras grundar sig i 
respondenternas egna uppfattningar av verkligheten. 
                                              

5.1 Synen på arbetsgivarvarumärket 
5.1.1 Arbetsplatsen och arbetsrollen 
Flera respondenter berättar att de vill att en arbetsplats ska kännas givande och 
utvecklande och att de värderar trivsel högt. De påpekar även att företagskulturen är 
viktig, och uppskattar en gemenskap bland de anställda och att företaget anordnar 
aktiviteter på kontoret. Den kultur som beskrivs är bland annat en öppenhet för olika typer 
av människor och åsikter där det är enkelt att komma in i gruppen. Filip berättar att han 
tidigare har arbetat på ett företag som anordnade många gemensamma aktiviteter för sina 
anställda. Han förklarar att han än idag ser företaget som en väldigt bra arbetsgivare, även 
om han inte tyckte att jobbet i sig var roligt. Många nämner att de uppskattar flexibilitet, 
främst gällande arbetstider, men även gällande arbetsuppgifter och möjligheter till att 
göra saker på arbetstid utöver sitt vanliga jobb, som att exempelvis volontärarbeta eller 
driva projekt. 
  
Majoriteten av respondenterna förklarar att de värdesätter utvecklingsmöjligheter högt. 
Olle berättar att han lockas av arbetsgivare som erbjuder utbildningar av olika slag och 
möjligheten att prova på olika avdelningar inom företaget. Några av deltagarna menar att 
de gärna ser att det finns utvecklingsmöjligheter inom företaget och vill att företaget ska 
ha en plan för dem och hur de ska kunna göra karriär inom företaget. Navid säger att 
utvecklingsmöjligheter är viktigt för att han ska vilja jobba på ett företag och han 
uppskattar företag som erbjuder exempelvis traineeprogram. Lön, personalförmåner och 
sjukvårdsförsäkring är också faktorer som dyker upp i diskussioner gällande vad 
respondenterna vill att deras framtida arbetsgivare erbjuder dem. 
  
Latif menar att han främst bryr sig om själva arbetsuppgiften, och söker sig till företag 
där han tror att han skulle passa för rollen och att den matchar hans preferenser gällande 
vad han vill arbeta med. Utöver det menar han att aspekter som lön och privatliv också 
spelar roll för honom i valet av arbetsplats, exempelvis var kompisar eller familj bor. Ida 
berättar att hon inte bryr sig lika mycket om själva arbetsrollen, utan istället ser till vilken 
typ av företag hon vill arbeta på. Hon säger “Jag har ingen specifik arbetsroll eller 
arbetsuppgift som jag vill göra, så jag tittar snarare på vad det är företag jag vill jobba 
på, eller vad jag vill göra i stort, snarare än att jag är inriktad på ett specifikt yrke, typ 
revisor. Utan då är det snarare att jag ser på vart jag vill arbeta eller vilken typ av 
arbetsplats jag vill ha. Vilket syfte jag har med arbetet liksom”. Vidare lyfter hon att hon 
vill ha ett syfte utöver själva arbetet, som hon kan ta med sig i övriga livet och som har 
ett större ändamål än att bara skapa vinst för företaget hon arbetar på. Detta ligger i linje 
med vad Hanna säger, som menar att hon vill att arbetet ska ge henne något typ av 
mervärde. 
  
Några av respondenterna lyfter att de vill arbeta på ett företag som känns modernt. Anna 
berättar att det känns viktigt för henne att arbeta på ett företag som vill framåt och hänger 
med i utvecklingen, exempelvis genom att ta ett samhällsansvar. David säger att han 
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uppskattar sin nuvarande arbetsplats där han arbetar vid sidan av studierna, bland annat 
tack vare att han uppfattar det som transparent och modernt orienterat gällande hur 
jämställt företaget är. Även Gina betonar att hon uppskattar företag som tar ett 
samhällsansvar. Hon berättar att hon blivit positivt överraskad när hon sökt jobb och 
upptäckt att företaget arbetar hållbart. En annan deltagare lyfter att även om han inte 
självmant söker information om företags ansvarstagande i samhället, så tycker han att det 
är positivt när han får den informationen. Han säger att det sänder ut signaler om 
företaget, och menar att det kan tyda på att företaget bryr sig och har ett modernt tänk. 
  

5.1.2 Kännedom och rykte 
Emil menar att andras åsikter om ett företag kan påverka hur han uppfattar det som 
arbetsgivare, samt att det är viktigt att arbetsgivaren behandlar sina anställda väl. Några 
av respondenterna berättar att företagets storlek kan påverka hur de uppfattar ett företag 
som arbetsgivare, och menar att de ofta dras till stora företag till följd av att de känner till 
dem på förhand och har en bild av hur det skulle vara att arbeta där. I samband med en 
diskussion om välkända företag pratade några deltagare om att det är en fördel att känna 
till företaget på förhand, då det kan innebära att de får en känsla för företaget vilket gör 
att det blir enklare för dem att avgöra om de skulle vilja jobba där eller inte. De diskuterar 
att de kan ha svårt att skapa sig en uppfattning om ett företag som de inte har hört talas 
om tidigare.  
  
Respondenterna belyser att det som skrivs och sägs om ett företag påverkar dem, och 
menar att det gäller såväl positiva som negativa rykten. Filip påpekar att det kan handla 
om prestige, och att han inte skulle vilja jobba för ett företag med ett dåligt rykte. Hanna 
menar att ett företags rykte spelar en väldigt stor roll för henne, men att det beror på vilken 
typ av rykte det är. Hon säger “Jag skulle säga att ryktet påverkar min uppfattning om en 
arbetsgivare. Det känns spontant som att en mediastorm om ett företag gör så att jag 
skapar mig en bild av vad det är för typ av arbetsplats. Sen behöver den ju absolut inte 
stämma överens med verkligheten, men det ger ju ändå något slags första intryck tänker 
jag”. Hon förklarar även att hon vill att företaget ska ha ett gott rykte i stort, medan 
exempelvis en nyhet om en missnöjd kund inte spelar så stor roll, då det inte skulle 
påverka henne som anställd. Latif menar att rykten kan hjälpa honom att skapa sig en 
uppfattning om hur det skulle vara att jobba på ett företag, genom att han på så sätt kan 
få information som inte skulle framgå i en platsannons. Han förklarar att flertalet företag 
inom den bransch som intresserar honom förväntar sig att de anställda ska arbeta hårt och 
mycket, vilket sällan framgår i platsannonser. I och med att han på förhand vet vad som 
skulle förväntas av honom, menar han att det blir enklare att ta beslut om han vill söka 
sig till branschen eller inte.  
  
Många av deltagarna säger att de i regel vet mer om arbetsgivare de interagerar med i 
vardagen, än arbetsgivare de inte interagerar med i vardagen. Interaktion i vardagen 
menar de kan ske genom att exempelvis använda ett företags produkter eller tjänster eller 
genom att möta arbetsgivare i samband med exempelvis universitetsstudier. De förklarar 
att arbetsgivare som de interagerar med i vardagen är de företag som de spontant tänker 
på när de reflekterar kring framtida arbetsgivare. De menar dock att ett företag som de 
interagerar med i vardagen inte nödvändigtvis likställs med en bra arbetsgivare. Olle 
jämför en välkänd revisionsbyrå med ett välkänt klädföretag, där han menar att 
revisionsbyrån har kvalitativa tjänster vilket speglar hans syn av dem som arbetsgivare. 
Klädföretaget beskriver han istället som en bra arbetsgivare i hans ögon, där hans bild av 
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företaget är att de satsar mycket på personlig utveckling, medan han inte skulle 
konsumera produkterna. Han säger “Jag tror att de är en jättebra arbetsgivare, men sett 
till deras produkter så är det inte så hett för mig”. 
 

5.2 Informationsinhämtning 
5.2.1 Personliga möten 
Samtliga respondenter berättar att det bästa sättet att ta reda på hur det är att arbeta på ett 
visst företag är genom att prata med en personlig kontakt som är, eller har varit, anställd 
på företaget. De menar att de kan uppfatta kommunikation som kommer direkt från 
företaget mindre trovärdig, och den personliga kontakten blir därav blir viktig för att de 
ska lita på vad som sägs. David menar att det för honom är viktigt att ha någon typ av 
insyn i ett företag, och säger “Jag tror att det enda sättet att verkligen få en uppfattning 
är att prata med någon, och då inte prata med någon i en monter på en mässa”. En aspekt 
respondenterna lyfter fram är att de kan ha en positiv bild av ett företag genom sociala 
medier, men genom att samtala med en personlig kontakt kan informationen låta 
annorlunda och vara mer negativt vinklad. Ord som lyfts fram i diskussionen gällande 
varför de anser att de vill prata med en anställd är källkritiskt, oberoende och 
förstahandskälla. Respondenterna beskriver att det blir mer källkritiskt att prata med 
personer som har en relation till företaget, exempelvis en anställd, och ser gärna att de 
känner den personen sedan tidigare. Att få en så rättvis helhetsbild som möjligt är något 
som diskuteras frekvent i diskussionen om informationsinhämtning. Ida säger “Jag hade 
velat höra information från någon som redan jobbar där. Eller eventuellt någon som inte 
jobbar där längre och fråga varför liksom. För visst, hemsidor är ju väldigt bra och man 
får bra information där, men det är ju såklart också vinklat på sitt sätt”. Hon beskriver 
att den personen hon pratar med kan förklara, beskriva och visa på konkreta exempel. 
  
Många deltagare påpekar även att de uppskattar företag som är närvarande på 
universitetet, exempelvis genom att ha gästföreläsningar, event eller andra tillfällen där 
studenter får möjlighet att komma i kontakt med företag. Olle säger exempelvis “Jag 
tycker att närvaro här på skolan är skitbra, eller typ föreläsningar eller event där man 
kan åka på deras kontor och lösa case eller vad det nu kan vara. Det är ju jäkligt bra. Då 
får man en lite mer personlig kontakt också och det känns ju proffsigt. Och det gör ju att 
deras varumärke blir starkare, i alla fall i mina ögon, än de som inte är här”. 
Respondenterna berättar även att företagens närvaro på universitetet kan leda till att de 
får upp ögonen och blir medvetna ett företaget, vilket kan leda till att de senare läser på 
mer om företaget. 
  

5.2.2 Information från tredje part 
Flera respondenter resonerar kring information som kommer från en tredje part, och de 
har överlag en positiv syn på den typen av information. Respondenterna menar att 
information från en tredje part anses källkritisk och mer objektiv än information som 
kommuniceras direkt från ett företag. Att tredjepartsinformation anses trovärdig 
uppkommer i olika sammanhang såsom när respondenterna diskuterar sin syn på 
utmärkelser som företag kan få gällande exempelvis “årets arbetsgivare”. Deras syn på 
den typen av utmärkelse skiljer sig dock åt. Flera av deltagarna anser utmärkelser som en 
bidragande faktor till att de tycker att ett företag uppfattas som en bra arbetsgivare. Några 
få menar snarare att de känner sig kritiska till den typen av utmärkelser då det finns så 
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många olika utmärkelser att de tappat förtroendet till dessa. Britta beskriver det som att 
“Utmärkelser och sådant är inget som jag tycker är viktigt. Det finns för många olika 
utmärkelser och därför blir jag kritisk gällande vad de egentligen står för”. 
  
Vidare diskuterar respondenterna information från tredje part i relation till jobbannonser 
som går via rekryteringsbyråer. Några av respondenterna menar att jobbannonser via 
rekryteringsbyråer är mer pålitliga än jobbannonser företagen själva publicerar, då en 
tredje part har granskat dem. Cecilia beskriver sitt förtroende till rekryteringsbyråer 
genom att berätta att “Alltså jag kan tycka att det förstärker trovärdigheten lite om det är 
någon rekryteringsbyrå som företaget har gått via. Då kan jag känna att det är lite lättare 
att lita på informationen. Då vet man att det har blivit granskat och att det finns en tredje 
part involverad på något sätt. Då känner man sig inte lika utlämnad”. 
  

5.2.3 Informationskanaler 
Några av respondenterna säger att de använder sociala medier när de vill få information 
om en arbetsgivare. De beskriver att ett företags sociala medier kan hjälpa dem att skapa 
sig en uppfattning om hur företaget är som arbetsgivare. De beskriver att sociala medier 
kan användas för att få en första inblick i företaget. Det diskuteras även att företag som 
inte är aktiva på sociala medier upplevs som konstiga och omoderna. Några av 
respondenterna beskriver att sociala medier kan hjälpa dem att skapa sig en uppfattning 
om hur den dagliga verksamheten kan se ut i företag. Vardagliga aktiviteter 
respondenterna uppskattar att se på sociala medier är exempelvis en fredagsfrukost, en 
afterwork, konferenser eller andra roliga aktiviteter som anordnas för de anställda. De 
beskriver sociala medier som en plattform som är rolig och lättsam för att hämta 
information. 
  
Några av respondenterna beskriver att de har en negativ inställning till sociala medier då 
de kan uppleva informationen som förskönad och att allt framställs positivt. De upplever 
att sociala medier kan visa en förskönad bild, men anser att så länge de är medvetna om 
att det kan vara förskönat är det bra att det finns dessa typer av kanaler. David beskriver 
att sociala medier hjälper honom att skapa sig en uppfattning om vilka personalaktiviteter 
ett företag anordnar, men menar att detta inte behöver stämma överens med hur 
personalen egentligen trivs på företaget. 
  
