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Sammanfattning 

Titel: Socialt ansvarsfullt företagande – vilken roll spelar detta vid rekrytering? 

Författare: Anna Boström Hult & Alexandra Caldarulo 

Handledare: Katja Lindqvist & Malin Zillinger 

Nyckelord: Socialt ansvarsfullt företagande, CSR, Rekrytering, Anställda, Arbetssökande, 

Arbetsgivare  

Problematik & Syfte: Socialt ansvarsfullt företagande efterfrågas alltmer av arbetssökande 

och anställda vilka vill kunna identifiera sig med sin arbetsgivare. Det är därför viktigt för 

företag att arbeta med dessa frågor och att utveckla en förtroendeingivande image. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur socialt ansvarsfullt företagande kommer till uttryck i svenska 

företags rekryteringsprocess. 

Metod: Med hjälp av en fallstudie av nätverket CSR Skåne kunde vårt syfte uppfyllas. 

Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med ansvariga för socialt ansvarsfullt 

företagande eller motsvarande i sex stycken medlemsföretag i nätverket. Det insamlade 

materialet analyserades sedan med hjälp av uppsatsens teoriavsnitt. Utifrån detta har slutsatser 

dragits vilka utgör uppsatsens resultat. 

Resultat: Resultatet av vår fallstudie visar att socialt ansvarstagande innefattar oerhört många 

aspekter vilket gör att olika företag arbetar med detta på vitt skilda sätt och fokuserar på de 

områden som ligger deras specifika verksamhet närmast. Vi fann det svårt att uttyda hur 

socialt ansvar kommer till uttryck i rekrytering utan upptäckte att det snarare framhävdes som 

en del av företagets helhet och image. Budskapet om företagens sociala ansvar spreds snarare 

via hemsidor och word-of-mouth än via själva rekryteringsprocessen. Under rekryteringen 

gavs oftast enbart information kring den aktuella tjänsten och kring företaget. De flesta 

företagen i nätverket CSR Skåne var dock slutligen överens om att företags sociala 

ansvarstagande blir allt mer efterfrågat bland arbetssökande och anställda. 
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Abstract 

Titel: Corporate Social Responsibility – what difference does it make in recruitment? 

Authors: Anna Boström Hult & Alexandra Caldarulo 

Tutors: Katja Lindqvist & Malin Zillinger 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Recruitment, Employees, Job applicants, 

Employers 

Problem & Purpose: Corporate social responsibility is increasingly requested from job 

applicants and employees who want to be able to identify with their employer. Therefore it is 

important for companies to work with these issues and to develop a confidence-inspiring 

image. The purpose of this thesis is to research how corporate social responsibility shows in 

Swedish companies’ recruitment process.  

Method: Through a case study of the network CSR Skåne were we able to fulfill our purpose. 

The research was made with the help of qualitative interviews with persons in charge of 

corporate social responsibility or equivalent in six of the companies which are part of the 

network. The collected information was analyzed with the help of the thesis’ theoretical 

chapter. This led to certain conclusions which constitute the results of this thesis. 

Result: The result of our case-study shows that corporate social responsibility includes a 

countless amount of aspects which leads to the fact that companies work with these issues in 

very different ways and focus on areas which are closely connected to their specific operation. 

We found it difficult to see how social responsibility is shown in recruitment and found that 

this rather is expressed as a part of the company as a whole and as a part of its image. Instead 

of informing as a part of the recruitment process the companies’ work with corporate social 

responsibility was spread through web-pages and word-of-mouth. During the actual 

recruitment most companies just informed the applicants about the current job position and 

about the company as a whole. But in the end most of the companies in the network CSR 

Skåne agreed that companies’ social responsibility is becoming more and more sought after 

amongst applicants and employees. 
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1. Introduktion 
I uppsatsens inledande del får läsaren en inblick i begreppet Corporate Social Responsibility 

och dess innebörd och bakgrund. Därefter presenteras det skånska nätverket som studerats. 

Uppsatsens problem formuleras också nedan vilket sedan mynnar ut i syfte och två valda 

frågeställningar. Slutligen redogörs även för uppsatsens disposition. 

1.1 Inledning 

Det blir idag allt viktigare för företag att ta ansvar för och värna om sin omvärld.
1
 Coca-

Cola’s framlidne VD menar att företag till och med har en skyldighet att ge tillbaka till 

samhället. Detta eftersom affärsrörelser är en del av samhället och bör därför genom sitt sätt 

att behandla sina anställda verka som en förebild för sin omgivning. På grund av minskat 

antal institutioner som binder samhället samman såsom stadsparken, folkets hus och kyrkan, 

menar han att företag nu måste axla det ansvaret.
2
 John Ruggie håller med om detta och 

tydliggör det i följande citat:  

Companies have made our world a global village. Now they must help keep it livable. 

Because if it can’t be made to work for all, in the end it will work for none.
3
 

Redan för ca 20 års sedan brottades företag med hur miljön påverkades av deras verksamhet
4
. 

Det gröna företagandet och hållbarhetsbegreppet uppkom inte utav en tillfällighet utan på 

grund av att klimatforskning påvisade den globala uppvärmningen och växthuseffekten, två 

skrämmande reslutat av att vi brukar vår jord alltför oaktsamt
5
. Allt eftersom diskussionen 

kring hållbarhet blomstrade uppkom ett nytt begrepp. Ett mer utvecklat, bredare och mer 

omfattande begrepp; Corporate Social Responsibility. 

Corporate Social Responsibility, framöver benämnt CSR, handlar både om att på ett rättvist 

sätt ta hand om anställda, kunder och leverantörer såväl som att stödja det lokala samhället, 

                                                      
1
 Ruggie, John. Special Representative of the UN Secretary General on Business and Human Rights i Ansett, 

Sean. (2007). Mind the Gap: A Journey to Sustainable Supply Chains. Employ Respons Rights J (2007) 19:295–

303. Springer Science + Business Media, LLC 2007.  
2
 Carroll, B. Archie. (1998). The Four Face of Corporate Citizenship Center for Business Ethics at Bentley 

College, Blackwell Publishers: Oxford 
3
 Ansett. (2007). 

4
 Simmons, John Aydon. (2009).“Both sides now”: aligning external and internal branding for a socially 

responsible era. Marketing Intelligence & Planning Vol. 27 No. 5 pp. 681-697 Emerald Group Publishing; Jfr. 

Grafström, Maria., Göthberg, Pauline & Windell, Karolina (2008). CSR: Företagsansvar i förändring Liber: 

Malmö s.14-16 
5
 http://www.greenpeace.org (Läst 2010-04-20) 
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donera pengar till välgörenhet och att främja miljömässig hållbarhet.
6
 Det finns olika 

drivkrafter bakom framväxten av CSR. Några exempel är de många företagsskandaler vilka 

uppdagades kring millennieskiftet, det växande motståndet mot globalisering och nya krav 

från politiker och investerare.
7
 Kraven på företagen har ökat, att ta sitt sociala ansvar och att 

utveckla sitt etiska agerande är några av önskemålen från intressenterna
8
. Då alltfler 

arbetssökande nu efterlyser arbetsgivare med etiska värderingar som sammanfaller med de 

egna aktualiseras CSR ytterligare.
9
 

CSR är numera allmänt vedertaget medan det för fem års sedan var en nischaktivitet
10

. I USA 

har CSR dock varit aktuellt en längre tid, redan 1976 grundades ett av de första centrumen för 

socialt ansvarfullt företagande i landet. I Europa uppkom däremot inte intresset för forskning 

inom socialt ansvarfullt företagande förrän i början 1980-talet. Skillnaden är dock att det i 

Europa finns ett större intresse för företagets roll i samhället och att där läggs större fokus på 

samhälleligt ansvar medan det i USA är frågor som rör etik i ledarskapet och personliga 

moraliska dilemman som har varit centrala i diskussionen.
11

 Sveriges intresse för CSR 

uppkom relativt nyligen vilket har medfört att kunskapen inom ämnet i företagen inte är lika 

utbredd. De personer som blir tilldelade CSR-ansvar är därmed inte så bekanta med 

begreppets bakgrund och kan känna sig obekväma med det nya tankesättet. Då intresset för 

CSR har ökat i hög grad vid svenska universitet och högskolor under de senaste åren kommer 

dock denna problematik förhoppningsvis att minimiseras i framtiden.
12

 En anledning till att 

CSR hittills inte har slagit igenom så stort kan vara det välfärdssystem med skatter som finns 

främst i Sverige men även i delar av Europa. Begreppet kan därmed ifrågasättas och man bör 

ha i åtanke att det än så länge är färgat från sitt hemland USA där en annan samhällskultur 

råder. 

Företag i Skåne har visat sig vara tillväxtstarka och Öresundsregionen ses som en region med 

goda möjligheter till expansion.
13

 En anledning till detta kan vara att Lund Universitet, ett av 

                                                      
6
 Bohdanowicz, Paulina & Zientara, Piotr. (2009). Hotel companies’ contribution to improving the quality of life 

of local communities and the well-being of their employees Tourism and Hospitality Research 
7
 Borglund, Tommy., De Geer, Hans & Hallvarsson, Mats. (2009). Värdeskapande CSR. Hur företag tar socialt 

ansvar. Norstedts Akademiska Förlag: Falun s.49-59; Jfr. Grafström et al. (2008). s.13-18 
8
 http://www.csrmedia.blogspot.com/ (Läst 2010-05-21) 

9
 Hand Employees the CSR baton. Human Resources (09648380) (2009). s.5-6 Ebsco., SIS Handbok (2005); Jfr. 

Borglund et al. (2009). s.101-105 
10

 Pinkess, Andrew. (2008). Show you really care to win staff. Brand Strategy; Jul/Aug2008, Issue 224, p38-39, 

2p 
11

 Borglund et al. (2009). s.91-93; Jfr. Grafström et al. (2008). s.27-28 
12

 Borglund et al. (2009). s.91-93 
13

 http://www.skane.se (Läst 2010-06-02) 
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Sveriges största universitet, finns i området, samtidigt som Malmö Högskola, Akademi 

Båstad och University of Copenhagen är belägna inom en nära radie. Tillväxten i regionen har 

medfört att nätverk växt fram och utvecklats, ett av dessa nätverk är CSR Skåne. Stiftelsen 

TEM lade grunden för nätverket och har redan tidigare under en lång period arbetat med 

miljö- och hållbarhetsfrågor. Detta nätverk är skapat för skånska företag, organisationer och 

ideella organisationer som vill lära sig hur deras verksamheter kan arbeta med 

samhällsansvar. Cirka 15 organisationer från såväl offentlig som privat sektor samt ideella 

organisationer har varit med sedan starten av nätverket, det har sedan dess utökats till att 

inkludera 22 organisationer. Några exempel på medlemmar i CSR Skåne är; Nestlé Sverige 

AB, Bona AB, Nordic Sugar A/S och E.ON Nordic AB.
14

 CSR Skåne ser som sin viktigaste 

uppgift att samla och inspirera organisationer och företag till att utveckla CSR-aktiviteter 

vilket ska leda till en starkare relation till omvärlden, ökad tillväxt och långsiktig lönsamhet. 

Detta genomförs bland annat genom tematräffar och seminarium.
15

 Genom att titta närmare på 

nätverket har vi funnit att företagen i Skåne värderar nätverkande och diskussionen kring 

CSR. Då Skåne enligt Upplysningscentralen är det sammanlagt starkaste länet när det 

kommer till företagsutveckling
16

 finner vi det är intressant att se hur företagen i länet arbetar 

med CSR.  

1.2 Problemformulering 

I en kunskapsekonomi strävar majoriteten av företag efter att rekrytera och behålla en så 

motiverad och kompetent personal som möjligt. Dessa egenskaper hos en anställd har blivit 

en konkurrensfördel i en omgivning där kunskap är en bristvara. Genom att uppfattas som en 

attraktiv arbetsgivare kan företag rekrytera och behålla en så högpresterande och motiverad 

personal som möjligt. CSR är en viktig komponent eftersom det finns forskning som visar att 

högutbildade individer hellre söker sig till företag som arbetar med detta.
17

 Socialt 

ansvarsfullt företagande och hållbarhet är aktuella ämnen vilka har gjort att kraven på företag 

att engagera sig i sociala frågor och agera etiskt har ökat de senaste åren
18

. De anställda vill 

                                                      
14

 http://www.mynewsdesk.com (Läst 2010-03-29) 
15

 http://www.tem.lu.se (Läst 2010-03-29) 
16

 http://www.kristianstad.se (Läst 2010-05-20) 
17

 Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development 

International  9(5), 501-517 
18

 http://www.csrmedia.blogspot.com/ (Läst 2010-05-21); Bohdanowicz, Paulina & Zientara, Piotr. (2008). 

Corporate Social Responsibility in Hospitality: Issues and Implications. A Case Study of Scandic. . Scandinavian 

Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 8, No. 4, 271-293 Routledge 
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kunna identifiera sig med företaget och vara stolta över att arbeta där
19

. Det är därför av vikt 

att arbetsgivare försöker att skapa en förtroendeingivande image av företaget samt ett 

varumärke som speglar det CSR-arbete som genomförs
20

. Detta kan komma att bli särskilt 

avgörande när den rådande lågkonjukturen övergår i en högkonjunktur och det så småningom 

kommer att råda brist på arbetskraft. Det blir då vitalt för företag att framstå som attraktiva på 

arbetsmarknaden. Detta för att säkra kompetensen i organisationen och organisationens 

konkurrenskraft gentemot konkurrenterna. Intressenterna och bland dessa även medarbetare 

och potentiella medarbetare förväntar sig i allt större utsträckning att företag och andra 

organisationer inte bara satsar på vinstmaximering för aktieägare utan också aktivt bidrar till 

samhällsutvecklingen. De organisationer  som utvecklar sitt ansvarstagande kommer 

antagligen att  ha fördelar både när det gäller rekrytering av kvalificerad personal men 

även att hålla kvar personalen och kunskapen i företaget.
21

 Resonemanget ovan leder oss fram 

till vårt utvalda syfte: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialt ansvarsfullt företagande kommer till uttryck 

i svenska företags rekryteringsprocess. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur kommer social ansvarsfullt företagande till uttryck i svenska företag? 

 Hur påverkar socialt ansvarsfullt företagande rekryteringsprocessen i svenska företag? 

