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Sammanfattning 
 
Titel: CSR som värdeskapande strategi – En studie som utifrån en 

enkätundersökning utreder huruvida CSR kan skapa 
konkurrensfördelar genom attraktion av humankapital. 

 
Seminariedatum:       2012-06-01 
 
Ämne/kurs:         FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 
Författare:        Sara Andersson, Linnea Nyberg, Anna Svärd 
 
Handledare:         Matts Kärreman 
 
Nyckelord: Corporate Social Responsibility, Resursbaserad teori, 

Humankapital, Strategic fit 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida CSR kan 

skapa konkurrensfördelar genom attraktion av 
humankapital. 

 
Teori: Uppsatsens teoretiska kapitel inleds med en redogörelse 

för den resursbaserade teorin vilken utgör grunden i vår 
studie. Läsaren presenteras också för begrepp som 
humankapital, strategic fit samt CSR. Tidigare forskning 
inom områdena kommer att beskrivas då de är av stor vikt 
för studien.  

 
Metod: Studien grundas i en deduktiv ansats där metoden är av 

tvärsnittsdesign. Vi har samlat in primärdata genom en 
kvantitativ enkätundersökning riktad mot sistaårsstudenter 
på civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan i 
Lund. Denna data analyserades och prövades statistiskt 
genom ett antal chi-tvåtest. 

 
Slutsats: Resultatet från den empiriska undersökningen stödjer inte 

fullt ut att CSR kan skapa värde genom attraktion av 
humankapital. Ekonomistudenter tenderade att värdera 
CSR högt men när de ställdes inför ett val mellan CSR och 
en annan faktor prioriterades CSR bort. Vi fann heller 
inget samband som visade på att studenter i högre grad 
ville arbeta på de företag som de uppfattade hade bäst 
CSR-aktiviteter. 

 
 
 
 
 



	  

Abstract 
 
Title:  CSR som värdeskapande strategi – En studie som utifrån 

en enkätundersökning utreder huruvida CSR kan skapa 
konkurrensfördelar genom attraktion av humankapital. 

 
Seminar date:        2012-06-01 
 
Subject/Course:  FEKH95, Degree Project Undergraduate Level, 15 

University Credits 
 
Authors:         Sara Andersson, Linnea Nyberg, Anna Svärd 
 
Advisor:         Matts Kärreman 
 
Key words: Corporate Social Responsibility, Resource-based view, 

Human capital, Strategic fit 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to examine if CSR can create 

competitive advantages by attracting human capital.  
 
Theory: The study is centered in the resource based theory, which 

is presented in the beginning of the theory section. The 
concepts of human capital and strategic fit are also 
essential to the study as well as CSR. Previous research 
will be presented to give the reader a good understanding 
in the different areas.  

 
Methodology: The study has a deductive research approach and a cross-

sectional design. We have collected primary data through a 
quantitative survey addressed to last year students at Lund 
University School of Economics and Management. The 
data was analyzed and statistically tested through chi-
square tests.   

 
Conclusions: The results from the empirical study do not fully support 

that CSR can create value by attracting human capital. 
Business and economic students thought highly of CSR. 
However, when they had to choose between CSR and 
another factor, CSR was down prioritized. Nor could we 
observe a connection between the companies that students 
believe has good CSR-activities and how eager they are to 
work at the same company.  
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1 
Introduktion 

  

I introduktionen presenteras den bakgrund och problematisering som ligger till grund för 

uppsatsen. Ett resonemang förs som senare mynnar ut i uppsatsens frågeställning och syfte. 

Därefter presenteras de hypoteser som är baserade på vår teoretiska grund och som sedan 

operationaliseras i uppsatsens empiriska studie. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

uppsatsens disposition som syftar till att förenkla läsarens navigering. 

  

1.1 Bakgrund 

  

De senaste åren har det skett en framväxt av stora multinationella företag som verkar på en rad 

olika geografiska marknader (Borglund, De Geer & Halvarsson. 2009. s. 14). Samtidigt har det 

skett en teknisk utveckling som har medfört en intensifiering av den mediala uppmärksamheten 

riktad mot dessa företag. Denna övervakning har lett till externa påtryckningar på företag som 

ställs inför ökade krav på att de ska bistå samhället med nytta (Porter & Kramer. 2006). Detta i 

kombination med att företags inflytande ökar har kraven på att företag ska agera som 

ansvarsfulla samhällsmedborgare höjts ytterligare (Borglund et al. 2009. s. 31). 

  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som baseras på att företag har ett socialt 

ansvar att ta hänsyn till samhället och de effekter som verksamheten har på sin omgivning. 