David säger att han föredrar LinkedIn som informationskälla när han vill hämta 
information om en arbetsgivare. Han berättar att det är det enligt honom är den bästa 
källan för informationshämtning i jobbsammanhang. David beskriver LinkedIn som en 
överskådlig plattform där alla bolag, alla jobb, alla han känner, och alla i arbetslivet 
samlas på samma ställe. Många av respondenterna beskriver LinkedIn som en plattform 
som är passande för en första informationssökning där syftet är att skapa sig en 
uppfattning om ett företag. De beskriver att LinkedIn är en bra plattform för att kunna 
kontakta befintliga anställda på ett företag. Många av respondenterna lyfter dock att 
mycket av informationen på LinkedIn vinklas positivt och att de sällan får se ett företags 
svagheter. LinkedIn beskrivs vidare som ytligt där företag framställer sig själva som 
överdrivet bra. Markus förklarar att han inte uppskattar att många anställda marknadsför 
sina arbetsgivare på LinkedIn. Han menar att det inte känns trovärdigt då han blir kritisk 
till om det är personens verkliga åsikter eller om personen marknadsför företaget på grund 
av direktiv från en chef. Olle tycker snarare att det visar på ett engagemang hos den 
anställda och att personen är stolt över att vara en del av företaget. Han berättar även att 
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han uppskattar att det finns byråer på LinkedIn som rangordnar olika företag och upplever 
att det är objektiv information. Vidare berättar han att han är relativt kritisk till mycket 
som publiceras på LinkedIn, men anser sig själv vara bra på att sortera ut information 
som han inte anser trovärdig. 
  
Många av respondenterna beskriver att ett företags hemsida är en bra källa för 
informationshämtning och att det för dem är en primärkälla för att få information om ett 
företag. Respondenterna beskriver att ett företags hemsida är en kanal som kan ge en 
rättvis bild, men de menar även att hemsidan kan uppfattas som vinklad där ett företag 
vill framställa sig så bra som möjligt. Hanna förklarar att hon alltid besöker ett företags 
hemsida när hon söker information om en arbetsgivare. Även Niklas beskriver att han 
tycker att det är bekvämt att kunna skapa sig en egen bild av hur ett företag är genom att 
besöka ett företags hemsida och han tycker att en personlig kontakt snarare kan ge en 
tillrättavisad bild. Hur hemsidan ser ut är också viktigt för majoriteten av respondenterna. 
Att en hemsida är professionell och enkel att navigera på framkommer som viktiga 
attribut. Emil beskriver “Det känns som att om ett företag har en dålig hemsida eller 
dåliga sociala kanaler så får man en dålig vibe. Eller alltså, går man in på deras hemsida 
och känner att man hade kunnat göra det bättre själv, då tänker man ju att företaget inte 
känns så modernt. De kan ju vara bra på sitt jobb men det spelar ingen roll, för jag får 
inte den uppfattningen när jag kollar på deras hemsida”. 
  

5.2.4 Konsekvent information 
Flertalet respondenter beskriver att de gärna vill att information ska komma från flera 
olika källor och att dessa källors information ska stämma överens. Markus beskriver att 
han vill att informationen ska låta likadant var han än får den ifrån. Han förklarar att ett 
företags hållbarhetsrapport endast ger ett perspektiv, men genom att besöka företagets 
hemsida, läsa nyhetsartiklar och prata med någon på företaget kan leda till en mer samlad 
bild. Petra lyfter ett exempel på ett tillfälle när hon sökte jobb och var på en 
rekryteringsmässa. Hon berättar att personen hon träffade i montern berättade samma 
information som rekryteraren hon senare fick träffa, vilket gjorde att hon fick samma 
uppfattning av företaget från de olika personerna. Hon uppskattade att informationen som 
gavs från de olika personerna stämde överens och det gav henne en känsla av trovärdighet 
för företaget. 
  

5.3 Innehåll i information 
Majoriteten av respondenterna beskriver att de vill att information ska vara rak och tydlig 
och att de inte uppskattar när företag kommunicerar oseriöst. Exempel som framkommer 
i diskussionerna är att respondenterna vill ha konkret och informativ information när de 
letar lediga tjänster, innehållandes exempelvis arbetsuppgifter och viktiga datum. Många 
menar att de gärna läser om företaget i allmänhet på företagets hemsida, men i 
platsannonser uppskattar de istället kort och koncis information. Flertalet säger även att 
de inte uppskattar när information från arbetsgivare kommuniceras överdrivet positivt, 
och menar att det upplevs som att företaget försöker sälja in någonting. David beskriver 
kommunikation som inte är seriös genom att exemplifiera en jobbannons, och berättar att 
han tycker att det känns oseriöst med företag som skriver utefter en förlegad mall med 
uttryck som “Vi söker någon som kan hålla många bollar i luften”. Han menar att sådana 
uttryck känns ogenomtänkta och ger honom en oseriös uppfattning av företaget. 
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Många av respondenterna nämner att de kan vara något skeptiska till det som står på 
företags hemsida om det inte upplevs genuint. Några av deltagarna menar att företag ofta 
skriver om deras mål eller visioner, utan att beskriva vad de faktiskt gör. Navid säger 
“När jag läser typ ‘våra värderingar’ på en hemsida så tänker jag att gud vilka 
plattityder det här är. Är det verkligen såhär? De skriver ju bara det för att man ska 
skriva så”. Respondenterna menar att företag ofta använder sig av begrepp som “vi 
strävar mot” eller “vårt mål är”, utan att presentera fakta eller konkreta exempel. Även 
Olle menar att han tidigt får en uppfattning om det som sägs av företaget är genuint eller 
om det är något som endast sägs per automatik. Han berättar “Man känner om de själva 
verkligen tror på det de säger och om de brinner för det. Vissa bara slänger ur sig att de 
har en rolig kultur, medan andra kan konkretisera och ge exempel på vad de faktiskt gör. 
Till exempel där jag ska börja nu, de har en hållbarhetsprofil och berättar vilka projekt 
de jobbar med och vilka olika infallsvinklar de haft. Då tyckte jag att det kändes väldigt 
genuint och viktigt.” Även Gina menar att hon ofta kan bli skeptisk, och förklarar att 
många företag försöker vara hållbara men inte kan leverera några praktiska exempel. 
Vidare menar hon att i och med att hållbarhet är ett brett ämne är det svårt för henne att 
uppfatta vad företaget gör om de bara skriver att de arbetar med hållbarhet, utan att skriva 
vad de faktiskt gör. 
  

5.4 Värderingar 
Många av respondenterna tycker att de flesta företag idag har värderingar som stämmer 
överens med deras egna värderingar. De har inte befunnit sig i en situation där deras egna 
värderingar och en potentiell arbetsgivares värderingar har skiljt sig åt nämnvärt. Markus 
säger “Det känns svårt att särskilja företag då det känns som att många vill framstå som 
hållbara eller ha goda värderingar, så det känns som att det inte blir någon 
konkurrensfördel längre. Nu är det ju som att de flesta företag är bra och det känns som 
att de flesta har samma värderingar som jag”. Något som de flesta håller med om är dock 
att det spelar stor roll vilken typ av värderingar det handlar om, och hur mycket dessa 
skiljer sig från respondenternas personliga värderingar. Ett exempel som lyfts i samband 
med en diskussion gällande värderingar är att de flesta inte skulle ha något problem att 
jobba på en arbetsplats där många anställda röstar på ett annat parti än de själva. Däremot 
skulle de ha svårt att arbeta åt ett extremistiskt parti eller jobba på en arbetsplats där 
många anställda har extremistiska åsikter. Anna menar att det beror på vilka värderingar 
det handlar om och säger “Om det skulle vara typ en manlig chef som sa att han inte 
tycker om att kvinnor jobbar på arbetsplatsen, då skulle det ju inte direkt vara okej. Men 
skulle han istället ha åsikter om trafiken i innerstan så spelar det kanske inte stor roll att 
han tycker så. Det är ju inte en värdering som påverkar mig direkt”. Respondenterna 
säger även att det finns en skillnad mellan om det är enstaka anställdas åsikter, jämfört 
med vad hela företaget står för. De menar att enskilda individers åsikter inte spelar så stor 
roll, medan de vill kunna instämma med företagets värderingar. 
  
Många av respondenterna har inte medvetet reflekterat över sina värderingar i 
jobbsökningsprocesser, medan det för några har spelat en stor roll. Olle berättar om ett 
företag han nyligen fått en anställning på, och säger “För mig var det jätteviktigt att känna 
att deras värderingar var i linje med mina värderingar. Det var helt avgörande för mig. 
Storleken på företaget och lönen spelade mindre roll. Jag hade inställningen att börja på 
ett stort företag, men hamnade istället på ett väldigt litet, för att det klickade bäst där. 
Bra värderingar tycker jag känns viktigast nu när jag är ny. Jag tänker att jag kommer 
ju alltid kunna tjäna pengar, det är inte någon oro”. Ida berättar att hon vill arbeta på en 
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arbetsplats där det finns möjlighet för henne att förverkliga sig själv, och samtidigt ha ett 
utvecklande och utmanande jobb. Hon menar att hon vill att hennes arbete ska ha någon 
betydelse för samhället i stort, och därför är det viktigt att hon tror på företagets grundidé. 
Gina lyfter ett exempel där hennes värderingar tydligt gick emot ett företags värderingar, 
vilket resulterade i att hon inte sökte jobbet. Hon berättar att hon inledningsvis var 
intresserad av tjänsten då arbetsbeskrivningen matchade hennes preferenser, men att 
företagets kärnverksamhet stred mot hennes värderingar. Hon säger “Jag insåg rätt sent 
att företaget producerade kött, och i och med att jag är vegetarian så strider det direkt 
emot vad jag tror på. Så då ville jag ju inte ens söka även om tjänsten lät kul. Så där 
spelar det ju väldigt stor roll, men sen så kan det ju vara jobb som inte går så tydligt emot 
ens värderingar och då är det ju en annan sak”. Även andra deltagare lyfter att de 
befunnit sig i situationer där ett företags värderingar stridit mot deras egna vilket inneburit 
att de inte sökt sig dit, även om det inte hör till normalfallet. Några av respondenterna 
poängterar dock att de skulle kunna tänka sig att jobba i en föroreningsintensiv bransch 
om deras uppgift var att bedriva ett förändringsarbete. 
  

5.5 Företagens ansvar 
Respondenterna delar uppfattningen om att alla företag bör ta ansvar för samhället. Britta 
säger “Men samhällsansvar tycker jag är någonting som alla företag borde arbeta med! 
Alltså det är så, så viktigt. Man måste ge tillbaka till samhället. Man måste göra mer 
saker. Alltså gällande företagande i sig, det är klart att grundidén är att man ska tjäna 
pengar. Men utöver det så måste man ju göra någonting mer. Man kan inte bara utnyttja 
alla resurser, man måste liksom göra något också”. Respondenterna diskuterar även att 
större företag har ett större ansvar då de har mer makt i samhället och mer resurser till att 
kunna ta ansvar. Hanna berättar “Ja men alltså det är klart att ju större påverkan man 
har desto större ansvar har man”. 
  
Många av respondenterna tänker spontant på miljöansvar i diskussioner om företags 
ansvarstagande i samhället, men även jämställdhet och personalhälsa är ämnen som 
frekvent dyker upp i diskussionerna. De belyser att klimathotet är en rådande kritisk fråga, 
och menar att jordens resurser håller på att ta slut. De allra flesta är överens om att det 
finns en skillnad gällande vilken typ av ansvar de önskar att företag tar, beroende på 
vilken bransch företaget är verksamt inom. Många respondenter anser att det känns 
relevant att ta ansvar inom den bransch företaget är verksamt inom och att det ska ligga i 
linje med företagets kärnverksamhet. Hanna säger “Jag tycker att företag som är i en 
specifik bransch främst bör ta ansvar för vad de kan göra inom den branschen. Jag tror 
att det är viktigt att inkludera alla tre aspekter, alltså ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt. Och jag tror att alla initiativ är bra, men det måste på ett eller annat sätt 
vara relevant för företagets core-business för att det ska kunna vara ekonomiskt 
lönsamt”. 
 

5.5.1 Ansvar för industri- och producerande företag 
Vad som framkommer av diskussionerna gällande industri- eller produktionsföretags 
ansvarstagande, är att miljöfrågor är av hög prioritet. Respondenterna diskuterar främst 
att de värderar ansvarstagande för restavfall, utsläpp, frakt och transporter. De beskriver 
det som att företag som har sin kärnverksamhet inom industri eller produktion gör ett 
större avtryck på planeten och samtliga respondenter är överens om att det är viktigt att 
företag då tar ansvar inom miljöfrågor. Respondenterna reflekterar kring att industri- eller 
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produktionsföretag ofta kan ha kopplingar till andra länder, exempelvis att produktionen 
sker i ett annat land. Det framkommer av diskussionerna att respondenterna värderar att 
företag tar ansvar för mänskliga rättigheter och rättvisa löner i det land där produktionen 
sker. Ida beskriver det som “Men om man ser till typ klädindustrin, då medföljer ju ofta 
ett större ansvar då man ofta lägger produktionen i ett annat land. Då blir det ju helt 
plötsligt ett ansvar där, att se till att det går rätt till i och med att samhället där 
produktionen sker påverkas. Man har då ett ansvar att se till att det är rätt 
arbetsförhållanden, rätt lön, bra resurser och allt sådant. Så att inte företaget sitter på 
sitt kontor i Stockholm och källsorterar och deras anställda har det hur bra som helst 
med hälsa och friskvård och sen har de den största delen av sin business någon 
annanstans där det är skit”. 
  