Vår första frågeställning ska tydliggöra svenska företags övergripande arbete med socialt 

ansvarstagande. Med hjälp av den får vi klarhet i vilka frågor företag fokuserar på. Vår andra 

frågeställning kopplar samman de sociala ansvarsfrågorna med företags rekryteringsprocess 

för att uttyda om det finns ett samband dem emellan. För att få svar på våra frågeställningar 

har vi som tidigare nämnts valt att undersöka medlemmarna i nätverket CSR Skåne då 

samtliga verksamheter aktivt har valt att arbeta med socialt ansvarsfulla frågor.
22

 

Medlemmarna i nätverket har således redan en inblick i vad social ansvarsfullt företagande 

innebär och hur det praktiseras. En annan anledning till att vi vill undersöka CSR Skåne är att 

Skåne som region har goda tillväxtmöjligheter
23

. Detta innebär att det i regionen ständigt 

                                                      
19

 Hand Employees the CSR baton Human Resources (09648380) (2009). s.5-6; Bohdanowicz & Zientara. 

(2008); Borglund et al. (2009). s.101-105 
20

 Borglund et al. (2009). s.14, 69 
21

 Rehnström, Iris. Konsult TEM. (2010-04-06). Intervju. Kl.15.00 
22

 http://www.tem.lu.se (Läst 2010-05-02) 
23

 http://www.skane.se (Läst 2010-05-02) 
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skapas nya arbetstillfällen vilket gör att arbetsgivare bör utveckla ett sätt att differentiera sig 

från konkurrenter för att rekrytera och behålla den mest motiverade och kompetenta 

personalen. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem större avsnitt i följande ordning; introduktion, teoretisk ram, 

metod, analys och slutsatser och reflektion. Efter den introducerande delen följer det avsnitt 

som behandlar den teoretiska ram vilken uppsatsen tar sin utgångspunkt i. Här får läsaren 

bland annat en förståelse för vad ett företags sociala ansvarstagande inkluderar och vad en 

rekryteringsprocess innebär. I metodavsnittet redogörs sedan för vårt val av 

forskningsområde, fallstudie, intervjuteknik och slutligen presenteras viss kritik gentemot vårt 

val av metod. Metoden följs av analysen där den insamlade empirin analyseras med hjälp av 

den teoretiska ramen. Uppsatsen avslutas med våra slutsatser och reflektioner samt förslag 

på framtida forskning.  
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2. Teoretisk ram 
I kapitlet presenteras de teorier vi valt att utgå ifrån inom vårt valda ämne. Teorier och 

definitioner kring socialt ansvarsfullt företagande redovisas. Vi introducerar också teorier 

kring rekrytering och klargör dess innebörd. Vi önskar förtydliga att de teorier kring 

rekrytering som uppvisas nedan endast ska förklara innebörden av rekryteringsprocessen och 

kommer inte att användas i uppsatsens analys. 

2.1 Begreppet CSR 

Corporate Social Responsibility eller CSR som det också kan benämnas innefattar 

ekonomiska aspekter, miljöaspekter, samhällspåverkan, produktansvar samt etiska aspekter.
24

 

Med CSR menas således att organisationer har sociala skyldigheter som bör inkluderas i deras 

strategi och beslutsfattande genom att uppmärksamma de ekonomiska, lagliga och sociala 

förväntningarna som samhället har vid en given tidpunkt.
25

 Verksamheter har följaktligen ett 

ansvar att identifiera vilka frågor som de har ansvar för samt vilka av dessa frågor som berör 

deras intressenter för att sedan agera
26

. CSR betyder att företag inte enbart rättfärdigar sin 

existens genom den vinst som alstras utan också genom att erbjuda sina tjänster för att hjälpa 

samhället. Detta innebär att företag håller fast vid sin strategi för att generera vinst samtidigt 

som de bidrar till samhällets välgång.
27

 CSR representerar företags värderingar och etik och 

skall därmed genomsyra hela organisationen och involvera dess anställda.
28

 CSR är 

kontextberoende och skiftar därför beroende på var företaget är verksamt och hur samhället 

ser ut där.
29

 Det finns många definitioner av CSR, men den som används mest frekvent är EU-

kommissionens definition
30

: 

A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.
31
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 Bohdanowicz & Zientara (2008);SIS Handbok (2005). 
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 Borglund et al. (2009). s.63 
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The Problematic Swedish Example s.2; Jfr. Grafström et al. (2008). s.114 
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I nuläget finns dock ingen entydig definition av vad företags sociala ansvar innebär och 

omfattar. Det är upp till varje företag att tolka vad deras sociala ansvar är.
32

 Oavsett definition 

handlar socialt ansvarstagande om ett ansvar som sträcker sig utöver det lagen föreskriver.
33

 

Företag har olika etiketter på vad de kallar sitt arbete med socialt ansvarsfullt företagande, 

några exempel är CSR, corporate responsibility, sustainability och samhällsansvar.
34

 Det 

diskuteras därför kring vilka CSR-begrepp som är riktiga att använda och många är osäkra på 

innebörden av uttrycken. Det finns inget begrepp som egentligen används mer än andra utan 

de används snarare parallellt. CSR är dock den benämning som är populärast i 

mediesammanhang. De flesta svenska företag använder sig antingen av begreppet hållbarhet 

eller av företagsansvar.
35

 Då CSR är ett engelskt begrepp och även en förkortning kommer vi 

hädan efter att benämna det socialt ansvarstagande för att underlätta för läsaren. Vi syftar då 

till företags sociala ansvarstagande. 

CSR Pyramiden 

Socialt ansvarstagande består enligt Carroll av fyra komponenter vilka porträtteras i CSR 

pyramiden. Grundtanken med pyramiden, vilket också representerar den första komponenten, 

är att ekonomiskt ansvar underbygger alla de resterande komponenterna. Samtidigt förväntas 

företag lyda lagen, vilket är den andra komponenten. Nästa steg i pyramiden är företags etiska 

ansvar. Detta betyder att det på den mest fundamentala nivån är företags plikt att göra det som 

är rätt, schysst och rättvist samtidigt som de ska undvika eller minimisera risken att skada 

intressenter, såsom exempelvis anställda, kunder, miljön, med flera. I toppen av pyramiden 

finns den sista komponenten, det filantropiska ansvaret. Det innebär ett filantropiskt ansvar i 

vilken företag förväntas bistå samhället med såväl finansiella som humana resurser och 

därmed skapa förbättrad livskvalitet.
36

 Genom att uppfylla de fyra komponenterna blir 

företaget således en god samhällsmedborgare. De fyra komponenterna i pyramiden är 

beroende av varandra och påverkar konstant varandra. Det mest kritiska förhållandet 

representeras dock av den ekonomiska komponentens relation till varje enskild komponent. 

Att vara vinstdrivande är grundläggande för företags överlevnad och på så vis en 

                                                      
32
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nödvändighet, därmed är den ekonomiska komponenten den som är av störst vikt i 

pyramiden.
37

 

 

Figur 1. Carroll’s CSR Pyramid [modifierad]
38

 

 

2.1.2 Implementeringen av socialt ansvarstagande 

Ett första steg i att införa socialt ansvarstagande i företag är att göra en inventering över vad 

som redan görs. Detta brukar som regel inkludera det arbete som miljöchefen och 

personalchefen ansvarar för. Sedan bör de delar av det sociala ansvarstagande som är 

relevanta för verksamheten identifieras. Företags sociala ansvarsarbete med fokus på anställda 

kan påbörjas med att exempelvis utveckla kollektivavtal där bland annat medbestämmande, 

minimilöner och uppsägningsvillkor ingår. Organisationerna kan också utveckla 

jämställdhetsplaner, policys för arbetsmiljö och regler mot diskriminering. Vissa chefer, 

exempelvis personalchefer, är ofta skeptiska till införandet av socialt ansvarstagande som ett 

begrepp då de redan tidigare arbetat med det men under ett annat namn.
39

  

Socialt ansvarstagande utformas ofta i samarbete med en ideell organisation. Denna 

organisation kan bidra med sin speciella kompetens och kunskap och i gengäld bli sponsrad 

eller får bidrag. Samarbetet ger företag en god image, ökad trovärdighet och legitimitet.
40

 Ett 

                                                      
37
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38
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39

 De Geer i Borglund et al. (2009). s.126-129; SIS Handbok. (2005). 
40

 De Geer i Borglund et al. (2009). s.14, 69 
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exempel på hur socialt ansvarstagande kan användas i praktiken är att låta företagets anställda 

delta i volontärarbete på betald arbetstid, vilket i sin tur skapar positiva resultat i form av 

högre effektivitet, och att företagets attraktivitet på arbetsmarknaden ökar samtidigt som det 

bidrar till samhällsutvecklingen.
41

 

2.1.3 Socialt ansvarstagande i ledarskap 

För att ett företag ska kunna arbeta med sociala och miljömässiga frågor är det nödvändigt att 

det finns en medvetenhet och ett engagemang från ledningens sida.
42

 Dock visade en 

undersökning från år 2009 av HR Magazine att endast en av tio personalchefer arbetade med 

socialt ansvarstagande.
 
Hittills har flertalet företag implementerat begreppet CSR genom olika 

policys men har lagt mindre vikt vid att göra det till en del av ledarnas kompetens och av 

organisationskulturen. Många personalchefer har förstått vikten av socialt ansvarstagande 

men organisationerna lyckas trots detta inte implementera det i praktiken.
43

 Enligt Rahbek 

Pedersen kan en av anledningarna till detta vara att många chefer ser sociala, miljömässiga 

och ekonomiska aspekter som helt separata frågor. Det kan också bero på att många ledare har 

ett smalt synsätt på socialt ansvarstagande och enbart kopplar ihop det med frågor som är 

direkt länkade till företagets kärnverksamhet.
44

 Detta visar på begreppets komplexitet. 

2.1.4 Socialt ansvarstagande och intressenter 

Socialt ansvarstagande kan betraktas som ett sätt för företag att skapa goda relationer till sina 

intressenter.
45

 En intressent kan definieras som en individ eller en grupp som påverkar eller 

blir påverkad av företags verksamheter. Viktiga intressenter är till exempel; investerare, 

medarbetare, leverantörer, kunder, miljön och samhället. Det är viktigt att visa respekt för 

intressenter och inte bara betrakta dem som ett verktyg för att uppnå egna syften. Intressenter 

kan delas upp i två grupper, direkta och indirekta intressenter. Direkta intressenter prioriteras 

högre då de är väsentliga för företagets överlevnad och inkluderar exempelvis kunder, 

anställda, aktieägare och leverantörer. Indirekta intressenter kommer i andra hand och 

inkluderar till exempel lokalsamhället, kommande generationer, anställdas familjer eller 

intresseorganisationer. Det är alltså en god idé att försöka att bygga en god relation till 

verksamhetens intressenter. Det är viktigt att hela tiden vara medveten om vilka som är 

                                                      
41
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företagets viktigaste intressenter just nu då detta ständigt förändras.
46

 Att utveckla en effektiv 

strategi kring socialt ansvar kan exempelvis leda till att företaget förbättrar sitt rykte vilket 

kan underlätta rekrytering och bibehållning av personal
47

. Om företaget inte följer de normer 

som råder i omgivningen tappar de intressenternas förtroende och deras informella 

godkännande av verksamheten.
48

  

Relationen till intressenter 

Tydlig kommunikation är en viktig och grundläggande del av socialt ansvarstagande då det 

medför ökat förtroende från intressenter och bevarar företags anseende.
49

 Det är av vikt att 

utveckla och etablera en strategi både för intern såväl som extern kommunikation för att 

kunna visa upp företagets sociala ansvarstagande.
50

 För att nå ut med sitt budskap till 

intressenterna kan företag använda sig av exempelvis årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar, hemsidor och företagsbroschyrer.
51

 Information gällande socialt 

ansvarstagande riktad till anställda och kunder bör vara skriven i allmänna och lättbegripliga 

ordalag
52

. Vid första kontakten med en arbetssökande bidrar en socialt ansvarstagande 

organisation till korrekt och lättförståelig information genom marknadsföring, priser och 

försäljnings PR så att potentiella medarbetare kan göra välgrundade beslut angående om 

organisationen erbjuder den typ av anställningsförslag som de söker.
53

 Enligt Mette Morsing 

vid Handelshögskolan i Köpenhamn är det viktigt att kommunikationen är dubbelriktad så att 

intressenterna också kan delge sina åsikter i frågan. Detta hjälper också till att öka ett företags 

legitimitet. Andra saker som är viktiga att tänka på när det sociala ansvaret kommuniceras är 

som sagt att det är naturligt kopplat till verksamheten och inte håller för hög profil. Annars 

riskerar företaget att anklagas för hyckleri vilket leder till minskat förtroende. Det är dessutom 

bra att genomgå en extern granskning av arbetet vilket i sin tur ger ökad trovärdighet.
54

 

Socialt ansvarstagande och media 

Media är en viktig del i utvecklingen och kommunikationen av socialt ansvarstagande då det 

är media som granskar och kritiserar olika verksamheter och det det också är genom media 

som företagen kan försvara sig mot kritiken. Att bli uthängd i media är en rädsla som 
                                                      
46
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47

 Ansett. (2007). 
48
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medverkat till att skapa det ökade intresset för arbetet med socialt ansvar. Detta är också en 

anledning till att vissa företag väljer att inte kommunicerar sitt sociala ansvarsfulla arbete då 

de i så fall riskerar att kritiseras.
55

 

2.1.5 Debatten kring socialt ansvarstagande 

Alla är inte överens om att socialt ansvarstagande är någonting positivt. Något som bland 

annat kritiseras är att arbetet med socialt ansvarstagande går emot den fria marknadsekonomin 

då dess principer öppet motsätter sig vinstoptimering. Friedman, en av de första kritikerna till 

företags sociala ansvarstagande, menar att ett företags fokus på att maximera sin vinst 

knappast kan sägas missgynna samhället. Istället bidrar ett framgångrikt företag i högsta grad 

till samhällets välgång genom att skapa jobb och tillhandahålla varor och tjänster. Friedman 

menar att om socialt ansvarstagande kommer in i bilden så påverkar det företaget negativt och 

minskar dess konkurrenskraft.
56

 Det sägs också att socialt ansvar gör företagen mindre 

effektiva och felfokuserade, att sätta andra intressenter före ägarna går emot äganderätten och 

aktiebolagslagen
57

. Att prioritera aktieägarna främst menar bland andra kritikern Friedman 

och ekonomen Henderson generera mer resurser till samhället då det sociala ansvarsarbetet 

leder till högre kostnader och lägre lönsamhet
58

. 