Howard R. Bowens publikation Social Responsibilities of the Businessman från 1953 kan ses 
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som den första boken inom modern CSR. I den definierar Bowen CSR som ‘‘the obligations of 

businessmen to pursue those policies, to make those decision, or to follow those lines of action 

which are desirable in terms of the objective and values of our society”. I Sverige brukar CSR 

också benämnas socialt och miljömässigt ansvar vilket är en definition som kommer att användas 

synonymt med CSR i uppsatsen.  

 

Innan 1960-talet var företagsetik ett tämligen outforskat område. Istället var det teologer som 

diskuterade frågor kring löner, anställningsförhållanden och moral. Under 1960-talet började 

dock dessa etiska frågor att uppmärksammas i stor skala då allt fler fall som moraliskt kunde 

ifrågasättas uppdagades. På 1970-talet började företag att svara på kritiken genom att 

implementera CSR-aktiviteter och debatten kring fenomenet har växt allteftersom (Carroll. 

1991). 

  

En av drivkrafterna bakom framväxten och genombrottet för CSR var bland annat det flertal 

företagsskandaler som fick stor medial uppmärksamhet runt millennieskiftet. I USA är 

Enronskandalen ett omtalat exempel och i Sverige fick Skandia mycket kritik för sina 

bonusutbetalningar. Vidare ses också globaliseringsmotståndet som en av de främsta 

drivkrafterna bakom CSR. Detta motstånd var mycket starkt vid millennieskiftet och riktade sig 

bland annat mot stora företags outsourcing av produktion till utvecklingsländer vilket ledde till 

att arbetstillfällen förlorades i Europa och att nyanställda i fattigare länder ibland arbetade under 

svåra förhållanden för låga löner (Borglund et al. 2009. s. 49-50). 

  

En annan drivkraft bakom CSR är utvecklingen av intresseorganisationer, så kallade Non-

Governmental Organizations (NGO:s). Dessa politiskt obundna organisationer kan driva 

sakfrågor framåt och har därför blivit alltmer inflytelserika. Det kan ses bland annat i Global 
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Compact, ett initiativ som skapades av FN och som företag frivilligt kan ansluta sig till för att 

visa att de tar ansvar för sin verksamhet. Idag har mer än 6 000 företag från 135 länder anslutit 

sig till Global Compact vilket visar på en tydlig genomslagskraft för CSR (FN). 

  

På senare tid har CSR börjat användas som ett strategiverktyg där kopplingen mellan CSR och 

företagets prestation fått stort fokus. Flertalet ledande forskare inom managementområdet har 

börjat undersöka de möjligheter CSR kan skapa för företag (Porter & Kramer. 2006; Smith. 

2007; Guarnieri & Kao. 2008; Siegel & McWilliams. 2011). Porter och Kramer (2006) skriver 

“If instead, corporations were to analyze their prospects for social responsibility using the same 

frameworks that guide their core business choices, they would discover that CSR can be much 

more than a cost, a constraint, or a charitable deed — it can be a source of opportunity, 

innovation, and competitive advantage”. Med andra ord ses CSR idag inte bara som ett krav från 

omgivningen utan som ett verktyg som företag kan använda för att skapa värde. 

 

1.2 Problemformulering 

	  

Att CSR kan leda till en konkurrensfördel är idag konstaterat av flertalet forskare (Burke & 

Logsdon. 1996; Porter & Kramer. 2006; Siegel & McWilliams. 2011). Den resursbaserade teorin 

gör anspråk på att förklara uppkomsten av varaktiga konkurrensfördelar. Teorin säger att en 

resurs måste vara värdefull, sällsynt, oimiterbar och att det ska finnas organisatoriska 

förutsättningar inom företaget för att utnyttja resursen (Barney. 1991). Hur CSR kan nå upp till 

dessa krav är omdiskuterat och i följande avsnitt avhandlas problematiken kring ämnet närmare. 

  

CSR kan utgöra en konkurrensfördel bland annat genom att aktiviteterna gör andra resurser mer 

värdefulla än vad de annars skulle ha varit. En sådan resurs är företagets rykte (Siegel & 
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McWilliams. 2011). Smith (2007) visar att företag ständigt måste marknadsföra sig samt bygga 

sitt varumärke. Därför måste de förstå hur viktigt det är med ett rykte som kopplas till beteenden 

som är socialt ansvarstagande. Samtidigt menar Porter och Kramer (2006) att man bör vara 

kritisk mot att CSR används kosmetiskt, alltså för att enbart stärka ett företags rykte, då det kan 

innebära att aktiviteterna mister kopplingen till företags kärnverksamhet. Empiriska studier visar 

att ett rykte som speglar företags verkliga värderingar påverkar dess humankapital positivt 

(Chatman. 1991; Judge & Bretz. 1992). Detta genom att arbetssökande söker sig till de 

organisationer som har mest överensstämmande värderingar (Judge & Bretz. 1992). Då en av de 

största utmaningarna i dagens konkurrensutsatta klimat är att attrahera och behålla kompetent 

personal blir CSR-aktiviteters roll i företag extra betydelsefullt (Kaliprasad. 2006). Det är 

kostsamt att rekrytera och utbilda personal, därför är det av hög relevans att veta vilka faktorer 

som arbetstagare attraheras av. 