5.5.2 Ansvar för tjänsteföretag 
När respondenterna reflekterar kring företag inom tjänstesektorn och dess ansvarstagande 
framkommer andra frågor de anser att företag bör ta ansvar för. Många respondenter 
beskriver att de tycker att företag inom tjänstesektorn främst ska ta ansvar inom frågor 
som berör jämställdhet på företaget, arbetsmiljö och personalens hälsa. De diskussioner 
som uppstår gällande miljömässigt ansvarstagande berör hur företag kan arbeta 
ansvarsfullt gällande resor, energibesparing i kontorsbyggnader och källsortering. Cecilia 
säger “För ett tjänsteföretag värderar jag lite mer de här mjuka värdena, det interna, 
med jämställdhet, mångfald och sådant. Mer än typ utsläpp kanske. Men det beror ju på 
vad man gör, om man är konsult så kanske man flyger mycket, och då bör man ta med 
det i sina beräkningar också”. Navid beskriver vad han tycker att tjänsteföretag bör ta 
ansvar för genom att berätta om när han sökte jobb för några månader sedan, och säger 
“När jag sökte jobb inom finanssektorn och kollade på de lite större företagen så 
uppskattade jag transparensen av hur de arbetade för till exempel miljön, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet, och sådant. Och det lockar mig och jag värderar det lite grann. 
Jag vet inte till vilken grad jag värderar det men jag ser i alla fall till det hos företag och 
jag uppskattar det”. 
  

5.5.3 Upplevelsen av olika CSR-initiativ 
Respondenterna pratar om att det är svårt att förstå CSR-initiativ som upplevs diffusa, 
exempelvis när initiativen inte ligger nära företagets dagliga arbete. Anna berättar “Jag 
tycker att det är svårt att greppa de här större grejerna. Typ om man skulle vara på ett 
företag som säger att de har startat upp en skola i Uganda. Det tycker jag är svårt att 
greppa även om det är ett bra initiativ. Då kan jag tycka att det är bättre, eller kanske 
inte bättre men närmare liksom, de här små grejerna som att allting sopsorteras eller att 
alla chefer åker tåg. Det är lättare för mig att relatera till på något vis”. När 
respondenterna pratar om ansvarstagande i relation till företags dagliga arbete uppstår 
även diskussioner gällande att känna delaktighet i ansvarstagandet. Många respondenter 
anser att de vill att företag arbetar med CSR-initiativ som de anställda på företaget får 
vara med och bidra till och att de får känna sig delaktiga i företagets ansvarstagande. 
Britta berättar “Att jag personligen får volontärarbeta på ett soppkök ger mig mer. Och 
det är väl lite egoistiskt då människan tycker om att se att det ger en själv någonting. Och 
för mig så ger det någonting ifall att jag ser att det blir en förändring. Så därför kommer 
de sakerna betyda mer för mig som person än det abstrakta som finns hundratals mil 
bort. För det är klart att jag rent logiskt vet att det är bra, men den här uppfyllelsen jag 
får av att servera i soppkök, det ger mig automatisk bekräftelse på att jag gör något bra”. 
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Många av respondenterna pratar om att det är viktigt att företag arbetar med 
ansvarstagande på ett sammanhållet sätt så att initiativen genomsyrar allt företaget gör 
och står för. De diskuterar att de inte uppskattar när företag agerar motsägelsefullt eller 
när ansvarstagandet endast genomförs för att det ska se bra ut. Markus berättar “Jag 
tycker att det är viktigt att ansvarstagandet ska genomsyra hela verksamheten för annars 
känns det så skenheligt. Om det liksom finns ett bra arbete med jämställdhet på kontoret 
i Stockholm men sen har de ett kontor i Kina där de skiter i det fullständigt. Då blir det 
liksom fel med värderingarna och sånt. Då blir det någon slags green washing istället”. 
I diskussioner gällande ett sammanhållet ansvarstagande kommer även chefernas roll på 
tal. Josefine säger ”Det är viktigt att ansvarstagande går genom hela kedjan och att även 
cheferna gör samma. Jag kan tycka att det är dåligt när ledningen säger att företaget ska 
arbeta hållbart, men sedan själva tar flyget för ett möte som lika gärna hade kunnat ske 
via Skype”. 
  
Deltagarna diskuterar även att de uppskattar när företag arbetar proaktivt med sitt 
ansvarstagande. Ida säger “Jag vill att företag ska jobba proaktivt med sitt ansvar” och 
liknande berättar Markus “Ja men jag vill liksom se att företag agerar proaktivt. Att de 
inte bara reagerar på saker som redan har hänt. Liksom om företaget inser att de har 
släppt ut mycket så bestämmer de sig för att plantera träd i Afrika. Utan jag vill snarare 
se att de försöker få bort det ur processerna. Det visar ju att de har tänkt lite längre”. I 
diskussioner om att agera proaktivt relaterar respondenterna proaktivitet till hur företag 
arbetar med policys gällande CSR. Diskussionerna handlar om att policys kan bidra till 
ett förtroende för företagets CSR-initiativ, och att policys tyder på ett proaktivt agerande. 
Att arbeta utefter policys beskriver Gina som relevant för henne, hon säger “Alltså jag 
tycker att det är viktigt att man har en policy för hur man jobbar med CSR så att man vet 
att de gör något. För många gånger när man pratar med företag om hur de arbetar med 
hållbarhet, så är det många som säger att de vill jobba med hållbarhet. Men det känns 
lite vagt tycker jag och visar inte på något som de faktiskt gör”. 
  

5.6 Arbetssökarens syn på sig själv 
Flera respondenter menar att de gärna vill att företag tar ett samhällsansvar, men menar 
att de inte kan ställa så höga krav. De diskuterar att i och med att de snart är 
nyexaminerade och utan erfarenheter, så ligger fokus i första hand på att få ett jobb. David 
beskriver detta som att “Man har helt enkelt inte råd att vara för kritisk”. Vidare säger 
många respondenter att deras befattning i företaget spelar en roll i hur stor vikt de lägger 
vid företagets ansvarstagande i samhället. Exempelvis menar de att de ser annorlunda på 
ett första jobb där tanken inte är att stanna kvar i företaget en längre tid, jämfört med om 
planen är att växa i företaget. De menar även att det är en skillnad om de skulle arbeta 
längre ner i hierarkin jämfört med om de skulle ha en ledande position. Filip säger “Man 
kanske inte vill vara revisor på ett företag som varit i en penningtvättskandal, men det 
kanske inte är lika farligt om jag skulle arbeta i typ kundtjänst”. Även Cecilia menar att 
hon för tillfället inte känner att hon inte kan ställa för höga krav, i och med att det handlar 
om hennes första jobb. Hon påpekar att hon för tillfället har inställningen att det handlar 
om ett första jobb, där ambitionen inte är att bli chef på företaget och säger “I det här 
skedet blir det ju valet mellan inget jobb eller jobb”.  
  
Även om flertalet respondenter menar att de i nuläget inte kan ställa så höga krav på 
företag, är de flesta överens om att de helst skulle vilja arbeta på ett företag som tar ett 
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samhällsansvar. Oavsett vilken roll de skulle ha i ett företag föredrar de flesta att 
representera ett företag de anser är ansvarstagande. De belyser att det handlar om vad de 
vill associeras med och Filip uttrycker att “Det handlar ju ändå om en arbetsstolthet. Jag 
vill ju vara stolt över stället som jag jobbar på”. Cecilia menar att hon inte vill känna att 
hon behöver försvara företaget hon arbetar på, utan istället vill känna en stolthet. 
Respondenterna poängterar dock att företagets samhällsansvar i nuläget inte är en 
avgörande faktor gällande huruvida de skulle tacka ja till en tjänst eller inte. David lyfter 
“Det är ingen dealbreaker. Får jag ett jobb på ett företag där jag vet att de har 
produktion i ett annat land där arbetarna kanske inte får så bra betalt, så kommer jag 
ändå att ta det, men jag kommer ju fortfarande inte vara bekväm med det. Så jag skulle 
inte säga nej, inte i dagsläget, men förhoppningsvis framöver när jag är mer attraktiv. 
Alltså när jag har mer att stå på”. 
  
Några av respondenterna menar dock att det är viktigt att företaget de ska arbeta på tar ett 
ansvar i samhället, och ställer krav på sin framtida arbetsgivare. Ett fåtal av 
respondenterna menar att det i många fall är en direkt avgörande faktor, och Gina menar 
exempelvis att hon inte hade sökt sig till ett företag som inte tog ett miljöansvar. I ett 
samtal gällande om hon skulle kunna tänka sig att jobba på ett föroreningsintensivt 
företag säger hon: “Eftersom hållbarhet är så viktigt för mig, så har jag svårt att se att 
jag skulle kunna få ett sådant jobb. Alltså det hade blivit så genomskinligt att jag inte 
tycker att det är okej, så jag har svårt att se mig själv på ett företag där jag aktivt skulle 
jobba mot miljön”. I en diskussion om att det är hög konkurrens på arbetsmarknaden, 
säger Ida “Jag har absolut inte tagits ner på jorden efter det här samtalet. Jag tror 
fortfarande att jag kan få mitt drömjobb med alla kriterier uppfyllda. Jag tror snarare att 
arbetsgivare generellt sett är intresserade av anställda som har något driv eller någon 
tanke om sådana här saker”. 
  

5.7 Förväntningar 
En övervägande del av respondenterna menar att de förväntar sig att företag tar ansvar i 
samhället idag och undersöker därför inte alltid vad företagen har för specifika CSR-
initiativ. Flertalet av respondenterna diskuterar att de har en förväntan på att företag 
arbetar med någon form av ansvarstagande och att de blir förvånade om företagen inte tar 
något ansvar. Respondenterna diskuterar att de även har en förväntan på mindre företag 
och att de agerar utifrån sina förutsättningar, som att källsortera på kontoret. De menar 
att även mindre aktiviteter kan visa att företaget har en vilja att göra gott. De flesta av 
deltagarna påpekar att de har en större förväntan på stora och välkända företag. Filip 
berättar “Jag kan ärligt säga att jag inte kollade igenom alla ‘big four’ angående vad de 
gör för samhällsgrejer, men det är också så att om man söker så pass stora företag, så 
vet man ish att de gör någonting. Alltså hade de inte gjort någonting så hade det ju varit 
en stor grej”. 
  
Några respondenter berättar att de tror att det finns en skillnad mellan vad dagens ledare 
värderar jämfört med vad de själva värderar. Britta säger “Jag tror att de som är lite äldre 
än oss, tror att vi ska vilja ha allt det här roliga och spännande. Men egentligen vill vi 
bara att de ska ta miljömässigt ansvar, vi vill att de ska ta ett socialt ansvar och vi vill ha 
bra arbetsvillkor. Det är det vi är intresserade av. Men de tror att vi ska vilja ha Cola 
zero i mängder och rutschkanor mellan våningarna”. Liknande diskuterar Hanna, som 
tror att CSR kommer bli en hygienfaktor i framtiden. Hon tror att det är något som alla 
företag kommer behöva arbeta med för att inte bli utkonkurrerade. 
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6. Analys 
Analysen har studiens syfte som utgångspunkt: att skapa en större förståelse för hur CSR 
kan stärka ett företags employer brand. Vidare ämnar vi förstå hur CSR samspelar med 
andra aspekter till varför ett employer brand uppfattas attraktivt. Detta för att praktiskt 
kunna bidra med rekommendationer gällande hur företag strategiskt kan arbeta med sin 
externa kommunikation för att attrahera framtidens arbetskraft. Analysen presenteras 
genom rubriker vilka vi har funnit relevanta för förståelsen av vad som kan stärka ett 
företags employer brand. Rubrikerna har identifierats genom bearbetning av empirin. 
  

6.1 Attraktivt employer brand 
Utifrån respondenternas beskrivningar gällande vad de vill att deras framtida arbetsgivare 
ska erbjuda dem framkommer det att de värderar utvecklingsmöjligheter högt. 
Majoriteten av respondenterna diskuterar även att de värderar att företagskulturen ska 
vara inbjudande och att det ska finnas en god sammanhållning inom företaget. Ambler 
och Barrow (1996, s. 187) beskriver att ett företags employer brand innefattar en 
kombination av funktionella, psykologiska och ekonomiska fördelar som en arbetsgivare 
erbjuder till dess anställda. När respondenterna resonerar kring vad önskar att en 
arbetsgivare ska erbjuda dem framkommer främst diskussioner gällande psykologiska 
fördelar såsom grupptillhörighet och företagskultur samt funktionella fördelar såsom 
utvecklingsmöjligheter och flexibla arbetstider. Bland respondenterna finns det skilda 
åsikter gällande ekonomiska fördelar, såsom om en hög lön spelar en stor roll för dem. 
En del av respondenterna menar att de inte ser hög lön som en viktig fördel vid en första 
anställning men resonerar att det kan spela en större roll i framtiden. Andra menar att 
lönen är en av flera fördelar de anser viktiga vid en första anställning. Vi tolkar det således 
som att det främst är funktionella och psykologiska fördelar som värderas av 
respondenterna. 
  
Moroko och Uncles (2008, s. 163) beskriver att en viktig beståndsdel för att attrahera 
personal är att företaget är välkänt och synligt. Några av respondenterna berättar att de 
initialt söker sig till större företag samt företag som de är bekanta med sedan tidigare. De 
beskriver att det kan vara lättare att föreställa sig hur det är att arbeta på större och 
välkända företag jämfört med mindre och okända företag. Alshathry et al. (2017, s. 417) 
menar att människor tillskriver värden till en arbetsgivare för att de har interagerat med 
företaget som konsumenter. Respondenterna tror att deras upplevelse av ett företag som 
konsument kan påverka deras syn på företaget som arbetsgivare. Många av 
respondenterna berättar att de kan vara intresserade av ett företag och se det som en 
potentiell arbetsgivare, men det behöver inte betyda att de uppskattar och konsumerar 
företagets produkter eller tjänster. Samtidigt berättar de att de kan lockas av att arbeta för 
företag vars produkter eller tjänster de uppskattar. 
  