Många menar dessutom att socialt ansvarstagande är en trend som företagen följer för att det 

förväntas av dem och för att det förbättrar deras image och rykte snarare än för att göra nytta 

för samhället eller för att utveckla verksamheten och motivera anställda.
59

 Det påpekas också 

att vissa initiativ, såsom ekologiska jordbruk och Fair Trade, faktiskt inte förbättrar 

situationen utan gör den värre. Detta leder till att man kanske inte ska acceptera allt arbete 

med socialt ansvarstagande som korrekt utan förhålla sig kritisk till detta.
60

 

Många företag ställer sig dock positiva till socialt ansvarstagande och argumenterar för att det 

medför en högre lönsamhet, att de blir attraktivare som arbetsgivare samt att det bidrar till en 

mer framgångsrik organisation
61

. Förespråkare menar att socialt ansvarstagande är en del i 

långsiktig vinstoptimering och leder till värdeskapande för ägarna av den aktuella 

verksamheten. Den långsiktiga vinstoptimeringen har lett till att socialt ansvarstagande som 
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managementidé har slagit igenom i Sverige såväl som i Europa.
62

 Detta kan exemplifieras 

genom Hallvarsson & Halvarssons studie som visar att 75 procent av Sveriges 100 största 

företag informerar om sitt arbete med socialt ansvar på sina hemsidor.
63

 Det finns också 

förespråkare som påstår att socialt ansvarstagande kan bidra till att skapa en bättre marknad, 

stärka företagande och generera ett mer välmående samhälle.
64

 Socialt ansvarstagande leder 

dessutom till goodwill vilket är en viktig tillgång och ett sätt att positionera sig på 

marknaden.
65

 

Flertalet företagare är tveksamma till om arbete med socialt ansvarstagande är en affär som 

lönar sig. Borglund et al. menar dock att det absolut är lönsamt men att detta kan vara svårt att 

mäta. Många studier visar också att socialt ansvarstagande kan göra att lönsamheten minskar 

på kort sikt på grund av kostsamma investeringar men att det på lång sikt leder till att öka 

företags värde. Detta leder till att stora företag ser socialt ansvar som en självklarhet medan 

mindre företag med mindre resurser tvekar inför att investera i det. Företagen bör noga välja 

vilka projekt de vill fokusera på och inte överinvestera. De faktorer som kan minska företags 

konkurrenskraft, som exempelvis dåliga arbetsvillkor och miljöproblem, bör prioriteras i 

första hand.
66

 

2.2 Rekryteringsprocessen 

Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt men det är en ständig efterfrågan på kompetent 

personal och särskilt på nyckelpositioner då dessa kräver teknisk kunskap och mer 

djupgående expertis. En undersökning från 2008 visar dessutom att inom cirka fem år 

kommer minst 70 procent av äldre chefer att gå i pension vilket ytterligare försvårar 

rekryteringsarbetet. Detta eftersom eftertraktade anställda får möjlighet att välja mellan 

flertalet attraktiva arbetsgivare.
67

 Tidigare bytte anställda endast jobb två eller tre gånger 

under hela sin karriär vilket nu sker mer frekvent
68

. Arbetsgivare måste därför ständigt kämpa 

för att differentiera sig såväl internt som externt.
69
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Rekrytering kan enligt Markkanen ses som ett val som den arbetssökande gör, han menar att 

det är den arbetssökande som väljer arbetsgivare och inte tvärtom. Det är den arbetssökande 

som blir intresserad av en arbetsgivare och vad denne har att erbjuda. Arbetsgivaren har dock 

fortfarande makten att bestämma om de ska söka en ny anställd, vilka kanaler som ska 

användas för ändamålet, vilka faktorer det ska läggas fokus på i arbetsbeskrivningen och 

självklart vilken sökande som i slutänden anställs.
70

 

Rekrytering är en investering som ägnas större intresse när de nationalekonomiska 

nyckeltalen är uppåtgående. Genom att se till utbudet av lediga jobb på marknaden går det 

också att tolka det rådande ekonomiska läget. Om antalet lediga jobb minskar uttyds en 

lågkonjunktur och tvärtom. Under en högkonjunktur är det därför angeläget att differentiera 

sig gentemot konkurrerande arbetsgivare för att locka till sig nyckelpersoner.
71

 Rekrytering är 

en systematisk process vilken startar när det identifieras en plats som behöver tillsättas inom 

företaget
72

. Det kan jämföras med ett projekt som kan delas upp i olika skeden; 

planeringsskedet, genomförandeskedet, beslutsskedet och uppföljningsskedet. Det är viktigt 

att vara förberedd inför ett behov av att anställa genom att ha en väl genomtänkt proaktiv 

rekryteringsprocess.
73

  

Planeringsskedet 

Innan rekryteringen påbörjas bör företaget specificera vad anställningen innebär. Ofta har 

företag färdiga mallar för nyanställningar vilka ger direktiv för vad som kvalificerar en 

arbetssökande för den lediga posten och vilken erfarenhet som har krävts tidigare. Ett första 

steg är att uppdatera mallen så att den passar den aktuella posten.
74

 Befattningsbeskrivningen 

bör innefatta allt ifrån vilka egenskaper och erfarenheter den anställde bör ha till vilken lön 

som kommer att erbjudas.
75
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Genomförandeskedet 

Nästa steg är att besluta hur en passande kandidat ska hittas. Det finns många sätt att söka nya 

medarbetare och företaget bör välja de sätt som är mest kostnadseffektivt. Några av de sätt 

som kan användas är att söka efter någon internt, att använda nätverk och kontakter inom 

branschen, att söka via internet eller att söka genom annonsering eller jobbagenturer.
76

 Ett av 

de vanligaste sätten att söka nya anställda är genom tidningsannonser.
77

 Målet med annonsen 

är att marknadsföra och sälja arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Detta bör göras på ett 

realistiskt sätt för att locka den sortens människor företaget söker.
78

 Annonsen bör ses som en 

möjlighet att marknadsföra och stärka företagets varumärke. Det kan då vara intressant att 

inkludera företagets värderingar och verksamhetsprinciper i jobbannonsen. En metod som allt 

fler företag använder sig av är nätrekrytering. Företagen marknadsför sig då genom sina egna 

hemsidor och publicerar även annonser på andra sidor.
79

  

Besluts- och uppföljningsskedet 

När ansökningarna inkommer är det viktigt att ha ett professionellt tillvägagångssätt och gå 

igenom samtliga CV och personliga brev. Missköts detta riskerar företaget att få ett dåligt 

rykte på arbetsmarknaden.
80

 De sökande utvärderas och några lämpliga kandidater väljs ut för 

en första intervju.
81

 Under anställningsprocessen bör arbetsgivaren bilda sig en uppfattning 

om vad kandidaten kräver för kompensation för att tacka ja till anställningen. På så vis kan en 

offert förberedas som matchar den nyanställdes förväntningar.
82

 Den nyanställde bör förses 

med en formell jobboffert som inkluderar lön, startdatum för tjänsten och annan nödvändig 

information. Under första dagen bör den nyanställde introduceras till de anställda och till 

jobbprocedurer. En utvecklingsplan som beskriver vilken träning, support och handledning 

som den nyanställde kommer att erbjudas skapas. Den nyanställde bör sedan få återkoppling 

på sin första tid inom företaget och på hur denna prestation kan förbättras i fortsättningen.
83

 

Slutligen är det alltid bra att se över den avslutade rekryteringsprocessen och tillgänglig 

återkoppling för att se vad som kan utvecklas och förbättras tills nästa gång.
84
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2.2.2 Bilden av företaget 

Att organisationen har en viss dragningskraft och ett visst rykte är också av betydelse vid 

rekrytering. Detta har att göra med verksamhetens image, dess resultat och tidpunkt.
85

 När en 

nyanställd väljs ut är det viktigt att dennes värderingar och attityder matchar företagets
86

. Om 

den arbetssökande kan identifiera sig med företaget så är det mer troligt att den personen 

presterar bättre. Det är de anställda som representerar företaget gentemot omvärlden och 

lockar därför likasinnade arbetssökande. Företaget utvecklas sedan för att leva upp till sitt 

goda rykte och för att nå en viss målgrupp. Verkligheten bör då stämma överens med ryktet. 

Blir företaget känt som en bra arbetsgivare så kan media noterar detta vilket leder till god 

marknadsföring. Om verkligheten inte lever upp till ryktet så är risken stor att bli uthängd i 

media och att en annan, negativ bild av företaget utvecklas.
87

 

Det är viktigt att ta reda på vad som motiverar de arbetssökande att söka just den här 

anställningen. Motivering består oftast av olika faktorer som går ihop till en helhet och som 

gör att den anställde känner arbetstillfredsställelse och trivsel. Några av de faktorer som spelar 

in för att de sökande ska känna att de kommer trivas på arbetsplatsen är standarden på 

företaget, arbetsuppgifterna och arbetskamraterna samt vilka möjligheter och utmaningar som 

erbjuds inom verksamheten. För arbetsgivare är det viktigt att få en förståelse för vad som 

motiverar en arbetssökande så att arbetsuppgifterna kan utformas utefter detta.
88

 En bra idé i 

syfte att påverka de arbetssökandes inställning till företaget är att dela ut broschyrer och 

årsberättelser. Detta kan leda till ökat engagemang och motivation vilket är särskilt viktigt om 

kandidaten har möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare.
89

 I slutänden är de faktorer som 

ligger till grund för en lyckad anställning yrkeskompetens och personlighet. Som nämnts 

tidigare är en förutsättning alltså att den anställde och arbetsgivaren har liknande åsikter, 

intresseområden och värderingar.
90

  

2.3 Socialt ansvarstagande och Rekrytering 

Ansvaret för de anställda är en av de grundläggande faktorerna inom socialt företagsansvar.
91

 

Det sociala ansvarstagandet påverkar hela företaget men den avdelning som påverkas mest 
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enligt Bohdanowicz och Zientara är personalavdelningen. Detta eftersom personalen är en 

viktig konkurrensfördel för många företag. Därför utvecklas hela tiden nya sätt att använda 

socialt ansvar för att locka, utveckla och behålla sina anställda.
92

 Simmons anser att företags 

marknadsföring bör rikta sig mot såväl kunder som anställda. Han menar att kunders 

engagemang och lojalitet beror på de anställdas engagemang och lojalitet vilket i sin tur beror 

på ett etiskt förhållningssätt vid ledning av anställda
93

. 

Det sociala ansvarstagandet är som nämnts tidigare viktigt när nya relationer knyts samt vid 

skapande av förtroende i förhållande till investerare, anställda, kunder, samhället och andra 

intressenter. Socialt ansvarstagande tillämpas vid rekrytering och bibehållning av personal 

samtidigt som det stödjer andra verksamhetsmål såsom att förbättra varumärkets image och 

lönsamhet. Det finns belägg för att företag som arbetar mycket med socialt ansvarstagande i 

samband med ovan nämnda områden överträffar de som inte arbetar med sådana frågor.
94

  

Socialt ansvarstagande har fått ett sådant genomslag att många anställda nu förväntar sig att 

det är något företag arbetar med. Då de anställda ställer högre krav på företag gällande socialt 

ansvar har de nu börjat ses som minst lika viktiga intressenter som investerarna, om inte 

viktigare.
95

 Numera är det betydelsefullt för de flesta anställda att de jobbar för företag med 

en välutvecklad policy för socialt ansvar eller företag som har gjort socialt ansvarstagande till 

en central del i deras affärsmodell. Statistik visar att nästan 80 procent av utexaminerade 

akademiker väljer arbetsgivare med starka etiska åsikter som engagerar sig i socialt 

ansvarsarbete.
96

 En undersökning gjord år 2008 av Universum visar att för var femte student 

är företags sociala ansvar viktigt i valet av arbetsgivare och för var tredje student är företags 

etik och moral viktigt vid val av arbetsgivare
97

. En jämförande studie visar att arbetet med 

socialt ansvar också är den mest framträdande faktorn i anställdas nöjdhet. Många av de 

potentiella anställda som deltog i studien menade att de inte kommer att välja en arbetsgivare 

om denna inte tar fullt eller delvis socialt ansvar. Nästan hälften av de tillfrågade 

arbetssökande tyckte att socialt ansvar borde vara en obligatorisk del av varumärken.
98

 En 
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policy med socialt ansvarstagande gör det alltså mer sannolikt att företaget kan attrahera 

begåvade individer som identifierar sig med företaget och därmed är lojala.
99

 

Organisationer strävar enligt Grafström efter att öka sitt anseendekapital i syfte att knyta 

kompetens till sig och för att bygga relationer.
100

 Nyckeln till framgång är att engagera de 

anställda då initiativ som involverar personalen har större chans att resultera i långsiktiga 

resultat eftersom detta skapar en större motivation. Det är därför vitalt att förklara för 

personalen hur strategiskt angeläget det är med socialt ansvar och att uppmuntra de anställda 

att ta del av det arbetet.
101

 Det sociala ansvarsarbetet börjar enligt Simmons internt och 

nyanställda förväntar sig att arbetsgivaren implementerar det genomgående i företaget, såväl 

internt som externt. De anser således att socialt ansvar ska genomsyra såväl rekrytering som 

utvecklingen av organisationen.
102

 Heather Cotterill håller med om att socialt ansvarstagande 

håller på att utvecklas till att bli en mer och mer central faktor i rekrytering och bibehållning 

av kompetent personal. Hon menar dock att socialt ansvar inte prioriteras över sådana faktorer 

som exempelvis lön, utbildning och karriär men att en stark, välutvecklad positionering med 

socialt ansvarstagande kan vara en avgörande faktor när arbetssökande har möjlighet att välja 

mellan flera företag. Det är dock viktigt att policyn inte bara är tomma ord utan faktiskt 

implementeras och praktiseras i företaget. Annars kan det ha en negativ påverkan på de 

arbetssökande som får felaktiga förväntningar. Det är viktigt för företag att de hela tiden 

uppdaterar sina anställda om utvecklingen i verksamhetens sociala ansvarsarbete. Cotterill 

tror att press från regering och samhälle kommer att leda till att fler och fler företag inser 

vikten av begreppet.
103
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3. Metod 
I följande avsnitt motiveras vårt val av ämne och varför vi valt att göra en fallstudie med 

fokus på nätverket CSR Skåne. Här redogörs också för hur vi samlat in den teoretiska ramen 

och vårt val att samla in empiri genom kvalitativa intervjuer samt urval och avgränsningar. 