  

Guarnieri och Kao (2008) menar att generation Y, födda mellan 1978 – 1994, har ett större 

engagemang för sociala frågor. Detta då deras uppväxt i högre grad präglats av miljömål, 

återvinning och välgörenhetsevenemang. Det finns därav indikationer på att dagens arbetstagare 

efterfrågar en arbetsplats som arbetar med CSR, och att denna efterfrågan antas växa i takt med 

att generation Y intar arbetsmarknaden. Samtidigt visar undersökningar att det finns andra 

faktorer som påverkar val av framtida arbetsgivare. Till exempel så har internationella 

karriärmöjligheter visat sig vara allt viktigare för svenska studenter (Universum). Det finns också 

rankningar som visar på att lön och framtida karriärmöjligheter är de faktorer som i slutändan är 

avgörande vid val av arbetsplats i Sverige (SvD). 

  

Denna uppsats ämnar utveckla resonemanget som Guarneri och Kao (2008) för kring generation 

Y och deras värdering av CSR-aktiviteter. Detta för att undersöka om CSR kan användas som 
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strategi för att attrahera humankapital vilket således blir den problemformulering som denna 

uppsats tar avstamp i. 

  

1.3 Syfte & frågeställning 

  

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett resursbaserat perspektiv undersöka huruvida CSR kan 

skapa konkurrensfördelar genom attraktion av humankapital. Vi ämnar att med en empirisk 

enkätstudie besvara vår frågeställning. Den frågeställning som vi kommer att bryta ner vårt syfte 

i och utgå ifrån blir: 

  

• Skapar CSR värde genom attraktion av humankapital? 

  

1.4 Hypotes 

  

Att CSR skapar värde genom attraktion av humankapital är vår huvudhypotes som sedan brutits 

ner i mindre stödhypoteser. Genereringen och operationaliseringen av dessa hypoteser kommer 

beskrivas mer utförligt i avsnitt 2.5 och 3.3.1. Då kommer dessa hypoteser att diskuteras utifrån 

både ett teoretiskt och ett metodiskt perspektiv då de förankras och underbyggs av respektive 

område. Hypoteserna kommer att ligga som grund för de slutsatser som kommer att dras utifrån 

vår empiriska undersökning och dessa kommer även att vara kärnan i den diskussion som senare 

förs. 

  

Huvudhypotes: CSR skapar värde genom attraktion av humankapital. 

Stödhypotes 1: Studenter värderar CSR högt. 
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Stödhypotes 2: CSR värderas högt i jämförelse med andra attribut. 

Stödhypotes 3: Det finns ett samband mellan studenters kompetens och deras värdering av CSR. 

Stödhypotes 4: De företag som studenter uppfattar har bäst CSR är också populärast som 	  
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

 

 

Uppsatsens första kapitel redogör för dess bakgrund och problematisering, vilka syftar 
till att väcka intresse samt att skapa en övergripande förståelse för läsaren. Vidare 
redogörs för uppsatsens syfte och frågeställning varpå våra hypoteser presenteras.  

Kapitel två syftar till att beskriva de teorier som vi anser vara relevanta för uppsatsen. 
För att förankra uppsatsens valda teorier med hypoteserna i avslutas kapitlet med en 
hypotesgenerering. 
	  

I kapitel tre beskrivs och motiveras den metod och det tillvägagångssätt som använts 
för att empiriskt samla in data. En diskussion förs kring studiens avgränsningar, 
bortfall och trovärdighet. Kapitlet avslutas med diskussion kring operationaliseringen 
av uppsatsens hypoteser.  

I det fjärde kapitlet presenteras de resultat som sammanställts från den empiriska 
undersökningen. Vi presenterar deskriptiv data samt de test vi utfört för att undersöka 
den statistiska signifikansen i resultatet.  

I kapitel fem diskuteras det empiriska resultat som undersökningen gav. Resultaten 
relateras till de tidigare presenterade teorierna. För att skapa tydlighet för läsaren är 
kapitlet strukturerat utifrån delhypoteserna.  
	  