Respondenterna diskuterar att de kan ha skapat sig en föreställning av hur det är att arbeta 
för ett företag genom exempelvis, som nämnt ovan, företagets storlek eller hur bekanta 
de är med företaget sedan tidigare. Något som även lyfts av många respondenter är att de 
vill veta hur det är att arbeta på ett företag och att det är svårt att veta innan de faktiskt 
har arbetat där. Många respondenter berättar att de försöker skaffa sig en inblick i företag 
genom att söka sig till personer som har upplevt hur företaget är som arbetsgivare, för att 
ta reda på om företaget håller vad de lovar. Moroko och Uncles (2008, s. 165) menar att 
det är viktigt att upprätthålla psykologiska kontrakt med sina anställda för att behålla dem 
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inom företaget. Vi tolkar det således som att respondenterna söker till personer som 
arbetat på företaget i ett försök att försäkra sig om att det psykologiska kontraktet ska 
hållas, något som annars kan vara svårt att veta på förhand. 
 

6.1.1 Arbetsplatsen vs. mervärden 
Respondenterna i studien diskuterar att de strävar efter att arbeta hos en arbetsgivare som 
tillhandahåller en arbetsmiljö de uppfattar inbjudande. Olika faktorer som bidrar till en 
inbjudande känsla lyfts fram. Arbetsuppgifterna ska vara roliga och yrkesrollen ska 
kännas relevant utifrån respondenternas utbildning. Det ska finnas en trevlig 
företagskultur och en gemenskap på företaget som innefattar aktiviteter för de anställda. 
En balans mellan arbetsliv och fritid prioriteras också. Sengupta et al. (2015, s. 319) 
belyser att anställda föredrar att arbeta hos en arbetsgivare som prioriterar välmående och 
rättvisa värderingar. Respondenterna lyfter att de uppskattar att en arbetsgivare 
tillhandahåller aktiviteter och förmåner som syftar till personalens hälsa, välmående och 
gemenskap. Utifrån respondenternas sätt att reflektera kring arbetsplatsen och 
arbetsmiljön, tolkar vi det som att respondenterna ser på sin arbetsplats som mer än en 
fysisk plats där syftet är att utföra ett arbete och tjäna pengar. Istället ser de på 
arbetsplatsen som en naturlig del av vardagen där de får möjlighet till socialt utbyte, 
umgänge och en trevlig samvaro. Samtidigt bör yrkesrollen vara relevant utifrån deras 
utbildning då de vill få användning av erfarenheter, kunskaper och kompetenser från 
studierna.   
  
Utöver att arbetsplatsen ska vara inbjudande och trevlig önskar många respondenter att 
arbetsgivaren erbjuder dem ett mervärde. Samtliga respondenter lyfter att de vill att 
företaget erbjuder dem utvecklingsmöjligheter och möjlighet att göra karriär inom 
företaget. Biswas och Suar (2016, s. 68) belyser att ett employer brand kan stärkas av att 
ge de anställda utvecklingsmöjligheter inom företaget. Även Sengupta et al. (2015, s. 
319) menar att karriärmöjligheter inom företaget kan stärka ett employer brand. Av 
diskussionen kring mervärde framkommer att en del av respondenterna vill att deras 
arbetsgivares kärnverksamhet ska bidra till samhällsnytta. Yrkesrollen i sig upplevs av 
dessa respondenter vara mindre relevant, utan det handlar snarare om en känsla av att 
vara en del av en organisation som uppfyller ett gott syfte för ett hållbart samhälle. Även 
för dessa respondenter ses det dock som ett mervärde att ha en utvecklande yrkesroll, men 
det upplevs viktigare att representera ett företag som bidrar till samhället genom sin 
kärnverksamhet. Mervärden kan således vara något som antingen ger ett värde gällande 
individuell utveckling, eller ett mervärde genom en känsla av att bidra till samhället i 
stort.  
 

6.1.2 Missförstådda värdeerbjudanden 
För att kunna utforma ett värdeerbjudande som matchar anställda och potentiella 
anställdas preferenser, måste företag förstå vad dessa individer värderar (Sengupta et al., 
2015, s. 309). Vidare menar Chambers et al. (1998, s. 50) att företag bör skräddarsy ett 
värdeerbjudande till potentiell personal för att arbetsplatsen ska framställas så attraktiv 
som möjligt för målgruppen. Respondenterna tror att dagens ledare inte alltid förstår vad 
de värderar. Att respondenterna upplever sig missförstådda tolkar vi som att det finns en 
skillnad mellan vad olika generationer värderar och vill ha vilket kan försvåra 
utformningen av ett värdeerbjudande som matchar potentiella anställdas preferenser. 
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6.2 Relationen mellan CSR och employer branding 
Carlini et al. (2019, s. 189) menar att målet med att integrera CSR i employer branding-
strategin är att attrahera personal, vilket bygger på antagandet om att anställda och 
potentiella anställda tilltalas av företag som tar ett samhällsansvar. Respondenterna i den 
här studien menar att de uppskattar om en potentiell arbetsgivare tar ett samhällsansvar, 
men att de i många fall inte letar aktivt efter information om eventuella CSR-initiativ. Li 
et al. (2019, s. 1) talar om att företags CSR-initiativ bör vara differentierade för att leda 
till positiva utfall. Ett sådant positivt utfall kan exempelvis vara att arbetsgivaren 
uppfattas attraktiv av potentiella anställda. Att företags CSR-initiativ bör vara 
differentierade beror på att olika CSR-initiativ har olika betydelse för olika individer. 
Många av respondenterna uppfattar att det ofta är svårt är särskilja olika företags CSR-
initiativ från varandra. Vi tolkar detta som att CSR kan ha en positiv påverkan på 
respondenternas uppfattning av en arbetsgivare, men att många företag inte har tillräckligt 
differentierade CSR-strategier för att det ska leda till positiva utfall.   
  
Vidare framkommer det att det för en del av respondenterna ses som ett mervärde om 
deras framtida arbetsgivare arbetar med CSR. Det är däremot inte en avgörande faktor 
gällande om det skulle vilja arbeta på företaget eller inte. Wozniak (2016, s. 59) menar 
att värde till anställda och potentiella anställda kan skapas genom både praktiska och 
symboliska attribut. Praktiska attribut kan enligt Backhaus och Tikoo (2004, s. 505) 
handla exempelvis arbetsvillkor, och symboliska attribut kan vara exempelvis kultur eller 
värderingar. I och med att CSR säger något om företagets värderingar, kan det ses som 
ett symboliskt attribut. Vi tolkar det som att CSR som enskilt attribut inte är en avgörande 
faktor för en del av respondenterna. För att attrahera personal krävs att även företagets 
övriga värdeerbjudande, gällande såväl praktiska som symboliska attribut, matchar 
målgruppens preferenser. Något som dock framkommer är att företag som inte arbetar 
med CSR över huvud taget kan uppfattas som förlegade. Vi tolkar det som att företag kan 
få ett försvagat employer brand om de inte arbetar med CSR, då det ses som en 
självklarhet att företaget till viss mån tar ett samhällsansvar. För en del respondenter kan 
dock deras framtida arbetsgivares CSR-initiativ vara en avgörande faktor gällande om de 
kan tänka sig att arbeta på företaget. Dessa respondenter menar att de inte kan tänka sig 
att arbeta på ett företag som direkt går emot deras värderingar. 
  

6.2.1 Associationer 
I diskussionerna lyfts det att många respondenter upplever CSR som modernt, aktuellt 
och viktigt. Det framkommer även att respondenterna tycker att företag som arbetar med 
CSR visar på en framåtsträvande anda. Att respondenterna använder sig av ord som 
modernt, aktuellt och viktigt i samband med diskussioner om CSR tyder på att de känner 
positiva associationer till företag som arbetar med CSR. En fördel med att arbeta med 
CSR, är enligt Zerbini (2017, s. 18), att det kan ses som ett kvalitetstecken för 
arbetssökande. Vidare menar författaren att CSR kan säga något om företagets 
värderingar och dess etiska ståndpunkter vilket kan ha en effekt på om en anställd vill 
söka en anställning hos företaget. Alshathry et al. (2017, s. 413) beskriver att företag som 
vill stärka sitt employer brand gör det i syfte att skapa ett starkt employer brand equity, 
vilket innebär att bli ett förstahandsval när personer ska välja arbetsgivare. Vi tolkar det 
som att CSR kan bidra till ett stärkt employer brand equity, vilket betyder att 
arbetssökande föredrar att arbeta för en arbetsgivare som arbetar med CSR. Vidare kan 
företags CSR-initiativ fungera som en kvalitetsindikator när arbetssökande utvärderar en 
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potentiell arbetsgivares employer brand och arbetssökandes totala uppfattning om 
företagets employer brand kan således bli mer positiv.   
 

6.3 Dimensioner av CSR 
Enligt Elkington (1999, s. 73) bör ett företag fokusera på tre dimensioner för att kunna 
visa vilken påverkan företaget har på samhället och omvärlden. De tre dimensionerna är 
sociala, ekonomiska och miljömässiga. Utöver dessa tre dimensioner menar Verdeyen et 
al. (2004, s. 327) att CSR kan vara av intern och extern karaktär. Aktiviteter som sker 
inom organisationen och åsyftar förbättrade arbetsförhållanden kan ses som intern CSR, 
medan aktiviteter som har ett fokus utanför organisationen och syftar till att exempelvis 
skydda miljön eller bidra till samhällsnytta, kan ses som extern CSR (Turker, 2009a). 
Vidare menar Li et al. (2019, s. 12) att företag kan arbeta med CSR på många olika sätt i 
och med bredden av begreppet, och att olika CSR-initiativ har olika stor betydelse för 
företagets intressenter. För att få önskvärd respons från företagets intressenter, bör därför 
företaget ta intressenternas prioritering i beaktning vid utformningen av CSR-initiativen. 
Utifrån respondenternas diskussioner kan vi utläsa att miljö, jämställdhet och 
personalhälsa är av intresse, varpå miljö ingår i den miljömässiga dimensionen och 
jämställdhet och personalhälsa ingår i den sociala dimensionen. Respondenterna menar 
dock att detta är branschberoende, och att de olika dimensionerna är av olika relevans 
beroende på företagets kärnverksamhet. 
  
För producerande företag, eller företag som arbetar i industrier, menar respondenterna att 
det är viktigt att företag tar ansvar för restavfall, utsläpp, frakt och transporter. 
Diskussionerna tyder på att respondenterna, för industri- och producerande företag, 
värdesätter att deras framtida arbetsgivare tar ansvar som rör extern miljömässig CSR. 
Även om respondenterna menar att dessa företag bör ta ansvar genom att se över 
företagets processer vad gäller exempelvis frakt och utsläpp, vilket kan ses som internt, 
så är syftet att skydda miljön, vilket vi tolkar som ett externt fokus. Respondenterna menar 
även att företag som har produktion i ett annat land bör ta ansvar för 
personalförhållandena i dessa länder, vad gäller exempelvis mänskliga rättigheter. Detta 
tyder på att respondenterna även värderar social intern CSR hos en framtida arbetsgivare, 
då syftet med denna typ av ansvarstagande är förbättrade arbetsförhållanden. Det visar 
även på att företags CSR-initiativ, som nämnt tidigare, är företagsspecifikt och 
branschberoende, då dessa frågor blir aktuella i de fall företagen har produktion i länder 
som generellt sett har sämre arbetsförhållanden.   
  
Vad gäller tjänsteföretags CSR-initiativ, menar respondenterna att jämställdhet på 
företaget, arbetsmiljö och personalhälsa är av hög prioritet. Detta tyder på att 
respondenterna, i de fall ett företaget inte har någon direkt koppling till exempelvis 
miljöförstörande verksamhet, uppskattar intern social CSR hos en framtida arbetsgivare. 
De exempel respondenterna lyfter kan alla relateras till det som sker inom en organisation 
och syftar till förbättrade arbetsförhållanden. De belyser att de även för tjänsteföretag 
värderar miljömässigt ansvar, men i dessa fall kommer snarare resor, källsortering och 
energibesparing av lokaler på tal. Detta skulle kunna ses som både intern och extern 
miljömässig CSR, då dessa typer av aktiviteter sker inom organisationen, men har som 
syfte att skydda miljön. Att respondenterna inte diskuterar den ekonomiska dimensionen 
i någon större utsträckning tolkar vi som att de redan ser den som prioriterad bland 
företag. I de fall den ekonomiska dimensionen kom på tal, diskuteras den i samband med 
exempelvis banker som varit i penningtvättskandaler och då dessa företag på ett tydligt 
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sätt inte tagit ekonomiskt ansvar gentemot exempelvis kunder och aktieägare. Även detta 
tyder på att olika dimensioner av CSR uppfattas olika beroende på bransch och 
kärnverksamhet. 
 