Slutligen presenteras även kritik gentemot vald metod. 

3.1 Val av ämne 

Denna magisteruppsats skrivs i slutskedet av vår utbildning och ska aktualisera det vi har lärt 

oss under våra universitetsstudier. Vi har valt att skriva om socialt ansvarsfullt företagande 

och dess koppling till rekrytering då vi finner ämnet intressant och aktuellt. En bidragande 

faktor vid ämnesvalet var att vi fått uppfattningen av att arbetssökande idag värderar en 

arbetsgivare som engagerar sig i sociala ansvarsfrågor. Vi ville därför undersöka om detta blir 

synligt i svenska företags rekryteringsprocess.  

3.2 CSR Skåne – vår fallstudie 

För att kunna svara på valt syfte och våra frågeställningar har vi valt att utföra en fallstudie. 

Detta eftersom den målgrupp vi fokuserar på, svenska företag, är såpass omfattande. En 

fallstudie hjälper oss att exemplifiera problemet. Valet för fallstudien är nätverket CSR Skåne 

som är grundat av stiftelsen TEM, att vi valde nätverket berodde på flera anledningar. Den 

främsta anledningen var att medlemsföretagen i CSR Skåne alla arbetar aktivt med socialt 

ansvar. Det var också ett bekvämlighetsval då företagen låg i vår närhet. Att Skåne som 

region har stor tillväxtpotential gav oss ytterligare anledning att välja företag inom området 

för vår undersökning
104

.  

3.3 En kvalitativ intervjustudie 

Valet av metod ska ske i anslutning till valet av teoretiskt perspektiv och till den aktuella 

frågeställningen.
105

 Den metod vi anser passa vårt syfte och vår frågeställning bäst är en 

kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ forskningsstrategi beskrivs som flexibel, deskriptiv och 

detaljerad.
106

 En kvalitativ undersökning genererar teori snarare än att pröva befintlig teori. Vi 

har valt denna metod eftersom vi inte önskar mäta olika företeelser utan snarare vill 
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genomföra en mer djupgående undersökning.
107

 Undersökningen har genomförts utifrån en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket innebär att fokus har legat på att skapa en förståelse för 

den sociala verkligheten genom att se till hur deltagarna i en viss miljö upplever denna 

verklighet. Undersökningen har följaktligen utgått ifrån undersökningsdeltagarnas åsikter och 

uppfattningar.
108

 Dessa analyserades sedan med hjälp av våra utvalda teorier. 

3.4 Datainsamling – teoriinsamling  

Den kunskapslucka som ligger till grund för uppsatsen är ett eventuellt samband mellan 

socialt ansvarstagande och företags rekryteringsprocess. Då vi fått uppfattningen att 

arbetssökande idag söker sig till arbetsgivare som arbetar med socialt ansvarstagande ville vi 

undersöka om detta kommer till uttryck i svenska företags rekryteringsprocess. Att detta gap i 

forskningen existerar styrks av bristen av befintlig litteratur och forskning inom området, 

vilket vi upptäckte vid vår litteratursökning. I den litteratur som tillämpades i vår 

undersökning ingick nyfunna artiklar och litteratur såväl som kurslitteratur hämtad från vår 

utbildning.  

3.4.1 Insamling av teorier kring CSR 

Våra förkunskaper inom ämnet social ansvarfullt företagande var begränsade, vi började vår 

uppsats med att undersöka befintlig litteratur på ämnet. Ämnet är relativt nytt inom den 

akademiska sfären vilket således har medfört att det finns ett större antal vetenskapliga 

artiklar på området än det finns böcker. För att snabbt få en insikt i ämnet socialt ansvarsfullt 

företagande kontaktades stiftelsen TEM som är grundaren till nätverket CSR Skåne. Vi 

träffade därigenom en av TEMs konsulter och fick en fördjupad insikt i det komplexa 

begreppet. Konsulten på TEM arbetar med ämnet dagligen och har god kännedom om vilken 

litteratur som finns, vi fick därmed goda tips och idéer som gav oss en bra start på vårt arbete. 

Vidare har vi valt att söka litteratur själva, då främst i form av vetenskapliga artiklar. Ett antal 

engelska och svenska sökord användes för att precisera sökningen. De sökord som användes 

var: Corporate Social Responsibility, corporate responibility, sustainability, socialt ansvar 

och socialt företagsansvar. Sökorden användes både enskilt och i olika kombinationer med 

varandra.  
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3.4.2 Insamling av teorier kring Rekrytering 

Våra förkunskaper inom rekrytering kan även de ses som något begränsade. Vi har dock 

tidigare studerat organisation och ledarskap under vår utbildning och har därigenom skaffat 

oss grundläggande kunskap inom rekrytering. 

Då rekrytering är ett mer väletablerat begrepp än socialt ansvarstagande och eftersom det 

finns betydligt mer forskning på ämnet har vi i huvudsak valt att använda oss av litteratur 

skriven på svenska, i bokform. Givetvis har denna litteratur kompletterats med 

artikelsökningar på såväl svenska som engelska. Sökord för att finna rekryteringslitteratur var: 

retention, employer, employee, recruitment, rekryteringsprocess, rekrytering och 

kompetensbaserad rekrytering. Även här användes sökorden både enskilt och i olika 

kombinationer med varandra. 

De insamlade teorierna kring rekryteringsprocessens praktiska tillämpning har vi valt att 

enbart presentera i teoriavsnittet. Detta avsnitt av vår teori kommer inte att analyseras på 

samma sätt som resterande teori då den endast bidrar till att klargöra bakomliggande faktorer i 

vår studie. Genom att presentera relevant teori hoppas vi skapa större förståelse för vad som 

menas när vi i undersökningen syftar till rekryteringsprocessen. Detta ska tydliggöra vårt syfte 

och frågeställningar och hjälper förhoppningsvis läsaren att förstå den definition vi arbetat 

med bakom det breda begreppet rekryteringsprocess. För att förtydliga kommer vi med andra 

ord inte att analysera hur företagen i CSR Skåne utformar rekryteringsprocessen utan fokus i 

uppsatsen är hur socialt ansvarstagande kommer till uttryck i denna process.  

3.5 Urvalsfaktorer 

Som urval har vi valt att tillfråga CSR-ansvariga inom verksamheterna som är delaktiga i 

nätverket CSR Skåne då de har mest kunskap inom ämnet och störst insikt i hur socialt ansvar 

tillämpas genomgående i organisationerna. Eftersom många av verksamheterna i nätverket 

inte har en renodlad CSR-ansvarig valde vi att kontakta de personer som hade störst kunskap 

inom ämnet. Dessa var exempelvis informations-, miljö-, personal- och hållbarhetschefer. De 

personer som deltog i undersökningen valdes ut genom bekvämlighetsurval vilket är en typ av 

icke-sannolikhetsurval
109

. Vi försökte att kontakta alla företag inom nätverket via telefon. 

Urvalet föll sig därmed naturligt då vi inte lyckades komma i kontakt med ett fåtal av 

företagen medan andra inte hade möjlighet att medverka i studien av olika anledningar, 
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exempelvis tidsbrist. Vi började med att boka in ett antal intervjuer för att se om dessa gav oss 

tillräcklig kunskap för att slutföra studien. Slutligen genomfördes sex stycken djupgående 

intervjuer med olika verksamheter inom nätverket. Efter att ha genomfört dessa intervjuer och 

under transkriberingens gång märkte vi att vissa svarsteman ständigt återkom i intervjuerna 

och att ingen ny information genererades. Därför drog vi slutsatsen att dessa sex intervjuer var 

tillräckliga för att kunna avsluta vår studie. De insamlade svaren gav oss ett representativt 

urval ur nätverket och vår empiribas kändes mättad och redo att analyseras tillsammans med 

teorin. De företag som medverkade i undersökningen var Bona AB, E.ON Nordic AB, IKEA, 

Nestlé AB, Nordic Sugar A/S, och Wihlborgs Fastigheter AB.  

Bona AB är ett företag som tillhandahåller lösningar för att hålla trägolv i perfekt skick under 

hela deras livslängd, Bona AB är världsledande innovatör med ett unikt system som finns 

representerat världen över
110

. E.ON Nordic AB levererar och producerar energi till den 

nordiska marknaden i form av gas, el, värme, kyla och avfallsbehandling
111

. IKEA är en 

internationell möbelkedja med svenskt ursprung
112

. Nestlé AB är världens största 

livsmedelsföretag och arbetar i Sverige bland annat med märken så som Zoegas, After Eight, 

Nescafé
113

. Nordic Sugar A/S har i mer än 100 år tillverkat socker på den nordeuropeiska 

marknaden, Dansukker är varumärket som sockret marknadsförs under
114

. Wihlborgs 

Fastigheter AB är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen
115

. 

För att underlätta kommer företagen som medverkade i vår studie fortsättningsvis att 

benämnas Bona, E.ON, IKEA, Nestlé, Nordic Sugar och Wihlborgs. Den enda medverkande i 

intervjuerna som för tillfället inte är medlem i CSR Skåne är IKEA. Vi valde ändå att 

inkludera företaget i vår studie då de inom en snar framtid kommer att gå med i nätverket och 

redan är involverade genom att de föreläste på ett seminarium. IKEA intresserade oss också 

på grund av sitt engagemang och väletablerade arbete inom socialt ansvarstagande.  

3.6 Intervjuteknik 

Vid intervjuförfarandet fanns valet mellan strukturerade och ostrukturerade intervjufrågor. 

Med ostrukturerade intervjufrågor menas att frågorna är helt öppna och att det inte finns fasta 
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svarsalternativ medan strukturerade intervjufrågor är dess motsats.
116

 Genom att inte använda 

strukturerade frågor ökar möjligheten att uppfånga den studerade verkligheten ur 

intervjupersonernas perspektiv. Detta minskar också risken att personen som intervjuas leds i 

en viss riktning i sina svar. Frågorna är därför generellt utformade.
117

 Svaren blev då fylliga 

och detaljerade och respondenterna blev mindre styrda av förutbestämda svarsalternativ. Vi 

valde att använda oss av en låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna och 

intervjusituationen varierade. Frågorna ställdes alltså inte exakt som de formulerats och inte 

alltid i samma ordning utan anpassades till intervjupersonen.
118

 Sammanfattningsvis var våra 

intervjufrågor av semistrukturerad karaktär med låg grad av standardisering
119

. Vid 

utformandet av vår intervjuundersökning utgjorde syftet utgångspunkten för vilka 

problemområden som var av intresse. Utefter detta valde vi sedan den metod som skulle 

användas. Eftersom vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie blev nästa steg att 

utveckla en intervjuguide.
120

  

Vi valde att dela upp intervjuguiden i tematiserade delar.
121

 Som intervjuare försökte vi 

memorera innehållet i intervjuguiden för att kunna agera så fritt som möjligt under 

intervjuerna och på så vis få en mer holistisk bild över hur den intervjuade personen 

resonerar.
122

 Frågorna under intervjun behöver inte komma i någon särskild ordningsföljd 

men det är fördelaktigt om de håller sig inom temat
123

. Det är viktigt att använda ett språk 

som är begripligt och anpassat till de intervjuade personerna.
124

 I en kvalitativ intervju bör 

personen som intervjuar vara flexibel och anpassningsbar. Det är fördelaktigt att vara lyhörd 

och beredd på att med följfrågor följa upp intressanta teman som kan uppkomma. Det betyder 

också att den tillfrågade personen har möjlighet att utforma svaren fritt.
125

 Vi ordnade våra 

utvalda frågor och teman så att de kom i en bekväm följd, dessa framgår i våra bilagor. 

Intervjuguiden kom att justeras under intervjuprocessens gång. Frågorna i guiden anpassades 

                                                      
116

 Trost. (2005). s.20-21; Jfr. Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt. (1996) Kvalitativa studier i teori och 

praktik. Studentlitteratur: Lund 
117

 Bryman. (2001). s.268; Jfr. Trost. (2005). s. 20; se bilaga 1-6 
118

 Trost. (2005). s.20-21; Jfr. Svensson & Starrin. (1996). 
119

Bryman. (2001). s.300-305; Trost. (2005). s.20-21; Jfr. Svensson & Starrin. (1996). 
120

 Jfr. Kvale, Steinar. (1996). InterViews; An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage: 

Thousand Oaks 
121

 Jfr. Trost. (2005). s.51; Svensson & Starrin. (1996). s.62 
122

 Jfr. Trost. (2005). s.51 
123

 Jfr. Bryman. (2001). s.312; Jfr. Gummesson, Evert. (2000). Qualitative methods in management research.. 

2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage 
124

 Bryman. (2001). s.300-305 
125

 Jfr. Bryman. (2001). s.312; Jfr. Gummesson, Evert. (2000). 



Socialt ansvarsfullt företagande – vilken roll spelar detta vid rekrytering? 

Boström Hult & Caldarulo 

 

 
29 

 

till viss del efter de olika intervjupersonerna då de hade olika positioner inom företagen och 

därför olika kunskap. 

Något som också är viktigt att tänka på under en intervju är personliga värderingar och 

attityder. En forskares personliga värderingar speglas nästan alltid i personens forskning då 

det är nästintill omöjligt att kontrollera dessa förutfattade meningar. Våra attityder påverkar 

både hur vi uppfattar saker såväl som vad vi lägger märke till.
126

 Vi är därför medvetna om att 

våra värderingar kan ha kommit att påverka olika delar av forskningsprocessen och därför 

färgat vårt resultat. För att i största möjliga mån öka medvetenheten kring detta har vi 

reflekterat över hur våra värderingar kan ha påverkat undersökningen
127

. Vi har försökt att i 

våra intervjuer vara så neutrala som möjligt och att ha ett objektivt förhållningssätt gällande 

frågor och följdfrågor för att på så vis minska att våra värderingar färgar den intervjuades 

svar. Vi är dock medvetna att en viss subjektivitet inte går att undvika. 

Vi har valt att genomföra våra intervjuer i ett moget uppsatsskede då vi innan dess ville få en 

bredare kunskapsbas inom ämnena som uppsatsen berör. Genom att göra så anser vi att 

kvaliteten på vårt empiriska material ökat. 