I kapitel sex besvaras uppsatsens frågeställning. Vi ger också förslag på framtida 
forskning som vi anser vara intressant. 
 

Sist i uppsatsen presenteras relevanta bilagor. 
	  

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Teori 

Kapitel 3 
Metod 

Kapitel 4 
Resultat 

Kapitel 5 
Diskussion 

Kapitel 6 
Slutsats 

 
Bilagor 
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2 
Teori 

  

I kapitlet presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Vi går igenom den 

resursbaserade teorin (RBT) och det ramverk som används för att identifiera konkurrensfördelar 

- VRIO-modellen. Läsaren presenteras också för begrepp som humankapital samt strategic fit. 

Vidare kommer vi att presentera tidigare forskning inom CSR för att på så sätt skapa en 

grundläggande förståelse för begreppet. Vi kommer också förklara innebörden av strategiskt 

CSR och se närmre på vilken påverkan CSR kan ha på företags rykte. Kapitlet avslutas med en 

hypotesgenerering där vi underbygger våra hypoteser med vald teori.  

  

2.1 Resursbaserad teori 

  

Författarna Falkenberg och Brunsael (2011) definierar värde som skapas på ett företag som att 

möta ett eller flera mänskliga behov och samtidigt behålla finansiell livskraft. Detta innebär att 

värde inte är endast vinstmaximerande. Därför är det viktigt att företag utvärderar hur mycket 

värde olika aktiviteter adderar, både för företaget men också för samhället. Vidare konstateras av 

Besanko, Dranove, Shanley och Schaefer (2010. s. 363) att ett företag som har högre ekonomisk 

vinst än genomsnittet på marknaden innehar en konkurrensfördel. 

  

För att beskriva hur ett företags resurser kan ge upphov till konkurrensfördelar utgår uppsatsen 

från Barneys teori och ramverk för varaktiga konkurrensfördelar inom den resursbaserade teorin. 
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Om ett företag ska kunna skapa varaktiga konkurrensfördelar måste de lyckas implementera en 

värdeskapande strategi som utnyttjar dess interna styrkor genom att svara på externa möjligheter. 

Företaget måste samtidigt neutralisera externa hot och undvika interna svagheter. Med detta 

menas att företagets resurser och kapabiliteter adderar värde till företaget om de utnyttjar 

omgivningens möjligheter och neutraliserar externa hot (Barney. 1991). Resurser är tillgångar 

som patent, företagsrykte, organisationskultur eller anställda med speciell kunskap. Kapabiliteter 

är förmågor som företag innehar och utför speciellt bra. Dessa är ofta inbäddade i funktioner och 

rutiner som finns kvar i företaget trots att humankapital byts ut (Besanko et al. 2010. s. 375-376). 

  

Barneys VRIO-modell undersöker huruvida aktiviteten kan vara en konkurrensfördel genom att 

fråga om resursen i fråga är värdefull (value), sällsynt (rare), icke-imiterbar (imitability) och om 

företaget är organiserat (organization) för att utnyttja och stötta dessa resurser (Barney & 

Hesterly. 2005). 

  

Värdefull 

En resurs är värdefull när den möjliggör implementering av strategier som förbättrar företagets 

effektivitet och produktivitet. Om den värdefulla resursen kan anförskaffas av många aktörer på 

marknaden kan den inte vara en källa till en varaktig konkurrensfördel (Barney & Hesterly. 

2005). 

 

Sällsynt 

Sällsynthet uppnås genom resurser som är både värdefulla och som endast ett fåtal konkurrenter 

kan anförskaffa. Det är endast då resurserna är svåra att få tag på som de kan bli långsiktiga 

konkurrensfördelar (Barney & Hesterly. 2005). 
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Icke-imiterbar 

Barney beskriver tre anledningar till att resurser inte är imiterbara; de bygger på en unik historia, 

det råder kausal tvetydighet eller då resursen är socialt komplex. Detta innebär att resursen inte 

går att systematiskt påverka eller styra, exempelvis företagskultur, relationer och traditioner 

(Barney & Hesterly. 2005). 

  

Organiserad 

Det organisationella attributet syftar till om företaget är strukturerat och organiserat för att ta 

vara på möjligheten som uppkommer med resursen. Företag kan inneha ett flertal resurser som 

ses som potentiella konkurrensfördelar men så länge organisationen inte kan ta tillvara på dem 

kan de inte tillföra värde till företaget (Barney & Hesterly. 2005). 