6.3.1 Känslor vs. rationalitet 
De flesta av respondenterna delar uppfattningen om att alla företag bör ta ett 
samhällsansvar och arbeta med CSR på något sätt. De är även överens om att företag 
inom en specifik bransch främst bör ta ansvar för vad de kan göra i den branschen, och 
menar att CSR-initiativen bör vara relevanta för företagets kärnverksamhet. Att CSR-
initiativ som ligger i linje med kärnverksamheter uppfattas mer relevanta lyfter även Lee 
et al. (2017, s. 13). Lee et. al (2012, s. 1721) talar även om relevansen av att företags 
anställda är medvetna om, och förstår, CSR-initiativen som organisationen arbetar med 
för att känna anknytning till organisationen. Vidare menar Dupire och M’Zali (2018, s. 
619) att företag strategiskt kan arbeta med olika dimensioner av CSR, då olika företags 
intressen ser olika ut samt att branschen de verkar inom kan spela en avgörande roll. CSR-
initiativ som är av betydelse för kärnverksamheten och branschen företaget verkar inom 
kan därför tolkas som mer relevanta samt enklare att förstå för respondenterna. 
  
Respondenterna pratar även om klimatet och planetens resurser, och en oro för klimatet 
kan utläsas av diskussionerna. Vidare diskuterar de att de vill känna sig delaktiga i 
företags CSR-initiativ, och några av respondenterna berättar exempelvis att det betyder 
mycket för dem om de känner att de får vara med och bidra. De pratar om att genom att 
se att det blir en förändring som de personligen varit med och bidragit till, får de en direkt 
bekräftelse på att de medverkat till samhällsnytta. Detta ligger i linje med vad Schmeltz 
(2014, s. 194) talar om, som menar att CSR-initiativ bör beröra något som är av personligt 
intresse för mottagaren, eller något som individen kan relatera till, för att initiativen ska 
uppfattas ärliga. Utifrån respondenternas reflektioner kring ämnet tolkar vi det som att 
CSR dels kan uppfattas på ett rationellt sätt, och dels på ett känslomässigt sätt. Den 
rationella uppfattningen av CSR kretsar kring en medvetenhet och en förståelse för att 
branschen företaget verkar inom spelar en roll för hur företaget arbetar med CSR. 
Samtidigt finns en förståelse för att alla företag inte kan göra allt och därför bör fokusera 
på det de kan bäst och där de kan göra störst skillnad. Den känslomässiga uppfattningen 
av CSR berör respondenternas individuella värderingar. Vidare tolkar vi att den 
känslomässiga uppfattningen har mer egoistiska motiv, där respondenterna upplever en 
självuppfyllelse genom att själva få vara med och bidra, eller en vilja att lugna sin egen 
oro över exempelvis klimatet. Respondenterna upplevs ha en känslomässig uppfattning 
av CSR-initiativ som är relaterbara och av personligt intresse, medan de har en rationell 
uppfattning av att företags CSR-initiativ bör vara genomförbara och rimliga i förhållande 
till vad företaget arbetar med.  
  

6.4 Trovärdighet 
6.4.1 Trovärdig kommunikation 
Respondenterna pratar om olika kommunikationskanaler de föredrar att få information 
via, såsom företagets hemsida, sociala medier, närvaro på universitetet och genom 
personliga kontakter. Enligt Wilkins et al. (2018, s. 4) är kommunikationskanalen 
relevant för hur trovärdig informationen uppfattas, och Graham och Cascio (2018, s. 375) 
menar att befintliga anställda kan ses som trovärdiga varumärkesambassadörer för 
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företagets employer brand. Respondenterna i fokusgrupperna menar att de helst talar med 
någon de känner på företaget för att kunna skapa sig en så trovärdig bild av arbetsgivaren 
som möjligt. Vidare lyfter de även att arbetsgivares närvaro på universitetet kan göra att 
de får upp ögonen för ett företag, vilka är tydliga exempel på att befintliga anställda ses 
som trovärdiga varumärkesambassadörer för ett företags employer brand. Andra källor 
som kommer på tal, som för många uppfattas trovärdiga, är information som kommer 
från tredje part. Det kan exempelvis vara rekryteringsbyråers uttalanden om ett företag 
eller utmärkelser. Detta tolkar vi som att även dessa kan ses som trovärdiga 
varumärkesambassadörer, då det kan ses som mer objektiv kommunikation än 
kommunikation som kommer direkt från arbetsgivaren. 
  
Något som anses relevant för respondenterna är att den information de möts av från 
exempelvis tredje part stämmer överens med det företaget kommunicerar. Enligt Graham 
och Cascio (2018, s. 375) bör äkthet och ärlighet genomsyra företagets kommunikation. 
Ett sätt att uppnå detta är, enligt författarna, genom att utbilda företagets befintliga 
anställda att förstå och leva det budskap företaget kommunicerar. Respondenterna har 
dock skilda meningar gällande vad de anser om att anställda kommunicerar ett företags 
budskap och agerar som varumärkesambassadörer på sociala kanaler som LinkedIn. En 
av respondenterna lyfter att han får en känsla av att anställda har blivit tillsagda att sprida 
positiv marknadsföring om sin arbetsgivare, medan en annan menar att det visar på ett 
engagemang för sin arbetsgivare. Många av respondenterna menar att de använder 
LinkedIn för att hämta information om arbetsgivare, men berättar att informationen kan 
upplevas som överdrivet positivt vinklad och därför inte anses vara trovärdig. Att 
LinkedIn frekvent diskuteras i fokusgrupperna tyder dock på att det är en kanal som de 
flesta använder sig av, även om det finns skilda åsikter om informationen anses vara 
trovärdig.  
  
Chhabra och Sharma (2014, s. 54) lyfter att det är viktigt för företag att prioritera en 
uppdaterad hemsida, då många arbetssökande använder ett företags hemsida vid 
informationsinhämtning. Att hemsidan är relevant ligger i linje med vad respondenterna 
i denna studie diskuterar, då företagets hemsida lyfts som en primär källa för 
informationshämtning. Kim och Lee (2018, s. 119) belyser att sociala medier är 
uppskattade kanaler då de möjliggör för dialog. Wozniak (2016, s. 60) menar att sociala 
medier underlättar för jobbsökande att ta till sig stora mängder information. 
Respondenterna i vår studie lyfter inte sociala medier som kanaler de använder för att 
föra dialog med företag, men några berättar att kanalerna underlättar för att få en inblick 
i det dagliga arbetet. Detta tolkar vi som att respondenterna ser sociala medier som 
kanaler som används för att på ett enkelt sätt kunna få en inblick i ett företag, men 
informationen bearbetas med viss reservation. 
  

6.4.2 Konsekvent kommunikation 
Respondenterna diskuterar att de inte uppskattar när företag agerar motsägelsefullt. De 
nämner bland annat chefernas roll, och menar att cheferna måste leva företagets budskap, 
då det uppfattas som mindre trovärdigt om ledningen säger en sak och agerar på ett annat 
sätt. Motstridig information bidrar således till en uppfattning om att informationen inte är 
trovärdig, och en konsistent bild av företaget som arbetsgivare är relevant för att 
respondenterna ska uppleva budskapet som trovärdigt. Respondenterna menar även att de 
inte uppskattar information som upplevs säljande. Säljande information upplevs inte vara 
seriös, informationen anses vara vinklad och ger inte en känsla av trovärdighet. Rampl 
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och Kenning (2014, s. 228) belyser vikten av genuin kommunikation som genomsyrar en 
hel organisation för att uppnå attraktivitet i ögonen hos potentiella anställda. 
Respondenterna lyfter att de vill ha information från olika källor och att dessa källor ska 
förmedla samma information och känsla. Vi tolkar detta som att det är viktigt att 
kommunicera genom flertalet kanaler för synlighet och spridning eftersom individer kan 
ha olika preferenser gällande hur de vill ta till sig information. Samtidigt är användandet 
av flertalet kanaler relevant då olika typer av kanaler kan användas för olika syften vid 
informationsinhämtning.   
  

6.4.3 Trovärdig CSR 
Moroko och Uncles (2008, s. 164) menar att det är betydande att företag lyckas framställa 
sina värdeerbjudanden så att de upplevs väsentliga och förstådda av anställda och 
potentiella anställda. Flera av respondenterna menar att CSR-initiativ som ligger långt 
ifrån företagets dagliga arbete kan upplevas diffusa. Vi tolkar det som att respondenterna 
upplever att det är svårt att relatera till, och förstå, CSR-initiativ som inte ligger i linje 
med kärnverksamheten. Det kan även innebära att dessa typer av CSR-initiativ upplevs 
mindre väsentliga, då potentiella anställda inte förstår innebörden av dem. Många av 
respondenterna menar även att de vill känna en delaktighet i företagets ansvarstagande i 
samhället, och vill gärna vara med och bidra. Schmeltz (2014, s. 194) förklarar att CSR-
kommunikation bör vara relaterbar eller beröra något som är av personligt intresse för 
mottagaren, för att uppfattas som trovärdig. Vi tolkar det således som att CSR-initiativ 
som personal får vara delaktiga i, bidrar till det personliga intresset som Schmeltz 
diskuterar. 
  
Respondenterna diskuterar att de vill att företag arbetar proaktivt med CSR. Graham och 
Cascio (2018, s. 375) menar att det är enklare att förhindra att ett negativt rykte sprids, än 
att reparera ett redan skadat varumärke. De förklarar därför att företag kan arbeta 
proaktivt genom att kontinuerligt kommunicera en enhetlig bild av företagets identitet 
och värderingar. Några av respondenterna berättar att de inte uppskattar när företag endast 
reagerar på något som redan hänt, exempelvis genom att miljökompensera för utsläpp 
som redan skett. Att respondenterna inte uppskattar när företag kompenserar för utsläpp 
i efterhand, menar vi tyder på att reaktivt agerande snarare uppfattas som reparation av 
ett skadat varumärke, än som ett genuint intresse för att göra gott för samhället. Som 
tidigare nämnt pratar respondenterna om att de inte uppskattar när information är 
motsägelsefull. Enligt Carlini et al. (2019, s. 195) är det viktigt att företagets värderingar 
genomsyrar hela företaget, gällande strategier såväl som det operativa arbetet, för att 
lyckas med ett framgångsrikt employer brand. Att företagets värderingar bör genomsyra 
hela företaget är något som även respondenterna i denna studie diskuterar. De menar att 
företag som har policys gällande hur de arbetar med CSR kan påvisa ett sammanhållet 
och proaktivt agerande. 
  
En annan aspekt som framkommer av respondenternas diskussioner är att de vill förstå 
hur företag tar ansvar. De diskuterar att de kan få denna förståelse av att företag, som 
nämnt ovan, har policys för hur de arbetar med CSR. Respondenterna lyfter även att de 
vill se konkreta exempel på vilka CSR-initiativ som görs och vilket resultat det ger till 
samhället, för att CSR-initiativen ska uppfattas trovärdiga och intressanta. Enligt 
Wozniak (2016, s. 59) är det viktigt att företag arbetar med att kommunicera sitt faktiska 
agerande inom CSR och belyser vikten av att kommunikationen inte ska innefatta tomma 
ord. Lee et al. (2017, s. 13) lyfter även att trovärdigheten för ett företags CSR-initiativ 
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ökar när företaget visar goda exempel på vad som tidigare gjorts, samt att initiativen har 
ett långsiktigt fokus. Vi tolkar det som att det viktigt att visa på en långsiktighet i arbetet 
med CSR, för att CSR-initiativen ska uppfattas trovärdiga och intressanta. Att CSR-
initiativen är långsiktiga kan signalera om ett proaktivt agerande, vilket även kan bidra 
till att de uppfattas som mer trovärdiga. 
  

6.5 Identitet 
Enligt SIT skapas människors identitet och självuppfattning genom medlemskap i 
grupper, tillsammans med de värden och den meningsfullhet det innebär att vara en del 
av gruppen (Tajfel, 1982, s. 24). Respondenterna i den här studien beskriver att de vill 
kunna associera sig med sin framtida arbetsgivare. Greening och Turban (2000, s. 254) 
lyfter att en arbetsgivares image kan ha en inverkan på hur den anställda uppfattar sig 
själv. Det innebär att individer ser sig själva som en del av en grupp de representerar när 
de är anställda på ett företag. Respondenterna diskuterar att de vill känna en stolthet över 
sin arbetsgivare, att de gärna vill berätta för andra om sin arbetsplats och att de inte vill 
behöva försvara sin arbetsgivare. Backhaus och Tikoo (2004, s. 506) belyser att det är 
viktigt att personer har en stark känsla av identifiering med en potentiell arbetsgivare. 
Författarna beskriver även att känslan av identifiering beror av vilka positiva 
associationer jobbsökande kan koppla till företaget. Ju starkare associationerna är, desto 
större är sannolikheten att individerna vill arbeta på företaget. Vi tolkar att individerna 
ser sig själva som en del av en grupp när de arbetar på ett företag. De vill känna att de 
kan företräda företaget med en känsla av värdighet och associerar sig själva med sin 
arbetsgivare. Respondenternas identifiering med arbetsgivaren kan dock skilja sig åt 
beroende på vilken typ av roll de ser sig ha inom företaget. De menar att de associerar sig 
mer med ett företag ju mer ansvar de har. De upplever sig således känna en starkare 
koppling till ett företag om de exempelvis har en ledande position. Detta tolkar vi som att 
känslan av identifiering med en arbetsgivare blir starkare desto mer ansvar individen har 
på företaget. 
  
Story et al. (2016, s. 489) menar att individer tenderar att söka sig till företag vars 
värderingar stämmer överens med individens egna värderingar då det kan stärka 
personens självbild. Flertalet av respondenterna anser det viktigt att företagets 
värderingar ligger i linje med deras egna värderingar. De upplever dock att de flesta 
företag har värderingar de anser vara goda. Respondenterna menar att det snarare blir 
avgörande om ett företags värderingar tydligt skulle strida mot deras egna grundläggande 
värderingar, såsom att kärnverksamheten är inom en bransch de tagit ett aktivt avstånd 
från. Vi tolkar att individerna vill känna att de kan stå för företagets värderingar, men att 
de inte ser värderingar som ett problem då deras grundantagande är att de flesta företagen 
har goda värderingar. Motstridighet uppstår snarare när värderingarna tydligt går emot 
individens egna värderingar; då vill respondenterna inte känna sig som en del av den 
verksamheten. 
  