Med undantag för Nestlé AB utfördes intervjuerna över telefon eftersom vi inte hade 

möjlighet att genomföra dem ansikte mot ansikte. Detta upplevdes dessutom som mest 

tidseffektivt. Samtalet vid besökinterjvun genererade samma mängd information som 

telefoninterjvuern men det personliga mötet tog längre tid på grund av att småprat kom mer 

naturligt än via telefon. Samtalen spelades in då det kan vara förvirrande att behöva anteckna 

allt under intervjun, vilket också gjorde det lättare att analysera svaren i efterhand. Vi har 

därigenom haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna till vad som sades och hur de intervjuade 

personerna sa det. Vi var medvetna om att det innan en intervju är av vikt att förbereda sig på 

att en intervjuperson kan fortsätta att prata om ämnet efter att bandspelaren stängts av och då 

kanske nämner något som kan vara viktigt för intervjun
128

. Det är då betydelsefullt att vara 

beredd på att anteckna detta
129

. Materialet transkriberades sedan för att få en djupare insikt i 

materialet. Ytterligare en anledning till att intervjuerna transkriberades var att enbart en av oss 

kunde vara delaktiga i intervjuerna eftersom de genomfördes via telefon. Genom 

transkriberingen kunde även den andre av oss ta del av intervjun. De transkriberade 
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intervjuerna lästes därefter igenom upprepade gånger för att få en så holistisk uppfattning som 

möjligt. Det insamlade materialet analyserades sedan och jämfördes med de teorier kring 

socialt ansvarstagande och rekrytering som tidigare presenterats. När de sex medverkande 

intervjupersonerna tillfrågades om de ville vara anonyma i uppsatsen visade det sig att ingen 

av dem hade något emot att de och företaget benämns vid namn. 

3.7 Kritik mot metodval 

En nackdel med att använda sig av intervjuer är att den så kallade intervjuareffekten kan 

uppstå. Det innebär att respondenten vid en intervju påverkas av intervjuaren
130

. Ytterligare 

en nackdel med att spela in intervjuer kan vara att intervjupersonerna blir nervösa och 

kommer av sig vid tanken på att det som sägs bevaras för framtida bruk. Detta kan medföra 

att svaren inte blir så detaljerade och intressanta som vi hoppats på.
131

 

Kvalitativa undersökningar kritiseras dessutom för att vara svåra att generalisera och applicera 

på en annan situation.
132

 Vi har dock valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att detta 

passar vårt syfte med uppsatsen bättre än en kvantitativ mätande studie. Visserligen finns 

fördelar med att arbeta med kvantitativa metoder likt enkäter men vi tror dock att vi får en 

mer djupgående studie genom intervjuer och vi anser således att detta uppfyller den 

kunskapslucka vi önskar fylla med ett mer kvalitetsbringande arbete. 
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4. Analys 
I det kommande avsnittet analyseras och tolkas den insamlade empirin med hjälp av våra 

valda teorier. Kapitlet inleds med en inblick i hur de olika företagen tolkar och definierar 

socialt ansvarstagande samt hur det tillämpas i praktiken. Lönsamheten i dess frågor 

diskuteras också. Vi försöker sedan utröna vilka kopplingar som finns mellan socialt 

ansvarstagande och rekrytering i de undersökta företagen och hur de anställda involveras i 

ansvarsfrågorna. Slutligen diskuteras vilken roll media spelar i företags arbete med socialt 

ansvarstagande. 

4.1 Verkligheten kring begreppet socialt ansvarstagande 

Grafström et al. menar att det finns många olika namn och definitioner av socialt 

ansvarstagande, både på engelska och på svenska. Varje verksamhet måste därför själva välja 

vilket uttryck de vill använda och tolka vad deras arbete med socialt ansvarstagande ska 

innefatta.
133

 Vi fann det därmed intressant att höra med våra intervjupersoner hur de väljer att 

definiera begreppet och hur de väljer att titulera det. Karin Wingren, Lokal Marknad IKEA, 

förklarar att hos dem benämns socialt ansvarstagande som miljösocialt ansvar. Det innebär att 

var än IKEA befinner sig ska påverkan på människor och planetens resurser minimeras
134

. 

Nordic Sugar använder istället uttrycket sustainability vilket för företaget innebär att ta 

ordentligt ansvar för sin verksamhet och se till hur den påverkar både människor och natur. 

Samtidigt ska verksamheten bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.
135

 Arne Wallin, 

Miljöchef på Bona, förklarar att Bona kallar arbetet med företagsansvar för Corporate Social 

Responsibility, CSR, och att det ibland även benämns sustainability när det gäller varor. 

Enligt Wallin handlar socialt ansvarstagande dels om ekonomiska frågor och att företaget är 

sunt och dels om att ha ett bra miljöarbete så att företaget påverkar miljön så lite som möjligt. 

Socialt ansvarstagande går enligt Wallin ut på att verksamheten ska påverka människan så lite 

som möjligt men också att exempelvis motarbeta mutor och korruption.
136

 Hanna Claesson 

och Iréne Johansson, Miljö- respektive Informationschef på Wihlborgs Fastigheter talar 

istället om hållbarhet vid diskussionen kring socialt ansvar. För dem handlar socialt ansvar 

om att skapa ett hållbart företagande och att vara en trovärdig aktör gentemot såväl 
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medarbetare som leverantörer, entreprenörer, media och samhället i stort.
137

 Hanna Berko, 

CR-analyst på E.ON, berättar att E.ON har valt att fokusera på begreppet Corporate 

Responsibility, CR, därför att de ser det som ett bredare begrepp. E.ON menar och vill visa att 

CR handlar om mer än bara det sociala ansvaret. De vill också definiera begreppet som att 

företag är en del av samhället och därför har ansvar för sin verksamhet och för att verka för en 

hållbar utveckling tillsammans med alla andra aktörer i samhället. ”/---/ nånstans blir ju vår 

uppgift att balansera vår affärsidé och våra affärsmässiga mål med vårt sociala ansvar och vårt 

miljöansvar”.
138

 Nestlés Informationschef och så kallad CSV Manager, Marie-Louise 

Elmgren förklarar att de inom företaget benämner sitt sociala ansvar som CSV vilket står för 

Creating Shared Value. Enligt Elmgren är CSV ett steg längre i utvecklingen än CSR. För 

Nestlé innebär detta i korta ordalag långsiktig hållbar utveckling och tankesättet ligger enligt 

Elmgren som DNA i företagets affärsstrategi.
139

 Att det finns en sådan spridning av 

definitioner bland företagen kan härledas till Borglund et al.s resonemang kring 

benämningarna på socialt ansvar. Enligt dem beror namnen på vilka frågor som berör 

företagets intressenter mest
140

.  

Företagens olika definitioner stämmer väl överens med de vanligaste definitionerna av socialt 

ansvarstagande vilka vi presenterat i vårt teorikapitel. Definitionerna inkluderar ekonomiska 

aspekter, miljöaspekter, samhällspåverkan, produktansvar samt etiska aspekter.
141

 Likheterna 

mellan de teoretiska utgångspunkterna och vårt insamlade material kan tydligt urskiljas i de 

teman som återkommer i företagens definitioner av socialt ansvarstagande. Exempel på teman 

som nämns är företagets påverkan på människor och miljön, hållbarhet, att vara en sund och 

trovärdig aktör gentemot intressenter och att ta sitt ansvar gentemot samhället. Något som vi 

finner intressant är att alla företag som medverkat i vår studie använder vitt skilda 

benämningar för att beskriva företagets sociala ansvar. Detta bekräftar det uttalande 

Grafström et al. gör, då de menar att alla företag tolkar och benämner socialt ansvarstagande 

på sitt eget sätt
 142

. Det går samtidigt emot Borglund et al. vilka menar att de flesta svenska 

företag benämner socialt ansvarstagande som hållbarhet eller företagsansvar.
143

 Då företagen i 

studien är medvetna om innebörden i begreppet socialt ansvarstagande och tolkar det på 
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liknande sätt har vi framöver valt att benämna alla företagens arbete som just socialt 

ansvarstagande för att underlätta förståelsen av uppsatsens analys. 

4.2 Det praktiska arbetet med socialt ansvarstagande 

Enligt forskarna bör företag som är i initieringsfasen av sitt arbete med socialt ansvarstagande 

börja med att inventera vad som redan görs i organisationen då det kan vara så att mycket 

redan görs men benämns annorlunda. Detta brukar som regel vara det arbete som personal- 

och miljöchef utför.
144

 Detta håller Landquist från Nordic Sugar med om när hon meddelar 

att:  

Sockernäringen har hela tiden varit känd för att ta hand om sina anställda som blir uppsagda. 

Så har det varit historiskt och det tycker jag också är CSR. Det är dock svårt att definiera 

exakt vad det är.
145

 

 Även Claesson och Johansson från Wihlborgs lade märke till detta under arbetet med att 

utforma företagets sociala ansvarstagande: 

Och när vi plockade fram våra etiska riktlinjer som kom vi ju fram till att det här har vi jobbat 

efter i många år bara det att vi har inte benämnt det CSR. 
146

  

Efter att företagen genomfört inventeringen bör det sociala ansvarsarbetet identifieras.
147

 För 

att exemplifiera hur detta speglas i praktiken bad vi våra utvalda respondenter att redogöra för 

hur de olika verksamheterna arbetar med socialt ansvarsfullt företagande.  

IKEA 

Enligt Wingren på IKEA så ligger deras miljösociala ansvar som en grundbult i deras 

värderingar. IKEA:s arbete med socialt ansvarstagande fokuserar mycket på 

produktutveckling och att kunna göra smartare val i framtiden. I det arbetet ingår bland annat 

att ta fram ett energisnålare sortiment och att hitta nya sätt att minska resursåtgången. Detta 

gör att IKEA kan investera mer i sina anläggningar så att de förbrukar mindre energi och 

vatten. År 2005 startade IKEA social initiative vilket uppkom när företaget insåg att de inte 

hade den kontrollen över förekomsten av barnarbete som företaget faktiskt ville ha. IKEA 

förstod då att de inte endast kunde fokusera sitt socialt ansvarsfulla arbete inom 

fabriksgrindarna utan att ansvarsarbetet också måste involvera samhället. De började 

framförallt arbeta i Indien där IKEA har lång vana av att göra affärer. Det sociala 
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ansvarsarbetet där riktade sig till kvinnor och barn och fokus låg på mödravård, hälsovård och 

utbildning.
148

 

Nordic Sugar 

Hos Nordic Sugar inriktas det sociala ansvaret till stor del på anställda och att de erbjuds 

rimliga villkor och god arbetsmiljö. Företaget arbetar parallellt med miljöfrågor och 

miljöförbättringar. Sockerfabrikerna har miljötillstånd och företaget har en klimat- och 

energistrategi. Deras vision, vilken ingår i deras hållbarhetsarbete, är att produktionen ska 

vara helt fossilfri år 2030. Nordic Sugar jobbar dessutom med att förbättra sin produkt, 

sockret, vilket är ett livsmedel som ibland framställs i dålig dager. Nordic Sugar engagerar sig 

också i projekt för att främja ungdomars hälsa genom att arbeta för att skolor ska ha 

gymnastik varje dag. Företaget vill även minska sockerintaget i många livsmedel och arbetar 

därför aktivt ihop med kunder för att kunna genomföra detta. Landquist menar att även om 

detta kanske minskar deras försäljning så ökar det kundernas förtroende för dem, vilket är en 

viktig fråga.
149

 

Bona 

Wallin menar att den största delen i Bonas arbete med CSR är att påverka människan så lite 

som möjligt och syftar då till Bonas anställda lokalt och internationellt såväl som golvläggare, 

industriarbetare och kunder. Sociala ansvarsfrågor såsom arbetsmiljön för kunderna är ett 

område som företaget fokuserat på under en längre tid. För att undvika att kunderna blir sjuka 

av Bonas produkter har företaget infört vattenbaserat lack istället för lösningsmedelslack. Han 

menar att en självklar del i socialt ansvarstagande är att deras anställda får en skälig lön samt 

att Bona inte tillåter mutor och korruptionsärenden.
150

 Wallins resonemang kring Bonas 

arbete med anställda överensstämmer med det Borglund et al. uttrycker, att arbetet med 

socialt ansvar bör innefatta kollektivavtal med bland annat minimilöner och 

uppsägningsvillkor
151

. 

Wihlborgs Fastigheter 

På Wihlborgs Fastigheter ligger fokus på miljöfrågorna och på hur socialt ansvarstagande kan 

kommuniceras externt då det är ett börsnoterat företag. Miljöarbetet handlar främst om att 

minska energiförbrukningen i fastigheterna. En annan viktig del enligt företagets miljöchef är 
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transporter. Wihlborgs har bland annat köpt in företagscyklar, gasdrivna servicebilar och har 

haft en kampanj med eco-driving för sina medarbetare. Företaget arbetar dessutom med 

miljöaspekterna inom inköpsprocessen och vid nyproduktion av fastigheter vilket de anser är 

extra viktigt. Liksom inom Bona så ingår det inom Wihlborgs sociala ansvarstagande att 

informera personal om problematiken med mutor och korruption. När det kommer till frågor 

gällande exempelvis barnarbete så arbetar inte företaget med dessa områden då de är ett 

företag som verkar regionalt. Något som anses viktigt är att ställa samma krav på leverantörer 

som de ställer på sig själva. Leverantörerna måste därför uppfylla Wihlborgs så kallade etiska 

riktlinjer.
152

  

E.ON Nordic 

E.ON:s CR-analyst Hanna Berko förklarar att det ligger inbäddat i företaget att agera socialt 

ansvarsfullt eftersom det inom energibranschen finns en mängd olika utmaningar. Berko 

menar att energifrågor är högaktuella i samband med klimatfrågor och att den tjänst de 

erbjuder dessutom är en samhällsnödvändighet. En känslig fråga som E.ON också måste 

handskas med är kärnkraftsfrågan. Därför finns CR-avdelningen vilken går in och stödjer 

verksamheten på olika sätt. Bland annat arbetar avdelningen med vilka CR-krav, miljökrav 

och sociala krav som ska ställas på leverantörerna. I vissa frågor samarbetar företaget med 

Röda Korset.
153

 

Nestlé 

Nestlés arbete med socialt ansvarstagande är mycket omfattande och företagets 

informationschef delar med sig av detaljerna. Elmgren berättar att socialt ansvarstagande 

ligger inbäddat i allt de gör och att det bygger på långsiktighet. Då företaget är stort och 

internationellt inkluderas många aspekter i dess företagsansvar. Allt ifrån vattenbesparing vid 

odling, minskning av koldioxid under alla steg i produktkedjan, nolltolerans gentemot olyckor 

på arbetsplatsen till utbildning för jordbrukare, arbete förhindra barnarbete och skövling av 

regnskogen med mera ingår i Nestlés sociala ansvarstagande. Arbetet är uppdelat i tre steg; 

jordbruket som ger företaget dess råvaror, fabrikerna där personal inkluderas och slutligen 

kunder och samhället i stort.
154
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Det vi kan utröna från denna summering av företagens arbete är att arbetet med socialt 

ansvarstagande kan ta sig många skepnader. Det skiljer sig beroende på företagens storlek, 

bransch och var de har sin operativa verksamhet. Ett multinationellt företag som Nestlé är 

exempelvis utbrett över hela världen och har långa produktionsled som involveras i arbetet 

medan Wihlborgs Fastigheter arbetar med ett helt annat spektrum. Att företag arbetar med 

olika frågor och projekt inom socialt ansvarstagande är inte konstigt utan visar på begreppets 

vida omfattning. Att arbeta med socialt ansvarstagande kan inkludera mycket, något som har 

både för- och nackdelar. Företag behöver därmed göra ett val, valet kan komma naturligt 

genom den verksamhet som bedrivs men vår studie tyder på att det lika gärna kan ha mer av 

en ad hoc-karaktär. Den kritik som kan framföras rör bland annat hur ett företag någonsin ska 

kunna införliva alla aspekter av begreppet, vilket förstärks av att alla verkar vilja göra allt och 

gärna på en och samma gång. Det företag som i studien ligger i framkant är Nestlé som 

återigen genom sin storlek har både möjligheterna och kraven på sig att arbeta ingående med 

alla frågor som begreppet inbegriper. 

4.3 Frågan kring lönsamheten med socialt ansvarstagande 

Forskning visar att företag som arbetar mycket med socialt ansvarstagande överträffar de som 

inte arbetar med sådana frågor. De socialt ansvarstagande företagen presterar bättre inom 

exempelvis lönsamhet, image och rekrytering.
155

 Utifrån vårt empiriska material har vi tolkat 

det som att lönsamhet och socialt ansvar går hand i hand.  Wingren på IKEA tror att socialt 

ansvarstagande generellt sett har blivit en mer självklar del av företaget medan Wallin på 

Bona hävdar att han får arbeta med att övertyga sina överordnade om nyttan av att arbeta med 

hållbarhet och socialt ansvarstagande. På Bona pågår en fortsatt diskussion kring om det är 

kostsamt eller om det istället genererar pengar. Enligt Rahbek Pedersen kan en av 

anledningarna till att cheferna resonerar på detta vis vara att de ser de sociala, miljömässiga 

och ekonomiska aspekterna som enskilda frågor, ibland har de också ett alldeles för smalt sätt 

att se på socialt ansvarstagande och associerar det endast med företagets kärnverksamhet.
156

 

Som vi tidigare nämnt ser Nestlé socialt ansvar som grundläggande i företaget, IKEA 

beskriver det som grundbult i deras värderingar och Bona har lång och gedigen erfarenhet av 

arbeta.
157

 Trots det debatteras frågan kring socialt ansvarstagande och dess lönsamhet i alla 
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responderande företag och hos vissa är frågan en mer integrerad del av verksamheten. Nordic 

Sugar anser exempelvis att det är: ”/---/ bra för affärerna.”
158

 E.ON beskriver det som att ”/---/ 

det handlar ju kanske inte bara om lönsamhet i sig utan kanske snarare företags 

överlevnad.”
159

 Dessa fem tror alltså att socialt ansvarstagande påverkar lönsamheten positivt 

i dagsläget. Något som överensstämmer väl med de teorier som finns på området där det 

argumenteras att flertalet företag arbetar med de sociala ansvarsfrågorna för att det bidrar till 

en högre lönsamhet samtidigt som det ökar deras attraktivitet som arbetsgivare
160

. Grafström 

et al. hävdar att arbete med socialt ansvarstagande främjar den långsiktiga vinstmaximeringen 

och att detta har medfört att det sociala ansvarstagandet blommat upp i Sverige. Wihlborgs 

har däremot inte arbetat med frågan under en lika lång tid som de andra respondenterna och 

kan därför än så länge inte se någon större skillnad i lönsamheten på grund av det sociala 

arbetet, dock syns lönsamheten i deras renodlade miljöfrågor
161

. Frågan kring lönsamhet tas 

upp i teorin där Carroll beskriver CSR-pyramiden som består av fyra olika komponenter. De 

olika komponenterna är ekonomi, lagar, etik och filantropi. Den ekonomiska är den 

huvudsakliga komponenten och dess relation till övriga komponenter är den mest kritiska. 

Carroll menar att den ekonomiska komponenten är grundläggande för allt företagande och 

därmed också grundläggande för arbetet med socialt ansvarstagande.
162

 Liknande synsätt går 

att uttyda av våra respondenters svar då inget utav företagen säger sig syssla med socialt 

ansvarstagande utan att se en lönsamhetsaspekt i arbetet. Detta kan exemplifieras genom 

Elmgrens uttalande: 

Ja, jag vet faktiskt inte hur andra gör men vi har ju redan här från början annonserat att utan 

lönsamhet; Gör det inte! Det är ju det som ligger i Creating Shared Value. Alla leden ska göra 

någon form utav vinst. Och gör de inte det; Don’t do it!
163

 

Det här påvisar tydligt att lönsamheten måste genomsyra verksamhetens alla led och är en 

förutsättning för att företag ska kunna arbeta med socialt ansvarstagande. Det sociala 

ansvarstagandet visar sig därmed vara ett betydelsefullt sätt att arbeta, vilket visar på hur det 

sociala ansvarstagande kommer till uttryck hos företagen i CSR Skåne. 

Kritikerna till begreppet menar att företag tappar fokus från vinstmaximering när de börjar 

arbeta med socialt ansvarstagande, vilket också medför att deras konkurrenskraft minskar. 
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Friedman menar att företag genom att vara resultatdrivna och vinstfokuserade bidrar till 

samhällets välgång genom de arbetstillfällen som således skapas.
164

 Dessa argument är inget 

som våra respondenter konfirmerar. De håller med Elmgrens uttalande ovan och menar att 

lönsamhet och socialt ansvar går hand i hand. Enligt de medverkande i vår studie gäller det att 

välja de projekt som företaget gagnas av och att framhäva det befintliga sociala 

ansvarstagandet i verksamheten. Som vi nämnt tidigare finns dock hos vissa företag i 

nätverket fortfarande viss skepticism till om socialt ansvarstagande är en affär som lönar sig, 

som exempelvis hos Bona.
165

 

4.4 Rekrytering 

Statistik visar att nästan 80 procent av utexaminerade akademiker väljer en arbetsgivare som 

arbetar med socialt ansvarstagande och som har starka etiska åsikter
166

. Wallin på Bona 

resonerar på ett liknande sätt och menar att akademiker i större utsträckning väljer att arbeta 

för företag som tar socialt ansvar
167

. Detta överensstämmer med en undersökning gjord av 

Universum 2008 där resultatet åskådliggör att var femte student anser att socialt ansvar är 

viktigt i valet av arbetsgivare
168

. IKEA, Wihlborgs och Nestlé, som alla jobbar med socialt 

ansvar, styrker detta och förklarar att de är företag som nyutexaminerade studenter gärna 

vänder sig till när de söker jobb. Detta kan ses som en fördel då personalen enligt 

Bohdanowicz och Zientara är en av de viktigare konkurrensfördelarna för företag
169

. Nestlé 

stärker argumentet ytterligare genom att påstå att: ”Utan våra medarbetare så är företaget 

ingenting.”
170

  

Vår studie visar att företagen i CSR Skåne tror att det i framtiden kan komma att bli ett krav 

från potentiella medarbetare att företag arbetar med socialt ansvarsfulla frågor. Som Berko på 

E.ON uttrycker det:  

Jag uppfattar det själv som att frågorna har blivit större och att man som rekryterare kanske 

får helt andra frågor som kopplas till hur jobbar ni med ert sociala ansvar.
171
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Borglund et al. är av samma åsikt och argumenterar för att socialt ansvarsfullt företagande har 

fått ett genomslag som medfört att potentiella anställda och medarbetare förväntar sig att 

arbetsgivare numera arbetar med detta
172

. Vid rekryteringen konstaterar Wingren på IKEA att 

potentiella anställda väljer att söka anställning hos dem just för att de arbetar med socialt 

ansvarstagande: ”Många av dom som söker jobb hos oss gör ett aktivt val att: ’jag vill jobba 

inom ett företag som tar ansvar så jag väljer IKEA’.”
173

  

Forskning visar att personer söker sig till företag som har en viss dragningskraft, vilket 

innebär att de söker en verksamhet med en viss image
174

. Markkanen menar att möjligheter är 

något som är avgörande för hur en anställd trivs på arbetet och känner sig motiverad.
175

 Detta 

har både IKEA och Nestlé också insett och menar att de sökande till respektive verksamhet är 

ute efter möjligheter och att trenden är att arbetssökande efterfrågar företag som har ett gott 

rykte och vars värderingar och policys överensstämmer med de egna
176

. Claesson och 

Johansson från Wihlborgs håller med om detta och påpekar att: ”Ja, precis, jag tror att det är 

viktigt i framtiden att man vill jobba för ett företag som har de värderingarna som man själv 

har.”
177

 I enlighet med Bohdanowicz och Zientara medför en policy kring socialt 

ansvarstagande att det är en större sannolikhet att företag attraherar kompetenta individer som 

identifierar sig med företaget
178

. 

4.4.1 Socialt ansvarstagande och rekryteringsprocessen 

I rekryteringsprocessen utmärkte sig IKEA då företaget vid en av de senare rekryteringarna 

annonserade på sju olika språk. Vilket var ett led i deras strategi att öka mångfalden på 

företaget, de valde därför medvetet att inte inkludera svenska i annonserna:  

/. . . /då kom vi på att vi ville sätta upp annonser på sju olika språk i utgången att vi söker just 

dig. Vi hoppar över svenskan och tar Malmös sju vanligaste språk. Och sen hade vi även 

själva annonserna på sju olika språk på IKEA.se Och då hände det någonting. Vi fick lite 

stuns i frågan. Så numera har ca 18 procent av de anställda etnisk bakgrund och vi pratar 23 

olika språk.
179

 

Verksamheten söker anställa personer med liknande värderingar som företaget. Medarbetare 

ska också spegla den kontext IKEA arbetar i. Strategin ska bidra till att de anställda utför ett 
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bättre arbete.
180

 Både IKEA och Nestlé menar att de som söker anställning ofta delar de 

synsätt som företaget har och om de inte gör det så är de som regel inte några potentiella 

kandidater
181

. Markkanen diskuterar att om den arbetssökande kan identifiera sig med 

företaget så medför det också en större trolighet att personen presterar bättre. Ytterligare en 

fördel är att de anställda representerar företaget gentemot omvärlden och lockar därigenom 

likasinnade.
182

 Vi tycker oss därigenom ana en trend av att word-of-mouth
183

 är av stor 

betydelse för informationsflödet kring det sociala ansvarstagandet och rekryteringen. Det blir 

ett indirekt motiv att söka sig till en viss arbetsgivare om den har rykte om sig att vara en god 

samhällsmedborgare och att kunna erbjuda sin personal en god arbetsmiljö.  

4.4.2 Att involvera de anställda i socialt ansvarstagande 

Enligt Grafström strävar organisationer efter att öka sitt anseendekapital i syfte att knyta 

kompetens till sig och att bygga goda relationer.
184

 Företags sociala ansvarstagande är som 

tidigare nämnts viktigt vid skapandet av nya relationer samt i de förtroendeförhållanden som 

finns till intressenter så som investerare, anställda, kunder, samhället etcetera
185

. Att engagera 

de anställda i socialt ansvarstagande är en betydande framgångsfaktor vilket kan medföra ett 

bättre långsiktigt resultat då motivationen höjs. Att delge personalen hur strategiskt viktigt det 

är med socialt ansvarstagande och uppmana till deltagande är därför essentiellt.
186

 Denna tes 

drivs i företagen inom nätverket CSR Skåne, dock i olika grad. På E.ON involveras 

personalen i olika samhällsstödjande projekt, bland annat något som kallas för energi för barn 

där medarbetare åker ut till skolor i socialt utsatta områden och håller i energiundervisningar, 

vilket Berko berättar om:  

/. . ./i de dialogerna och de samtalen som jag har haft med medarbetare som har varit ute i 

skolorna så är ju det jättevärdefullt att lite granna få känna att man gör en liten skillnad.
187

 

IKEA involverar sina medarbetare i bland annat miljöfrågor genom att låta dem vara 

miljöambassadörer på avdelningarna. Miljöambassadörerna utbyter idéer med koordinatorn 

för miljö och socialt ansvar. Genom att några bedriver frågorna så involveras deras kollegor i 

frågorna vilket medför en snöbollseffekt.
188

 Detta återspeglas i teorin där Simmons anser att 

                                                      
180

 Wingren. (2010-05-20). Intervju. 
181

 Wingren. (2010-05-20).  Intervju; Elmgren. (2010-05-26). Intervju. 
182

 Markkanen. (2007).  s.98 
183

 Word-of-mouth syftar till en sorts marknadsföring då nöjda kunder sprider budskapet vidare till andra. 
184

 Grafström et al. (2008) s.111 
185

 Credit Management (2005) Managing corporate social responsibilities 
186

 Bohdanowicz & Zientara. (2009). 
187

 Berko. (2010-05-24) Intervju. 
188

 Wingren. (2010-05-20). Intervju. 



Socialt ansvarsfullt företagande – vilken roll spelar detta vid rekrytering? 