6.6 Avvägningar och hinder 
Vad flera av respondenterna lyfter är att de idag inte känner att de har råd att vara för 
kritiska till hur en eventuell framtida arbetsgivare arbetar med CSR. De menar att de 
prioriterar att över huvud taget få ett jobb, vilket kan vara svårt som nyexaminerad. Enligt 
Albinger och Freeman (2000, s. 251) kan företags CSR-initiativ ha en påverkan, gällande 
hur attraktivt ett employer brand uppfattas, på individer som har många valmöjligheter 
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vad gäller jobb. Författarna menar dock att det inte har någon påverkan på individer med 
färre jobbalternativ. Respondenterna i denna studie tror att företags CSR-initiativ kan 
spela en större roll i framtiden, när de har mer erfarenheter och därför ser sig själva mer 
attraktiva. Vi tolkar det således som att respondenterna ser sig själva som de individer 
Albinger och Freeman (2000, s. 251) talar om, det vill säga att de i nuläget inte har så 
många jobbalternativ, vilket innebär att CSR inte har lika stor påverkan som om de skulle 
haft fler jobbalternativ. Utifrån hur respondenterna resonerar kring ämnet, uppfattar vi 
det dock som att det inte handlar om att CSR inte spelar någon roll för dessa individer. 
Det handlar istället snarare om att respondenterna inte vågar ställa krav, och känner att 
de i nuläget befinner sig i en relativt utsatt position där de inte har någon möjlighet till att 
vara kräsna. 
  
Respondenterna gör således en avvägning gällande hur mycket de känner att de kan kräva 
av en eventuell framtida arbetsgivare, då fokus främst ligger på att få ett första jobb. Detta 
tyder dock på att företags CSR-initiativ har en påverkan på hur starkt företags employer 
brand uppfattas, men att respondenterna gör vissa avvägningar i relation till hur attraktiva 
de upplever sig själva. 
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7. Resultat 
I det sjunde kapitlet presenterar vi resultatet av studien. Vi ämnar besvara studiens 
frågeställning samt syfte genom våra slutsatser, och det teoretiska bidraget framgår. 
Vidare presenterar vi praktiska bidrag samt ger förslag till framtida forskning inom CSR 
i relation till employer branding. 
 

7.1 Slutsatser 
Grundat i frågeställningen “Hur uppfattar framtidens arbetskraft olika dimensioner av 
CSR i relation till företags employer brand?” har studien visat att: 
  

• Den sociala och den miljömässiga dimensionen av CSR uppfattas som de 
dimensioner som främst stärker ett företags employer brand. 

• CSR kan uppfattas dels på ett känslomässigt sätt, och dels på ett rationellt sätt. 
CSR-initiativ som kan uppfattas både rationellt och känslomässigt kan stärka ett 
företags employer brand. 

• Olika dimensioner av CSR uppfattas olika relevanta beroende på vilken bransch 
ett företag är verksamt inom. 

• För att de olika dimensionerna av CSR ska stärka ett företags employer brand bör 
CSR-initiativen vara konkreta och enkla att förstå. 

• CSR-initiativ som anställda själva får vara med och bidra till kan leda till 
uppfattningen av ett starkt employer brand. 

• Olika dimensioner av CSR kan stärka ett företags employer brand. För att stärka 
ett företags employer brand bör dock ett företags totala värdeerbjudande, gällande 
såväl praktiska som symboliska attribut, matcha målgruppens preferenser. 

 
I denna studie har vi ämnat skapa oss en förståelse för hur CSR kan stärka ett företags 
employer brand. Grundat i insikterna om hur framtidens arbetskraft uppfattar olika 
dimensioner av CSR i relation till företags employer brand, kan vi skapa oss en förståelse 
om hur CSR samspelar med andra aspekter till varför ett employer brand uppfattas som 
attraktivt. Genom den förståelsen kan vi även bidra med rekommendationer gällande hur 
företag strategiskt kan arbeta med sin externa kommunikation för att attrahera framtidens 
arbetskraft. Nedan följer således en diskussion som ämnar besvara studiens syfte.  
 

7.1.1 Hur CSR kan stärka ett employer brand 
Att känna tillhörighet till sin arbetsgivare framkommer av denna studie vara viktigt för 
framtidens arbetskraft. Tajfel (1982, s. 24) förklarar genom SIT att människor skapar sin 
självuppfattning och identitet i ett samspel med den grupp de tillhör. Studien visar att 
framtidens arbetskraft associerar sig med sin arbetsgivare och vill att arbetsgivarens 
värderingar ska ligga i linje med de personliga värderingarna. CSR säger något om ett 
företags värderingar, vilket kan förklara varför CSR kan stärka ett employer brand. 
Således har vår studie, likt Story et al. (2016, s. 489), kommit fram till att människor 
föredrar att söka jobb hos företag vars värderingar ligger i linje med vad individerna själva 
värderar. Studien bidrar dock med nya insikter gällande att associationen med en 
arbetsgivare är större ju högre befattning och ansvar individerna har i företaget, och 
individernas yrkesroll har således en påverkan på hur stark associationen är till företaget. 
Med förståelse om varför CSR kan stärka ett företags employer brand, ämnar vi i det 
följande diskutera hur CSR kan stärka ett företags employer brand.  



58 

 
Studien har identifierat att olika dimensioner av CSR bör prioriteras beroende på vilken 
bransch ett företag är verksamt inom, för att stärka ett företags employer brand. 
Framtidens arbetskraft uppfattar främst den sociala dimensionen, med initiativ som berör 
exempelvis jämställdhet och personalhälsa, samt den miljömässiga dimensionen, med 
initiativ som berör exempelvis bevarande av jordens resurser, som relevanta. Hur 
relevanta olika dimensioner av CSR uppfattas kan dock omprioriteras i förhållande till 
den bransch individerna vill arbeta inom, då det uppfattas väsentligt att deras framtida 
arbetsgivare tar ansvar inom den bransch de verkar och där de kan göra störst nytta.  
 
För företag som verkar inom industri- och producerande branscher uppfattas extern 
miljömässig CSR som betydande, men även intern social CSR i de fall företaget har 
produktion i länder som generellt sett har sämre arbetsförhållanden. För företag som 
verkar inom tjänstesektorn uppfattas i huvudsak intern social CSR som väsentligt, men 
även miljömässigt ansvarstagande, gällande såväl internt som externt. Vi kan även dra 
slutsatsen att framtidens arbetskraft uppfattar den ekonomiska dimensionen som redan 
prioriterad bland många företag, men hamnar i fokus i de fall kärnverksamheten kretsar 
kring ekonomiskt ansvarstagande. CSR-initiativ bör således ligga i linje med företagets 
kärnverksamhet för att uppfattas som relevanta. Vår studie bidrar med insikter om att 
olika dimensioner av CSR kan uppfattas olika och ha olika stor påverkan på huruvida ett 
employer brand uppfattas attraktivt, och att detta kan variera från bransch till bransch. 
Vilka dimensioner som bör ingå i företags CSR-initiativ för att stärka företagets employer 
brand är följaktligen något som måste utvärderas av varje enskilt företag, för att 
säkerställa att de uppfattas som relevanta bland framtidens arbetskraft.  
 
CSR-initiativ som kan uppfattas både rationellt och känslomässigt, visar studien är 
initiativ som främst kan stärka ett företags employer brand. Genom att CSR-initiativen 
ligger i linje med kärnverksamheten uppfattas initiativen mer relevanta och enklare att 
förstå för respondenterna, vilket innebär att framtidens arbetskraft kan uppfatta dessa 
rationellt. Genom att CSR-initiativen dessutom är relaterbara och berör något av 
personligt intresse för målgruppen kan framtidens arbetskraft även uppfatta initiativen 
känslomässigt. Den känslomässiga uppfattningen av CSR-initiativ har mer egoistiska 
motiv än den rationella uppfattningen, i och med att det kan innebära att individerna får 
en personlig vinning såsom självuppfyllelse genom att exempelvis själva få vara med och 
bidra. Således är det relevant att företag arbetar med CSR-initiativ som kan uppfattas både 
rationella och känslomässiga av dess potentiella anställda, för att de ska stärka ett företags 
employer brand.  
 
Att arbeta proaktivt med CSR visar studien skapar möjligheter för att bygga ett starkare 
employer brand. Ett sätt att arbeta proaktivt med CSR, är att ha tydliga policys och att 
företagets värderingar genomsyrar allt företaget gör. Proaktivitet förutsätter ett långsiktigt 
arbete med CSR för att på så sätt visa på en genuinitet och ärlighet i företagets 
värderingar. Studien har visat att framtidens arbetskraft föredrar att arbeta åt en 
arbetsgivare som arbetar med CSR, vilket innebär att CSR har en positiv påverkan på ett 
företags employer brand equity. Det innebär att CSR kan fungera som en typ av 
kvalitetsindikator, då det signalerar om att företaget har goda värderingar och den 
övergripande synen på företaget blir positiv. Vi menar att det påvisar relevansen av att 
arbeta med CSR på ett genomtänkt och strategiskt sätt för att kunna stärka ett företags 
employer brand equity och bli potentiell personals förstahandsval av arbetsgivare.   
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7.1.2 CSR i samspel med andra aspekter av ett employer brand 
Ett attraktivt employer brand skapas genom en sammansättning av uppfattningar om olika 
delar av ett företags värdeerbjudande. Vår studie visar att ett attraktivt employer brand 
grundas i individens egna uppfattningar av hur ett företag är som arbetsgivare. Detta 
bekräftas av Backhaus och Tikoo (2004, s. 505) som menar att personer skapar sig en bild 
av en arbetsgivare genom associationer, vilket handlar om vilken känsla och vilka 
uppfattningar en person har kopplat till arbetsgivaren.  
 
Hur en arbetsgivares employer brand uppfattas, beror på vad företaget har för 
värdeerbjudande till potentiella anställda. Ett värdeerbjudande kan bestå av konkreta 
erbjudanden som handlar om exempelvis arbetsuppgifterna, arbetsplatsens kultur eller 
förmåner. Studien visar att framtidens arbetskraft attraheras av en arbetsplats där de får 
möjlighet till gemenskap, där det finns en inbjudande kultur och där arbetsgivaren 
tillhandahåller aktiviteter som syftar till välmående och hälsa. Yrkesrollen bör även vara 
relevant utifrån den anställdes utbildning. Utöver aspekter som rör arbetsplatsen, visar 
studien att framtidens arbetskraft önskar att arbetsgivaren erbjuder ett mervärde i form av 
ett större syfte än arbetet och arbetsplatsen i sig. Det större syftet kan ses på två olika sätt: 
ett individuellt syfte och ett samhälleligt syfte. Det individuella syftet går bortom 
arbetsplatsen och berör möjligheter till att utvecklas genom lärande och möjlighet till att 
ta sig an nya roller genom erfarenhet. Det andra större syftet, det samhälleliga syftet, 
handlar om en känsla av att bidra till samhället genom att vara en del av ett företaget vars 
kärnverksamhet syftar till att göra gott för samhället. Det kan således handla om att arbeta 
på ett företag där CSR genomsyrar verksamheten. 
 
Tidigare forskning lyfter att ett företags värdeerbjudande kan delas in i två kategorier, 
praktiskt och symboliskt, där praktiska attribut kan vara exempelvis lön och förmåner, 
medan symboliska attribut handlar om exempelvis företagskultur och prestige (Drury, 
2016, s. 29). Story et al. (2016, s. 490) förklarar att CSR kan ses som ett symboliskt 
attribut, och kan därför användas som ett verktyg för att skapa värde och attrahera 
personal. Att CSR värderas bland framtidens arbetskraft, och därför kan användas som 
ett verktyg för att attrahera potentiell personal kan denna studie bekräfta. Hur CSR 
värderas kan dock variera, och studien visar att CSR som enskilt attribut inte är en 
avgörande faktor gällande om framtidens arbetskraft skulle välja att arbeta för ett företag 
eller inte. Att företag inte arbetar med CSR över huvud taget kan dock försvaga ett 
företags employer brand. Vi kan således dra slutsatsen att företag som inte tar CSR i 
beaktning kan ha svårt att attrahera framtidens arbetskraft. Vidare bör företagets hela 
värdeerbjudande, gällande såväl praktiska som symboliska attribut, matcha målgruppens 
preferenser för att attrahera framtidens arbetskraft.  
 
Tidigare litteratur har visat att CSR kan ha en påverkan på individers val av arbetsgivare 
för personer som har flera alternativ att välja bland (Albinger och Freeman, 2000, s. 251). 
Vidare menar författarna att CSR inte har en påverkan för individer med färre 
valmöjligheter. Vår studie har visat att CSR ses som ett attraktivt attribut, däremot 
uppfattar sig framtidens arbetskraft befinna sig i en utsatt situation som nyexaminerade. 
Resultatet av studien visar att det som nyexaminerad kan anses problematiskt att få en 
första anställning, vilket kan försvåra möjligheten att erhålla en anställning hos en 
arbetsgivare som tillhandahåller önskade CSR-initiativ. Vår studie kan bekräfta att CSR 
får en mindre påverkan vid val av arbetsgivare för personer som anser sig ha få 
valmöjligheter, dock anses CSR fortfarande vara ett attraktivt attribut hos en arbetsgivare. 
En arbetsgivares CSR-initiativ kan följaktligen få en större påverkan i framtiden när 
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framtidens arbetskraft genom arbetslivserfarenhet får större möjlighet att välja bland 
flertalet arbetsgivare. 
 