Boström Hult & Caldarulo 

 

 
41 

 

arbetet med social ansvarstagande börjar internt och nyanställda förväntar sig att 

arbetsgivaren implementerar socialt ansvarstagande genomgående i företaget. Det sociala 

ansvaret bör därför genomsyra rekrytering och utveckling av organisationen
189

. Cotterill 

instämmer att det håller på att utvecklas till att bli en allt mer central faktor i rekrytering och 

bibehållning av kompetent personal. Hon menar dock att socialt ansvarstagande inte 

prioriteras över faktorer som lön, utbildning och karriär. Liknande resonemang framkommer i 

samtalet med Landquist på Nordic Sugar
190

. Dock kan en välutvecklad positionering inom 

socialt ansvarstagande vara en avgörande faktor när arbetssökande står inför möjligheten att 

välja mellan flertalet företag. Cotterill argumenterar att påtryckningar från regering och 

samhälle kommer att resultera i att fler och fler företag inser vikten av socialt ansvarsfullt 

företagande.
191

 

4.5 Den mediala uppmärksamheten 

De större företagen har fått utså offentlig och medial kritik. Media tillsammans med ansvaret 

gentemot samhället gör att stora företag inte har råd att ignorera ansvarsfrågorna. Detta 

diskuteras av Nestlé som har fått ta del av såväl förtjänt som nedsvärtande kritik i media
192

. 

Media har en viktig del i utvecklingen av socialt ansvarsfullt företagande, då det är media som 

kritiserar och granskar verksamheternas arbete. Det är även genom media enligt Borglund et 

al. som företagen har en chans att försvara sig mot kritiken.
193

 Elmgren sa uttryckligen att de 

kan bli bättre på att kommunicera sitt sociala ansvarstagande istället för att bara ta alla 

smällar. Elmgren anser dock att det är viktigt att uppvisa ödmjukhet och förståelse för varför 

viss kritik uppstår.
194

 Enligt Borglund et al. och Grafström et al. så verkar risken för att bli 

uthängd i media avskräckande vilket medför att en del företag aktivt väljer att inte 

kommunicera sitt sociala ansvarstagande
195

. När bilden av företaget kommuniceras externt är 

det mycket viktigt att bilden är korrekt. Har företaget rykte om sig att vara en god arbetsgivare 

är det vitalt att det lever upp till ryktet, för även här har media en betydelse. Uppmärksammar 

media att ryktet efterlevs kan det generera god marknadsföring, efterlevs det inte finns dock 
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risken att företaget blir uthängt i media och en negativ bild av företaget utvecklas.
196

 Rädslan 

för media kan exemplifieras i Landquists uttalande:  

Man riskerar ju att bli uthängd i media för någonting och det vill man ju inte. Det snurrar ju 

snabbare och snabbare med alla bloggar och media och annat. Man måste ha svar på frågor 

innan de ställs.
197

  

Enligt Wingren på IKEA bör arbetet med socialt ansvarstagande vara ett genuint åtagande 

annars riskerar företagen att missbruka begreppet och idka så kallad green washing
198

. 

Simmons hävdar att företags marknadsföring bör rikta sig såväl mot medarbetare som 

gentemot kunder. Han menar att kunders lojalitet och engagemang reflekterar medarbetares 

förhållningssätt och företroende till sin arbetsgivare.
199

 Detta återspeglas i vad SIS 

Handboken säger om socialt ansvarstagande, alltså att ansvaret för anställda är ett av de 

fundamentala elementen 
200

. Återigen kommer tankarna på word-of-mouth upp som ett viktigt 

instrument för att se kopplingen mellan socialt ansvarstagande och rekrytering. Det är 

möjligtvis genom denna indirekta koppling som företaget har chans att locka ny kompetent 

personal med liknande värderingar. Det som är genomgående för företagen i vår studie är att 

de är relativt dåliga på att kommunicera sitt ansvarstagande. Den främsta 

kommunikationskanalen är genom respektive hemsida.  

Detta kan bekräftas av Landquist från Nordic Sugar när hon berättar att det sociala ansvaret 

inte nämns i någon större utsträckning i samband med rekrytering utan att den informationen 

snarare finns tillgänglig på deras hemsida:  

Och sen tror jag att om man söker jobb hos oss så går man in på våran hemsida och så hittar 

man lite mer om det där och ser att vi är duktiga
201

. 

Även Wallin från Bona menar att arbetssökande får det mesta av informationen om företagets 

sociala ansvar från hemsidan och inte under rekryteringsprocessen:  

Visst syns det att vi jobbar med hållbarhet så men när det gäller rekryteringsannonser ser man 

väl det inte särskilt mycket faktiskt. Det står väl bara nåt allmänt lulllull om företag 

någonstans.
 202
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/. . . /om inte annat så går de och tittar på vår hemsida och sånna här saker. Och tittar efter, är 

vi ett seriöst företag? Och det vet jag att folk gör.
203

 

Också Elmgren håller med om att de flesta arbetssökande idag söker kunskap om 

arbetsgivarna och deras arbete med socialt ansvar via internet och via företagets hemsida. Hon 

menar även att Nestlé snarare vill skapa en allmänt vedertagen bild av företaget som en 

verksamhet som tar socialt ansvar. 

Min målsättning är ju mer att vi så långt det går ska nå dithän att när man hör talas om vårt 

företag så ska man underförstått ändå förstå att det här är ett företag som arbetar med de här 

frågorna.
204

 

Här kommer företagets sociala ansvar till uttryck genom den helhetsbild som företaget 

förmedlar. 

4.6 Uttrycket i svenska företag 

Socialt ansvarstagande kommer till uttryck genom en mängd olika faktorer. Studien förevisar 

att företagen inte kan arbeta med alla sidor av begreppet socialt ansvarstagande. Det har visat 

sig att företag väljer ibland planerade och ibland ad hoc-liknande sätt att arbeta med frågorna. 

Det sker ibland av egen vilja men också ibland av påtvingade anledningar vilket visar på 

begreppets komplexitet och bredd. 

För att förtydliga resultatet av vår studie kommer nu en sammanfattning. De olika företagen i 

vår studie väljer att fokusera på olika sorters socialt ansvarstagande i sitt arbete, vissa arbetar 

med ansvarstagandet i alla delar av verksamheten medan andra endast tillämpar det i viss 

mån. Detta har till stor del att göra med företagens storlek och ekonomiska resurser samt hur 

länge de har arbetat med frågorna.  

Företags påverkan på människor och samhälle – Generellt sett väljer företag att arbeta för 

att minska sin påverkan på människor genom att följa etiska regler, motarbeta barnarbete och 

främja fördelaktiga arbetsförhållanden. De arbetar för att förbättra den allmänna hälsan hos 

såväl arbetstagare, genom att tillhandahålla friskvård, som hos medmänniskor i utsatta 

förhållanden genom exempelvis utbildning i hygien. 
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Företags påverkan på miljön – De flesta verksamheter arbetar aktivt för att minimera sin 

påverkan på vår planet genom att arbeta med vattenrening och återvinning samt genom att 

minska koldioxidutsläpp och energiförbrukning.  

Hållbarhet – Långsiktighet ligger till grund för många företags arbete med socialt 

ansvarstagande. Tanken är att värna om våra resurser så att de räcker till framtida 

generationer. Detta innefattar såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter. Den 

miljömässiga aspekten tar sig uttryck i utbildning i hållbart jordbruk, den sociala i mångfald 

på arbetsplatsen och den ekonomiska aspekten i att inte investera i aktiviteter som inte verkar 

lönsamma. 

Att vara en trovärdig aktör gentemot intressenter – En viktig del i företagande är 

trovärdighet vilket skapas genom att efterleva sina löften. Vid socialt ansvarstagande är 

trovärdighet en viktig faktor, således är aktörer som sysslar med green washing inte 

uppskattade. 
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5. Slutsatser och reflektion 
I det avslutande avsnittet kommer vi att presentera våra slutsatser genom att i ordning 

besvara frågeställningarna, vidare kommer vårt bidrag till forskningen att presenteras. 

Avsnittet avslutas med förslag till framtida forskning. 

5.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialt ansvarstagande kommer till uttryck i 

svenska företags rekryteringsprocess. Uppsatsens undersökning har utgått ifrån följande två 

frågeställningar: 

Hur kommer social ansvarsfullt företagande till uttryck i svenska företag? 

Hur påverkar socialt ansvarsfullt företagande rekryteringsprocessen i svenska företag? 

Vår första frågeställning syftar till att lyfta en ny intressant vinkel på ett än så länge inte 

alltför exploaterat begrepp. Det öppnar upp för nya tankar och kan ses som en byggsten för 

framtida forskning. Det visade sig att begreppet socialt ansvarstagande var långt mer 

komplext än vi föreställt oss. Socialt ansvarsfullt företagande är långt mer komplicerat och 

tudelat än det som lyfts fram i den befintliga litteraturen. Det visar sig att det, som litteraturen 

också säger, inte endast finns ett korrekt sätt att arbeta med socialt ansvarstagande och inte 

heller en benämning vilket medför en svårighet till studien. 

Vår andra frågeställning går att reflektera kring men kommer inte heller den att ge ett entydigt 

svar. Det finns inte en klar linje där det går att uttyda hur socialt ansvarsfullt företagande och 

rekrytering sammanfaller. Det handlar snarare om en indirekt drivkraft bakom det allmänna 

önskemålet att företag ska arbeta med socialt ansvarsfullt företagande. Det sociala 

ansvarstagandet påverkar företag som helhet, det är en genomgående aspekt av verksamheten 

snarare än en del i rekryteringsprocessen. Vår studie har visat att det sociala ansvarstagandet 

utgör en mycket liten del i rekryteringsprocessen. Vi har kommit fram till att vid 

rekryteringsprocessen kommuniceras endast den aktuella tjänsten och information kring 

företaget i stort. 

5.1.1 Vårt bidrag 

Genom analysen av vår empiri och teori har vi kommit fram till att socialt ansvarstagande inte 

syns i en direkt anslutning till rekryteringsprocessen. Företagen i CSR Skåne marknadsför 

inte sitt arbete med socialt ansvarstagande direkt till arbetssökande, utan det handlar snarare 
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om att skapa sig ett gott rykte som arbetsgivare och som förespråkare för socialt 

ansvarstagande vilket medför att människor vill arbeta där. Att ha det sociala ansvarstagandet 

inbäddat i företagets värderingar och grundpolicys skapar en självklarhet till ansvaret. Det 

sociala ansvarstagandet tar sig uttryck genom företags image som i sin tur sprids via word-of-

mouth och genom vanliga externa kommunikationskanaler.  

Vår undersökning visar att kommunikationen av det sociala ansvarstagande främst 

framkommer på företagens hemsidor och inte i platsannonser eller andra annonseringar om 

lediga poster. Resultatet motbevisar våra föreställningar om hur socialt ansvarstagande 

kommer till uttryck i rekrytering. Att de sociala ansvarsfrågorna främst kommuniceras via 

företags hemsidor faller sig naturligt då det är där intresserade potentiella arbetstagare oftast 

söker efter ytterligare och mer utförlig information kring arbetsgivaren. De får automatiskt ta 

del av företagets arbete med socialt ansvarstagande. På så vis kommer det sociala ansvaret till 

uttryck i rekryteringsprocessen. 

5.2 Framtida forskning 

En tanke som växt fram alltmer under uppsatsens gång är att socialt ansvarsfullt företagande 

kommer att växa och bli mer och mer aktuellt i takt med att människans välfärd ökar. När alla 

våra basala behov såsom hunger, tak över huvudet och arbete är tillfredsställda har vi råd och 

vilja att investera i andra områden som exempelvis miljö och våra medmänniskor. Det kan 

således vara intressant att undersöka om det i framtiden kommer att läggas mer resurser på 

socialt ansvarstagande som en följd utav detta.  

Respondenterna i vår studie talar om att det överlag blir allt viktigare att arbeta med socialt 

ansvarstagande. Den trend som uttyds är att fler intressenter, exempelvis anställda, värderar 

det sociala ansvarsfulla företagandet högt och det har till och med börjat klassas som lika 

viktigt som hög lön. Om faktumet kvarstår kan denna tes drivas djupare och en kunskapslucka 

att fylla blir då hur viktig socialt ansvarstagande är för intressenter.  

I sökandet efter sambandet mellan rekrytering och socialt ansvarstagande fann vi ett relativt 

nytt begrepp som sammanlänkar dem; employer branding. Begreppet inbegriper mer än det 

som vi belyst och relaterar till intern marknadsföring. För att kommunicera sitt socialt 

ansvarsfulla företagande mot potentiella och befintliga anställda använder sig många företag 

av just employer branding. Employer branding innebär att stärka sitt varumärke som 
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arbetsgivare och på så vis rekrytera och behålla motiverad personal.
205

 Möjligen kan en 

undersökning kring employer branding och rekrytering hjälpa att fylla ytterligare 

kunskapsluckor kring anställdas relation till socialt ansvarstagande. Anledningen till att vi inte 

valde att analysera begreppet djupare är att vi anser att ytterligare ett invecklat begrepp skulle 

komplicera studien än mer samtidigt som det förmodligen skulle bli svår att avgränsa och 

skapa ett djup i uppsatsen. Employer branding visar på mer än just den kopplingen som vi 

letade efter. 

Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, kan beskrivas som en klase vindruvor där 

innebörden av begreppet är symboliseras av kvisten medan druvorna representerar de olika 

begrepp som finns, alla berör de ämnet men alla med sin individuella tolkning. Om det är 

begreppet CSR som tillämpas om 10 år är svårt att säga, men enligt den forskning och de 

teorier vi har gått igenom tenderar Corporate Responsibility, CR, att vinna alltmer mark då 

begreppet anses vara vidare och täcka mer områden än dess föregångare.  

                                                      
205

 Finweek. (2007). Employer branding vital 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide Bona AB 

Inledande: 

 Presentation av oss - vilka vi är 

 Utbildning och uppsats, presentera syfte och frågeställning  

 Anonymitet 

 Spela in ok? 

 

Bakgrund: 

1. Skulle du först kortfattat vilja presentera dig själv (Bakgrund, nuvarande roll i 

företaget, arbetslivserfarenhet inom CSR/rekrytering samt dina primära uppgifter inom 

din nuvarande anställning) 

Tema CSR: 

2. Hur definierar du CSR? 

3. Vad innebär CSR för dig som CSR-ansvarig? 

4. På vilket sätt arbetar ni med CSR? Kan du ge exempel? 

5. Vilka anledningar finns till att ni arbetar med CSR inom just ditt företag? 

6. Har ni (som företag) några speciella förebilder inom CSR? 

Trender inom CSR: 

7. Vad ser ni för trender inom CSR? 

8. Hur upplever du att ni följer de trenderna? 

CSR Skåne: 

Vi har sett att ni är med i Nätverket CSR Skåne.  