Studien har även visat att framtidens arbetskraft upplever sig missförstådda och att det 
finns en skillnad mellan vad olika generationer värderar. Detta menar vi påvisar 
relevansen av att ständigt lyssna på målgruppen för att förstå vad dessa värderar, för att 
på så sätt kunna utforma ett värdeerbjudande som matchar målgruppens preferenser och 
genom det kunna stärka företagets employer brand och attrahera framtidens arbetskraft. 
 

7.1.3 Extern kommunikation av ett employer brand och CSR 
Individens associationer till en arbetsgivare kan influeras av flertalet olika företeelser 
såsom samtal med andra, interaktion med företaget, genom erfarenhet eller genom 
kommunikation från företaget. Då studiens resultat visar att uppfattningen av ett 
employer brand innefattar alla typer av associationer en individ kan koppla till ett företag, 
är ett företags rykte något som påverkar hur företagets employer brand uppfattas. Ett rykte 
om ett företag, oavsett om det relaterar till hur företaget är som arbetsgivare eller inte, 
kan påverka uppfattningen om ett företags employer brand. Vi kan således bekräfta det 
Graham och Cascio (2018, s. 375) diskuterar, vilka menar att företag konstant bör 
påminna intressenter om företagets fördelar, så att ett skadat rykte kan motverkas. 
 
I studien framkommer det att det är viktigt att företag håller vad de lovar, vilket kan 
likställas med det psykologiska kontraktet som Moroko och Uncles (2008, s. 165) talar 
om. Vidare visar studien att sociala kanaler som LinkedIn är en kanal framtidens 
arbetskraft använder sig av i stor utsträckning, även om det finns skilda åsikter om 
informationen som återfinns där anses vara trovärdig. Att trovärdigheten uppfattas olika 
grundar sig i att mycket av den information som återfinns på kanaler som LinkedIn, 
kommer från anställda som agerar som varumärkesambassadörer. Följaktligen är det 
relevant för företag att arbeta med intern employer branding, för att på så sätt också kunna 
stärka företagets externa employer brand. Genom att ha en välutvecklad strategi för intern 
employer branding, kan de befintliga anställda bli mer lojala och motiverade (Aldousari 
et al., 2017, s. 164). Story et al. (2016, s. 488) menar att om ett företag arbetar med intern 
CSR, kan en potentiell anställd skapa sig en bild av att företaget tar hand om sin personals 
välmående. Detta menar vi kan leda till att de befintliga anställda uppfattas som mer 
trovärdiga varumärkesambassadörer, vilket kan stärka företagets externa employer brand. 
Vidare är kommunikation från en personlig kontakt på ett företag det som uppfattas mest 
trovärdigt. Det styrker vår slutsats om att det även är viktigt med intern employer 
branding, så att befintliga anställda är nöjda och kan kommunicera en önskvärd bild av 
företaget. 
 
I linje med litteraturen framgår det av vår studie att det är viktigt att vara synlig som 
företag för att fånga potentiella anställdas uppmärksamhet. Vi kan även dra slutsatsen att 
framtidens arbetskraft kan skapa sig en sammanfattad bild av en arbetsgivare genom att 
inkludera sitt konsumentperspektiv på företaget, men att dessa perspektiv i vissa fall kan 
skilja sig åt. Att kommunikationen som sänds ut från företaget är konsekvent är således 
av stor relevans för att budskapet ska uppfattas trovärdigt och därmed kunna leda till att 
framtidens arbetskraft attraheras av arbetsgivaren. Det innebär att företagets faktiska 
agerande ska stämma överens med det som kommuniceras, för att kommunikationen inte 
ska uppfattas som oärlig. Vi menar även att det är viktigt att ha tydliga strategier för att 
kommunikationen ska följa en röd tråd. Genom tydliga strategier kan företag leverera 
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genuina och trovärdiga budskap genom samtliga kanaler som potentiella anställda kan 
komma i kontakt med. Vidare kan användning av flertalet olika kommunikationskanaler, 
vilka alla kommunicerar ett och samma budskap, leda till ett stärkt employer brand. Detta 
i och med att olika individer har olika preferenser gällande hur de vill ta till sig 
information, och även i och med att det bidrar till uppfattningen om ett trovärdigt 
budskap.  
 
Kommunikation som är tydlig och enkel att förstå är relevant för att kunna attrahera 
framtidens arbetskraft. Tydlighet och enkelhet gäller såväl specifik information om en 
aktuell tjänst och om företaget i stort, som information om företagets CSR-initiativ. För 
att CSR-initiativ ska uppfattas tydliga och trovärdiga av framtidens arbetskraft krävs det 
att individerna förstår initiativen. En förståelse och tilltro till ett företags CSR-initiativ 
skapas genom att visa upp och kommunicera konkreta exempel på vilka initiativ som har 
genomförts och vilket resultat det har gett för samhället. För att kommunikationen av 
CSR ska uppfattas trovärdig är det även viktigt att vara transparent i kommunikationen. 
Att vara tydlig och transparent med hur företaget arbetar med CSR och vilka mål företaget 
har, visar vår studie är viktigt för att lyckas med den externa kommunikationen av CSR. 
Kim och Lee (2018, s. 119) bekräftar vikten av transparens och menar att intressenter litar 
på och vill förespråka företag som på ett transparent sätt kommunicerar sina CSR-
initiativ. 
  

7.2 Praktiska rekommendationer 
För att stärka ett företags employer brand och attrahera framtidens arbetskraft bör företag 
ha ett antal aspekter i åtanke för bästa resultat. Studien visar att CSR-initiativ kan 
uppfattas både rationellt och känslomässigt. För att stärka företagets employer brand och 
därmed attrahera framtidens arbetskraft, bör företag således utforma CSR-initiativ, och 
kommunicera dessa, så att initiativen kan uppfattas både rationellt och känslomässigt. Att 
skapa CSR-initiativ som är både rationella och känslomässiga kan göras genom att 
utforma initiativ som ligger i linje med kärnverksamheten och är enkla att förstå, vilket 
kan leda till att initiativen upplevs relevanta och därmed kan uppfattas rationellt. Vidare 
bör CSR-initiativen beröra något av personligt intresse för målgruppen och vara 
relaterbara, för att de även ska kunna uppfattas känslomässigt. 
  
Vi rekommenderar även att företag bör utforma ett värdeerbjudande till framtidens 
arbetskraft, för att attrahera dessa och stärka företagets employer brand. Detta 
värdeerbjudande bör bestå av både praktiska attribut, såsom flexibelt arbete, förmåner 
och utvecklingsmöjligheter, samt symboliska attribut, såsom en inbjudande och rolig 
företagskultur samt CSR-initiativ som matchar målgruppens preferenser. För att stärka 
företagets employer brand bör även värdeerbjudandet innehålla ett större syfte för 
arbetstagarna, vilket kan vara individuellt eller samhälleligt. Det individuella större syftet 
kan handla om möjligheten till utveckling inom företaget genom exempelvis utbildningar 
och möjlighet till befordran, medan det samhälleliga större syftet kan handla om att få 
vara med och bidra till ett bättre samhälle genom olika CSR-initiativ. 
  
Grundat i insikten om att graden av identifiering med arbetsgivaren kan bero på den 
anställdes yrkesroll i företaget, menar vi att företag bör skapa en företagskultur som bidrar 
till att alla anställda känner en tillhörighet till företaget. Vidare bör företagskulturen bidra 
till att alla anställda känner att de representerar företaget, oavsett yrkesroll. Även om detta 
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är mer kopplat till intern employer branding, menar vi att det även kommer att påverka 
företagets externa employer brand i form av rykte och hur attraktivt företaget uppfattas. 
  
Resultatet av studien visar att för att lyckas med CSR i syfte att stärka företagets employer 
brand är det viktigt att kommunicera CSR-initiativen så att de förstås av målgruppen. För 
att CSR-initiativen ska kunna förstås av målgruppen bör de vara konkreta och visa på ett 
resultat för samhället. Kommunikationen av CSR bör i sin tur vara transparent och ärlig 
för att uppfattas trovärdiga. Att kommunikationen är trovärdig och transparent är av hög 
relevans för att CSR-initiativen ska stärka ett employer brand i ögonen hos framtidens 
arbetskraft. 
  
Vi rekommenderar även att varje enskilt företag utvärderar vilka dimensioner av CSR 
som bör ingå i deras CSR-initiativ, utifrån vilken bransch de verkar inom. Andra aspekter 
att ha i åtanke är vilka kompetenser som finns i företaget samt var företaget har störst 
påverkan och därmed kan göra störst nytta. Företag bör vara medvetna om att framtidens 
arbetskraft anser att CSR är ett attraktivt attribut. Vidare tyder studien på att CSR kommer 
bli ett allt mer avgörande attribut i framtiden, när framtidens arbetskraft ska välja vilken 
arbetsgivare de vill arbeta för. Det är därav viktigt att vara medveten om att CSR som 
attribut för att attrahera framtidens arbetskraft kan komma att bli en allt mer avgörande 
faktor i framtiden. 
  

7.3 Framtida forskning 
I och med att denna studie endast har studerat civilekonomstudenter, ser vi ett behov av 
att även inkludera studenter från andra fakulteter i forskningen, för att undersöka hur de 
uppfattar CSR i relation till företags employer brand. Att inkludera studenter från olika 
fakulteter möjliggör en jämförelse mellan dessa olika grupper, varpå det skulle vara 
intressant att se om uppfattningen av olika dimensioner av CSR i relation till ett företags 
employer brand, skiljer sig mellan dessa. Beroende på vilken fakultet studenterna studerar 
vid kan det finnas skillnader i var de föreställer sig att arbeta i framtiden. Således kan 
uppfattningen hur CSR samspelar med andra aspekter till varför ett employer brand 
uppfattas som attraktivt skilja sig åt, då nya aspekter av vad som gör en arbetsgivare 
attraktiv kan framkomma.  
 
Utöver vidare forskning där studenter från andra fakulteter inkluderas, menar vi att det 
även krävs forskning inom området som inkluderar individer som inte har en akademisk 
bakgrund. En begränsning med denna studie är att endast individer som studerar på 
universitetsnivå har ingått i urvalet. Vi har i denna studie valt att se studenter som 
framtidens arbetskraft, medan framtidens arbetskraft även innefattar individer som inte 
har studerat vid ett universitet. Vi tror att det kan finnas en skillnad gällande hur 
framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR, beroende på om individerna 
har en akademisk bakgrund eller inte. Individerna som har ingått i denna studies urval har 
alla en viss förkunskap inom CSR som de erhållit genom universitetsstudier, vilket kan 
innebära att deras uppfattningar av CSR har präglats av förkunskaper. Vidare kan 
kunskaper inom CSR leda till att högre krav på en arbetsgivare ställs, varpå denna studies 
resultat har påverkats av individernas förkunskaper. Därför menar vi att vidare forskning 
bör studera individer som inte har en akademisk bakgrund, för att få en bredare förståelse 
för hur framtidens arbetskraft uppfattar olika dimensioner av CSR. 
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I den här studien använde vi oss av fokusgrupper, varpå framtida forskning även kan 
genomföras med intervjuer som datainsamlingsmetod, för att se om nya insikter 
framkommer. Den här studien genomfördes med respondenter som studerar vid Umeå 
universitet, och för att få andra insikter kan det vidare vara intressant att genomföra 
studien med respondenter från ett annat universitet för att se om ny förståelse inom ämnet 
kan lyftas. I och med att respondenterna i denna studerar vid Umeå universitet, kan 
resultatet ha påverkats av respondenternas kunskap inom ämnet som de erhållit från sina 
studier. Således kan resultatet vara vinklat utifrån hur utbildningen är utformad och vad 
universitetet valt att lyfta inom ämnet.  
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8. Sanningskriterier och samhälleliga implikationer 
I det avslutande kapitlet presenterar vi de sanningskriterier som använts för att utvärdera 
och granska studiens kvalitet. Vidare redogör vi även för vilka samhälleliga 
implikationer studien kan medföra. 
  

8.1 Sanningskriterier 
Det finns olika strategier och kriterier att använda för att säkerställa att en kvalitativ 
forskning har genomförts på ett noggrant och systematiskt sätt (Dahlin-Ivanoff & 
Holmgren, 2017, s. 77). Enligt Lincoln och Guba (1985, refererad i Dahlin-Ivanoff & 
Holmgren, 2017, s. 81) är tillförlitlighet det centrala kriteriet för att säkerställa kvalitet 
inom den kvalitativa forskningen. Enligt författarna kan tillförlitligheten i sin tur delas in 
i tre komponenter vilka är: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 
  

8.1.1 Trovärdighet 
Hur trolig den sociala verkligheten som presenteras inom kvalitativ forskning är, handlar 
om dess trovärdighet. Inom studier som har genomförts med fokusgrupper kan 
trovärdigheten relatera till att deltagarna har uppmuntrats till att prata om sina tankar och 
erfarenheter, att flertalet fokusgrupper har genomförts samt att deltagarna har fått 
bekräftat att forskarens uppfattning av deras uttalanden stämmer (Dahlin-Ivanoff & 
Holmgren, 2017, s. 77). Vi genomförde tre fokusgrupper med totalt 17 deltagare där vi 
upplevde, efter att vi genomfört den sista fokusgruppen, att vi hade fått tillräcklig 
information och att en ytterligare fokusgrupp inte skulle frambringa nya insikter. Att 
forskaren inte behöver ytterligare data, då det inte tillför någon ny information, benämns 
som teoretisk mättnad (Johansson- Lindfors 1993, s. 165). Vidare såg vi som moderatorer 
i fokusgrupperna till att uppmuntra deltagarna till att dela med sig av sina tankar inom 
ämnet, både inledningsvis och under diskussionens gång. Vi inkluderade samtliga 
deltagare i diskussionen genom att även vända oss till de deltagare som höll en lägre profil 
och bjuda in dem i samtalet. När en viss tvetydighet kunde uppstå, sammanfattade vi kort 
vår uppfattning av en diskussion för att fråga deltagarna om vi uppfattat deras uttalanden 
rätt. 
                    