9. Vilken funktion anser du att CSR Skåne har?  

10. Varför har ni valt att bli medlemmar i CSR Skåne? 

11. Vilken roll spelar CSR Skåne i ert CSR-arbete?  

12. Anser du att företag inom CSR Skåne arbetar på olika sätt? Iså fall vilka?  

13. Anser du att CSR påverkar företagets lönsamhet? På vilket sätt? 

Tema Personal/rekrytering: 

14. Är du involverad i personalfrågor, såsom rekrytering, i ditt arbete? Iså fall på vilket 

sätt? 

15. Vad tror du att ert CSR-arbete bidrar till inom personalfrågor? 
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16. Hur involveras befintlig personal i CSR-arbetet? 

17. Vad tror du CSR betyder för de anställda? 

18. Hur tror du att CSR tar sig uttryck i er rekrytering? 

19. Vad tror du att en arbetssökande söker i en arbetsgivare? 

20. Vad tror du att en arbetssökande ser i er som arbetsgivare? 

Marknadsföring: 

21. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal internt? 

22. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal externt? 

Framtidsutveckling: 

23. Hur tror du att ert CSR-arbete kommer att utvecklas för er i framtiden? 

24. Vilken roll tror du att CSR kommer att spela för personalfrågor i framtiden? 

Kan vi återkomma om det är så att vi har kompletterande frågor. Det skulle förslagsvis kunna 

ske mailledes om det underlättar. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide E.ON Nordic AB 

Inledande: 

 Presentation av oss - vilka vi är 

 Utbildning och uppsats, presentera syfte och frågeställning  

 Anonymitet 

 Spela in ok? 

 

Bakgrund: 

25. Skulle du först kortfattat vilja presentera dig själv (Bakgrund, nuvarande roll i 

företaget, arbetslivserfarenhet inom CSR/rekrytering samt dina primära uppgifter inom 

din nuvarande anställning) 

Tema CSR: 

26. Hur definierar du CSR? 

27. Vad innebär CSR för dig som CR-assistent? 

28. På vilket sätt arbetar ni med CSR? Kan du ge exempel? 

29. Vilka är anledningar till att ni arbetar med CSR inom just ditt företag? 

30. Har ni (som företag) några speciella förebilder inom CSR? 

Trender inom CSR: 

31. Vad ser ni för trender inom CSR? 

32. Hur upplever du att ni följer de trenderna? 

CSR Skåne: 

Vi har sett att ni är med i Nätverket CSR Skåne.  

33. Vilken funktion anser du att CSR Skåne har?  

34. Varför har ni valt att bli medlemmar i CSR Skåne? 

35. Vilken roll spelar CSR Skåne i ert CSR-arbete?  

36. Anser du att företag inom CSR Skåne arbetar på olika sätt? Iså fall vilka?  

37. Anser du att CSR påverkar företagets lönsamhet? På vilket sätt? 

Tema Personal/rekrytering: 

38. Är du involverad i personalfrågor, såsom rekrytering, i ditt arbete? Iså fall på vilket 

sätt? 

39. Vad tror du att ert CSR-arbete bidrar till inom personalfrågor? 

40. Hur involveras befintlig personal i CSR-arbetet? 

41. Vad tror du CSR betyder för de anställda? 
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42. Hur tror du att CSR tar sig uttryck i er rekrytering? 

43. Vad tror du att en arbetssökande söker i en arbetsgivare? 

44. Vad tror du att en arbetssökande ser i er som arbetsgivare? 

Marknadsföring: 

45. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal internt? 

46. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal externt? 

Framtidsutveckling: 

47. Hur tror du att ert CSR-arbete kommer att utvecklas för er i framtiden? 

48. Vilken roll tror du att CSR kommer att spela för personalfrågor i framtiden? 

Kan vi återkomma om det är så att vi har kompletterande frågor. Det skulle förslagsvis kunna 

ske mailledes om det underlättar. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide IKEA 

Inledande: 

 Presentation av oss - vilka vi är 

 Utbildning och uppsats, presentera syfte och frågeställning 

 Hur kommer social ansvarsfullt företagande till uttryck i företag? 

 Hur ser rekryteringsprocessen ut i företag? 

 Hur påverkar socialt ansvarsfullt företagande rekryteringsprocessen i företag i 

Skåneregionen? 

 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialt ansvarsfullt företagande kommer till 

uttryck i svenska företags rekryteringsprocess. 

 Anonymitet 

 Spela in, ok? 

 

Bakgrund: 

49. Skulle du först kortfattat vilja presentera dig själv (Bakgrund, nuvarande roll i 

företaget, arbetslivserfarenhet inom CSR/rekrytering samt dina primära uppgifter inom 

din nuvarande anställning) 

Tema CSR: 

50. Hur definierar du CSR? 

51. Vad innebär CSR för dig som CSR-ansvarig? 

52. På vilket sätt arbetar ni med CSR? Kan du ge exempel? 

53. Vad är anledningarna till att ni arbetar med CSR inom just ditt företag? 

54. Har ni (som företag) några speciella förebilder inom CSR? 

Trender inom CSR: 

55. Vad ser ni för trender inom CSR? 

56. Hur upplever du att ni följer de trenderna? 

CSR Nätverk: 

57. Är IKEA medlemmar i något CSR nätverk? Vilket? 

58. Vilken funktion fyller det i så fall för er?  

59. Om ni inte är med i ett nätverk, funderar ni på att gå med i ett? Exempelvis CSR-

Skåne, CSR Sverige? 

60. Anser du att CSR påverkar företagets lönsamhet? På vilket sätt? Jaaaa!!!!! 2005 
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Tema Personal/rekrytering: 

61. Är du involverad i personalfrågor, såsom rekrytering, i ditt arbete? Iså fall på vilket 

sätt? 

62. Vad tror du att ert CSR-arbete bidrar till inom personalfrågor? 

63. Hur involveras befintlig personal i CSR-arbetet? 

64. Vad tror du CSR betyder för de anställda? 

65. Hur tror du att CSR tar sig uttryck i er rekrytering? 

66. Vad tror du att en arbetssökande ser i er som arbetsgivare? 

Marknadsföring: 

67. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal internt? 

68. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal externt? 

Framtidsutveckling: 

69. Hur tror du att ert CSR-arbete kommer att utvecklas för er i framtiden? 

70. Vilken roll tror du att CSR kommer att spela för personalfrågor i framtiden? 

Kan vi återkomma om det är så att vi har kompletterande frågor. Det skulle förslagsvis kunna 

ske mailledes om det underlättar. 
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Bilaga 4 

Intervjuguide Nestlé AB 

Inledande: 

 Presentation av oss - vilka vi är 

 Utbildning och uppsats, presentera syfte och frågeställning  

 Anonymitet 

 Spela in, ok? 

 

Bakgrund: 

71. Skulle du först kortfattat vilja presentera dig själv (Bakgrund, nuvarande roll i 

företaget, arbetslivserfarenhet inom CSR/rekrytering samt dina primära uppgifter inom 

din nuvarande anställning) 

Tema CSR: 

72. Hur definierar du CSR? 

73. Vad innebär CSR för dig i din befattning? 

74. På vilket sätt arbetar ni med CSR? Kan du ge exempel? 

75. Vad är anledningarna till att ni arbetar med CSR inom just ditt företag? 

76. Har ni (som företag) några speciella förebilder inom CSR? 

Trender inom CSR: 

77. Vad ser ni för trender inom CSR? 

78. Hur upplever du att ni följer de trenderna? 

CSR Skåne: 

Vi har sett att ni är med i Nätverket CSR Skåne.  

79. Vilken funktion anser du att CSR Skåne har?  

80. Varför har ni valt att bli medlemmar i CSR Skåne? 

81. Vilken roll spelar CSR Skåne i ert CSR-arbete?  

82. Anser du att företag inom CSR Skåne arbetar på olika sätt? Iså fall vilka? Är denna 

relevant? 

83. Anser du att CSR påverkar företagets lönsamhet? På vilket sätt? 

Tema Personal/rekrytering: 

84. Är du involverad i personalfrågor, såsom rekrytering, i ditt arbete? Iså fall på vilket 

sätt? 

85. Vad tror du att ert CSR-arbete bidrar till inom personalfrågor? 

86. Hur involveras befintlig personal i CSR-arbetet? 
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87. Vad tror du CSR betyder för de anställda? 

88. Hur tror du att CSR tar sig uttryck i er rekrytering? 

89. Vad tror du att en arbetssökande söker i en arbetsgivare? 

90. Vad tror du att en arbetssökande ser i er som arbetsgivare? 

Marknadsföring: 

91. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal internt? 

92. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal externt? 

Framtidsutveckling: 

93. Hur tror du att ert CSR-arbete kommer att utvecklas för er i framtiden? 

94. Vilken roll tror du att CSR kommer att spela för personalfrågor i framtiden? 

Kan vi återkomma om det är så att vi har kompletterande frågor. Det skulle förslagsvis kunna 

ske mailledes om det underlättar. 

  



Socialt ansvarsfullt företagande – vilken roll spelar detta vid rekrytering? 

Boström Hult & Caldarulo 
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Bilaga 5 

Intervjuguide Nordic Sugar A/S 

Inledande: 

 Presentation av oss - vilka vi är 

 Utbildning och uppsats, presentera syfte och frågeställning  

 Anonymitet 

 Spela in, ok? 

 

Bakgrund: 

95. Skulle du först kortfattat vilja presentera dig själv (Bakgrund, nuvarande roll i 

företaget, arbetslivserfarenhet inom CSR samt dina primära uppgifter inom din 

nuvarande anställning) 

Tema CSR: 

96. Hur definierar du CSR? 

97. Vad innebär CSR för dig som CSR-ansvarig? 

98. På vilket sätt arbetar ni på Nordic Sugar med CSR? Kan du ge exempel? 

99. Vilka anledningar finns till att ni arbetar med CSR inom just ditt företag? 

100. Har ni (som företag) några speciella förebilder inom CSR och CSR-arbete? 

Trender inom CSR: 

101. Vad ser ni för trender inom CSR? 

102. Hur upplever du att ni följer de trenderna? 

CSR Skåne: 

Vi har sett att ni är med i Nätverket CSR Skåne. 

1. Vilken funktion anser du att CSR Skåne har?  

2. Varför har ni valt att bli medlemmar i CSR Skåne? 

3. Vilken roll spelar CSR Skåne i ert CSR-arbete?  

4. Anser du att företag inom CSR Skåne arbetar på olika sätt? Iså fall vilka?  

5. Anser du att CSR påverkar företagets lönsamhet? På vilket sätt? 

Tema Personal/rekrytering: 

6. Är du involverad i personalfrågor, såsom rekrytering, i ditt arbete? Iså fall på vilket 

sätt? 

7. Hur ser er rekryteringsprocess ut? 

8. Vad tror du att ert CSR-arbete bidrar till inom personalfrågor? 

9. Hur tror du att CSR tar sig uttryck i er rekrytering?  
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10. Hur involveras befintlig personal i CSR-arbetet? 

11. Vad tror du CSR betyder för de anställda? 

12. Vad tror du att en arbetssökande söker i en arbetsgivare? 

13. Vad tror du att en arbetssökande ser i er som arbetsgivare? 

Marknadsföring: 

14. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal internt?  

15. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal externt? (genom vilka medier?) 

Framtidsutveckling: 

16. Hur tror du att ert CSR-arbete kommer att utvecklas i framtiden? 

17. Vilken roll tror du att CSR kommer att spela för personalfrågor i framtiden? 

Kan vi återkomma om det är så att vi har kompletterande frågor? Det skulle förslagsvis kunna 

ske mailledes om det underlättar. 

 

  



Socialt ansvarsfullt företagande – vilken roll spelar detta vid rekrytering? 
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Bilaga 6 

Intervjuguide Wihlborgs Fastigheter AB 

Inledande: 

 Presentation av oss - vilka vi är  

 Utbildning och uppsats, presentera syfte och frågeställning  

 Anonymitet 

 Spela in, ok? 

 

Bakgrund: 

103. Skulle ni först kortfattat vilja presentera er själva (Bakgrund, nuvarande roll i 

företaget, arbetslivserfarenhet inom CSR/rekrytering samt primära uppgifter inom 

nuvarande anställning) 

Tema CSR: 

104. Hur definierar ni CSR? 

105. Vad innebär CSR för dig som miljöansvarig? 

106. På vilket sätt arbetar ni med CSR? Har ni några exempel? 

107. Vilka är anledningarna till att ni arbetar med CSR inom just ditt företag? 

108. Har ni (som företag) några speciella förebilder inom CSR? 

Trender inom CSR: 

109. Vad ser ni för trender inom CSR? 

110. Hur upplever du att ni följer de trenderna? 

CSR Skåne: 

Vi har sett att ni är med i Nätverket CSR Skåne.  

111. Vilken funktion anser du att CSR Skåne har?  

112. Varför har ni valt att bli medlemmar i CSR Skåne? 

113. Vilken roll spelar CSR Skåne i ert CSR-arbete?  

114. Anser du att företag inom CSR Skåne arbetar på olika sätt? Iså fall vilka? Är 

denna relevant? 

115. Anser du att CSR påverkar företagets lönsamhet? På vilket sätt? 

Tema Personal/rekrytering: 

116. Är ni involverade i personalfrågor, såsom rekrytering, i ert arbete? Iså fall på 

vilka sätt? 

117. Vad tror ni att ert CSR-arbete bidrar till inom personalfrågor? 

118. Hur involveras befintlig personal i CSR-arbetet? 
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119. Vad tror ni att CSR betyder för de anställda? 

120. Hur tror ni att CSR tar sig uttryck i er rekrytering? 

121. Vad tror ni att en arbetssökande söker i en arbetsgivare? 

122. Vad tror ni att en arbetssökande ser i er som arbetsgivare? 

123. Korruption  

Marknadsföring: 

124. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal internt? 

125. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete gentemot personal externt? 

Framtidsutveckling: 

126. Hur tror ni att ert CSR-arbete kommer att utvecklas för er i framtiden? 

127. Vilken roll tror ni att CSR kommer att spela för personalfrågor i framtiden? 

Kan vi återkomma om det är så att vi har kompletterande frågor. Det skulle förslagsvis kunna 

ske mailledes om det underlättar. 

 

 

 

 