Vi la även stor vikt vid hur vi som moderatorer förhöll oss till respondenterna under 
fokusgrupperna för att skapa en inbjudande och öppen atmosfär mellan deltagarna 
sinsemellan, samt i deras samspel med oss moderatorer. Dahlin-Ivanoff och Holmgren 
(2017, s. 83) menar att då fokusgrupper går ut på att dela erfarenheter handlar 
trovärdigheten i fokusgrupper till viss del om interaktionerna mellan deltagarna, samt om 
interaktionen mellan deltagare och moderatorer. 
  

8.1.2 Pålitlighet 
Varje fokusgrupp genomfördes i en naturlig miljö för deltagarna och vi befann oss på 
samma plats vid varje tillfälle. Upplägget för varje fokusgrupp var ordnat på liknande sätt 
och vi användes oss av samma intervjuguide vid samtliga fokusgrupper. Något som dock 
bör tas i beaktning är att vi har varit flexibla vid varje fokusgrupp för att låta gruppen 
diskutera fritt, vilket har bidragit till att olika följdfrågor har ställts vid de olika 
fokusgrupperna samt att de olika fokusgrupperna diskuterade olika ämnen i varierande 
mängd. Vi transkriberade varje fokusgrupp när den var avslutad och såg till att göra det 
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innan nästa fokusgrupp skulle genomföras. För att få en sammanfattande avslutning i 
gruppen valde vi även att lyfta fram en sista fråga till deltagarna, gällande om de ville 
delge oss ytterligare perspektiv inom ämnet. 
                                                          
Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 83) kan man genom att använda sig av en 
systematisk och liknande process för varje fokusgrupp styrka studiens pålitlighet. 
Författarna menar även att genom att ge deltagarna möjlighet till att berätta om ytterligare 
tankar, samt genom att behandla och transkribera sitt material liknande, stärks en studies 
pålitlighet. Då vi såg till att skapa samma förutsättningar för varje fokusgrupp samt 
behandlade det empiriska materialet på ett liknande sätt kan studien därav anses vara 
pålitlig. 
  

8.1.3 Överförbarhet               
Vår studie är inte gjord i syfte att kunna generalisera resultatet till en annan population. 
Grundat i vår hermeneutistiska kunskapssyn vill vi tolka respondenternas egna 
uppfattningar, och studien syftar till att förstå och förmedla dessa. Johansson-Lindfors 
(1993, s. 47) beskriver att forskning med en hermeneutistisk kunskapssyn ger en 
förståelse och ett synsätt som kan användas i andra situationer för igenkänning snarare än 
generalisering. Vidare beskriver författaren att andra personer kan ta till sig 
informationen och fylla den med andra erfarenheter från sin egna verklighet, och genom 
informationen kan förståelsen för den egna verkligheten öka. Dahlin-Ivanoff och 
Holmgren (2017, s. 83) menar att bedömningen av överförbarhet vid fokusgrupper 
handlar om resultatet har presenterats på ett innehållsrikt sätt genom teman som kan 
stärkas med citat från gruppdiskussionerna. För att tydligt presentera empirin av vår 
studie för läsaren har vi presenterat empirin under teman och valt ut viktiga citat som kan 
lyfta förståelsen. Vi anser ändock att resultatet av vår studie är unikt och inte möjligt att 
överföra till andra kontexter, men vi tror att det kan finnas likheter som andra kan 
applicera på sin verklighet och finna ett igenkännande i. 
  

8.2 Samhälleliga och etiska implikationer 
Vad gäller samhälleliga implikationer relaterade till denna studie kan det, vid ökat fokus 
på CSR vid varumärkesbyggande av ett företags employer brand, finnas en risk för 
vilseledande marknadsföring. I en artikel för Svenska Dagbladet skriver Alestig (2017) 
att många svenska företag försöker ge sken av att vara mer hållbara än de egentligen är, 
även kallat green washing. Vidare skriver författaren att en skillnad jämfört med för några 
år sedan är att många bolag idag har hållbarhetsrapporter, men att många rapporter präglas 
av tomma ord och opreciserade beskrivningar av företagens faktiska agerande. Att företag 
kommunicerar ett ansvarstagande som inte är sanningsenligt kan medföra flertalet 
problem, såsom minskat förtroende för CSR-kommunikation. Detta kan i sin tur innebära 
ett minskat förtroende för de företag som är ärliga och genuina i sin kommunikation. Det 
är således viktigt att företag är transparenta och kommunicerar sitt faktiska agerande för 
att behålla förtroendet bland intressenter i samhället. 
  
Utöver vilseledande marknadsföring av CSR, kan vilseledning även ske gällande 
företagets övriga värdeerbjudanden, vilket kan ses som falsk marknadsföring. Som nämnt 
tidigare är det viktigt att ha en förståelse för att både intern och extern employer branding 
är essentiella för att lyckas med ett starkt employer brand. Genom att bara fokusera på 
extern employer branding finns en risk för att det som sker inom företag glöms bort, vilket 



66 

kan leda till att en falsk fasad byggs upp. För att inte sprida en falsk bild av företaget kan 
således intern employer branding inte kan uteslutas ur företagets strategi. 

Då flertalet tidigare studier, samt även denna, visar på att CSR är ett attribut som 
potentiella anställda anser attraktivt att dess arbetsgivare arbetar med, kan det även leda 
till fördelar för samhället. Ett ökat intresse för CSR från anställda och potentiella anställda 
kan ställa krav på företag att det krävs ett ökat agerande inom CSR. Detta kan i sin tur 
leda till att företag tar ett större ansvar för samhället genom diverse CSR-initiativ som 
bidrar till ett förbättrat samhälle.                                                  
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Appendix 1: Intervjuguide 
  
Tema/typ av 
fråga 

Fråga Teorikoppling 

Öppningsfråga Vi kan inleda med att fråga vilken 
inriktning ni alla har/har haft under er 
studietid? 
När förväntas ni ta examen? 

Ej kopplad 

Introduktions 
fråga 

Hur går era tankar kring vad ni vill göra 
efter examen? 

Ej kopplad 

Övergångsfråga Vad tänker ni på när ni hör ordet 
arbetsgivarvarumärke? 

Ej kopplad 

Employer 
Branding 

Vad tror ni påverkar er uppfattning av hur 
ett företag är som arbetsgivare? 

Aaker, 1992; 
Backhaus & Tikoo, 
2004 

Kommunikation Hur söker ni information om en 
arbetsgivare? 
  
Dvs från vilka källor hämtar ni 
information? Hur vill ni få information? 

Chhabra & Sharma, 
2014; Deepa och 
Baral, 2017 

Employer 
Branding 

Vad fastnar era ögon på när ni läser en 
jobbannons eller en hemsida? 
/Vad fastnar era ögon på när ni läser om 
ett företag 
  
Vad vill ni att de erbjuder? 

Backhaus & Tikoo, 
2004; Wilden et al., 
2010; Maruszczak, 
2014 

Employer 
Branding 

Om ni föreställer er ett företag som ni vill 
jobba för, hur kommer det sig att ni vill 
jobba där? 
  
Varför? 
Utöver det ni svarat nu, finns det något 
som kan ge ett mervärde? 
Vad kan istället göra att ni inte vill jobba 
åt ett företag? 

Dögl & Holtbrügge, 
2013 

Employer 
Branding 

Vilken roll spelar ett företags rykte vid val 
av framtida arbetsgivare? 
  
På vilket sätt? 
Varför? 

Story et al., 2016. 
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Employer 
Branding 

Hur resonerar ni kring en framtida 
arbetsgivares värderingar i relation till era 
egna värderingar? 
  
Hur menar ni då? På vilket sätt? 
Om det anses viktigt att de går i linje med 
ens egna, varför är det viktigt? 

Backhaus & Tikoo, 
2004; Chatman, 
1989; Story et al., 
2016 

CSR Många företag väljer att ta någon form av 
samhällsansvar, hur agerar ett företag på 
ett ansvarsfullt sätt enligt er? Exemplifiera 
gärna! 
  
Varför just dessa? 

Votaw, 1972 

CSR Hur resonerar ni kring att er framtida 
arbetsgivare arbetar med CSR/tar ansvar? 
  
Är det något ni tänker på? 
På vilket sätt önskar ni att de tar ansvar 
för samhället? 

Hildebrand et al. 
2011; Kim & Park 
2011; Holtbrügge, 
2014 

CSR Hur skapar ni er en uppfattning av ett 
företags CSR-arbete/ansvarstagande? 
  
Vilka kriterier tittar ni på? 

Votaw, 1972; 
Turker, 2009a; 
Carlini et al., 2019 

CSR/Employer 
Branding 

I samband med att ni letar jobb, 
skulle ni då leta aktivt efter CSR-relaterad 
information? 
  
Om ja: Var letar ni efter denna 
information? Hur vill ni ha information 
om ett företags CSR-arbete? 

Ej kopplad 

CSR Om ni sätter er in i en situation att ni ska 
arbeta för ett tillverkande företag, som en 
industri, hur resonerar ni då kring 
företagets CSR-arbete/ansvarstagande? 
  
Vad värderar ni då? 
Varför? 

Dupire & M’Zali, 
2018 
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CSR Om ni istället sätter er in i en situation där 
ni ska arbeta för ett tjänsteföretag, såsom 
bank, försäkringsbolag eller 
marknadsföringskonsult, hur resonerar ni 
då kring företagets CSR 
arbete/ansvarstagande? 
  
Vad värderar ni då? 
Varför? 

Dupire & M’Zali, 
2018 

Kommunikation Vi har tidigare diskuterat kring hur och var 
ni söker information om en arbetsgivare. 
Vad avgör om information uppfattas 
trovärdig? 
  
Vad kan göra att en information inte 
känns så trovärdig? 

Schmeltz, 2014; 
Puncheva-
Michelotti et al., 
2018 

Kommunikation Hur resonerar ni kring olika kanalers 
trovärdighet? 
  
Finns det någon kanal som skulle göra att 
ni inte tror på det som sägs? 

Lee et al. 2017; 
Graham & Cascio, 
2018; Wilkins et al. 
2018 

Avslutande fråga Är det något annat ni skulle vilja lyfta 
fram inom området som ni inte tycker att 
våra frågor har berört? 

Ej kopplad 

Avslutande fråga Utan att berätta vad ni svarade 
inledningsvis på den individuella frågan; 
tänker ni på något annat nu gällande hur ni 
uppfattar CSR? 

Ej kopplad 
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Appendix 2: Individuella inledande frågor 
  
Många företag arbetar med att ta ansvar för samhället på olika sätt, vilket brukar 
benämnas som CSR. Vad innebär CSR för dig? 
  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
  

Vad tycker du är viktigt att företag som du vill jobba hos arbetar med, när det kommer 
till att ta ansvar? Varför just detta? 
  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Appendix 3: Personligt meddelande, tillfrågan om 
deltagande  
 

Hej! 

Den här terminen skriver vi ett examensarbete om CSR i relation till employer branding. 
Vi tänkte fråga dig om du skulle vilja delta i en fokusgrupp som handlar om detta ämne. 
Det innebär rent konkret att du sitter med cirka 4-6 andra personer och diskuterar olika 
ämnen relaterade till CSR och employer branding som vi ger er under fokusgruppen. 
Fokusgruppen kommer att äga rum under vecka 13 eller 14 på Umeå universitet. Vi 
räknar med att det tar cirka 90 minuter och vi bjuder på fika. Har du en vilja och en 
möjlighet att delta i vår studie? 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 
Ina och Lovisa 
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Appendix 4: Mejl till respondenter 
  
Hej! 
  
Tack för att du har ställt upp på att delta i den fokusgrupp som vi genomför i samband 
med vår uppsats. Som tidigare nämnt handlar studien om Employer Branding ur ett CSR-
perspektiv, och genomförs som ett examensarbete i företagsekonomi vid Umeå 
universitet. Studien är kvalitativ med totalt tre fokusgrupper bestående av 
civilekonomstudenter som studerar sin sjätte till åttonde termin, vilket även är 
anledningen till att just du har blivit tillfrågad. 
  
Du kommer att delta i en fokusgrupp om fem till sju personer, och den beräknade tiden 
är 90 minuter. Vi kommer även att bjuda på fika på plats. Ingen förberedelse behövs inför 
fokusgruppstillfället. Vi välkomnar allas åsikter, där ingenting är rätt eller fel, och ingen 
värdering kommer att läggas i det som sägs. Ni som deltar i studien kommer även att vara 
anonyma i uppsatsen. Diskussionerna under fokusgrupperna kommer att spelas in med 
ljudupptagning, för att sedan kunna transkriberas och analyseras. Efter att analysen är 
gjord kommer såväl ljudfiler samt transkriberat material att raderas. 
  
Tid: 
Plats: 
  
Du är varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor eller funderingar. Vi ser 
fram emot att träffa dig! 
  
Med vänliga hälsningar, 
Ina och Lovisa 
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