 

2.2 Humankapital 

  

Wright, McMahan och McWilliams (1994) definierar Human Resources (HR) som “the pool of 

human capital under the firm's control in a direct employment relationship”. Humankapital syftar 

vidare på den kunskap, de förmågor och de egenskaper som individer inom organisationen 

besitter. Det är dessa individer som är den viktiga resursen snarare än de organisatoriska 

processer och rutiner som underlättar deras arbete. Däremot är det individens faktiska beteende, 

snarare än dennes förmågor, som utgör länken mellan företagets strategi och resultat. Genom en 

individs beteende implementeras strategier i företag men detta förutsätter också att förmågorna 

som krävs för detta också finns på plats (Wright et al. 1994). Påståenden som ”Vår personal är 

vår största tillgång”, kan ofta hittas på företags hemsidor, i deras affärs- och CSR-rapporter. 

Detta visar på relevansen av humankapital för företags strategiska framgång. Samtidigt är det 

svårt för ledningar att mäta det monetära värdet av deras HR, vilket gör sambandet mellan HR 
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och varaktiga konkurrensfördelar svårt att kalkylera (Bechtel. 2007). 

  

Ett försök att reda ut när HR kan utgöra en konkurrensfördel görs av författarna Wright et al. 

(1994). Genom att utgå från resursbaserad teori diskuteras humankapital utifrån kraven på att 

vara värdefull, unik och oimiterbar. Humankapital kan skapa värde genom att det finns en 

variation i de prestationsförmågor som individer bidrar med på olika företag. Vidare går det att 

ifrågasätta det unika i resursen. Så länge det finns arbetslöshet på en marknad finns det ett 

överskott på personal. Men eftersom individer besitter olika förmågor vilka är av olika stor vikt 

för specifika arbetsuppgifter, kan humankapital ändå ses som unikt. Utbudet av en viss 

yrkesgrupp kan exempelvis ses som begränsat. För att humankapital ska gå att imitera behöver 

konkurrenter kunna identifiera den exakta källan, vilken del av humankapitalet, som bidrar till 

konkurrensfördelen. Därefter behöver det även gå att duplicera den exakta källan samt kontexten 

som resursen verkar i. Varaktiga konkurrensfördelar skapas alltså genom en unik historia och en 

socialt komplext verklighet. En fördel som uppstår på grund av komplexa interaktioner inom ett 

företag är svår att imitera. Det är möjligt att på sikt imitera ett företags kunskapsnivå men 

omständigheterna som de skapas inom är betydligt svårare. Sammanfattningsvis menar Wright et 

al. (1994) att humankapital kan utgöra en varaktig konkurrensfördel just på grund av unik 

historia, kausal tvetydighet och social komplexitet. Samtidigt har Bechtel (2007) kritiserat den 

bristande mätbarheten av humankapital och ifrågasätter hur företag strategiskt ska hantera 

humankapitalet när det inte går att mäta. 

  

En av de största utmaningarna i dagens konkurrensutsatta klimat är att lyckas attrahera och 

behålla bra personal (Kaliprasad. 2006). Humankapital är, sett ur ett resursbaserat perspektiv, en 

nyckelfaktor i företags framgångsekvation. Kaliprasad menar vidare att företag, för att attrahera 

rätt personer, inte bara kan ha en annons i den lokala tidningen. Marknadsföring är en del av 
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rekryteringsprocessen men på en konkurrensutsatt arbetsmarknad räcker inte detta. Företag 

måste först leta upp kompetent personal och sen försöka attrahera denna. Judge och Bretz (1992) 

menar att arbetssökande söker sig till de organisationer som har mest likartade värderingar och 

samtidigt visar Chatman (1991) att anställda vars värderingar bäst stämmer överens med 

företagets känner sig mest nöjda och är de som stannar längst. Dessa författares studier visar på 

att det är mycket viktigt för företag att vara måna om sitt rykte och låta detta spegla företagets 

värderingar då det påverkar attraktion och behållning av humankapital. 

  

2.3 Strategic fit 

  

Enligt den resursbaserade teorin beror, som tidigare nämnts, ett företags framgång på dess 

resurser och kapabiliteter (Barney. 1991). Vikten av resursen humankapital har även diskuterats 

ovan, men för att denna resurs ska kunna bidra till konkurrensfördelar krävs en strategic fit 

mellan företaget och dess humankapital. Strategic fit syftar till den nära koppling som krävs 

mellan ett företags kärnvärden och humankapital för att företaget ska kunna behålla och motivera 

anställda. Det kan i sin tur förbättra dess prestationer och leda till konkurrensfördelar. Konceptet 

strategic fit hjälper vidare företag att hantera sina resurser effektivt genom att minska 

operationella kostnader och ta vara på nya möjligheter (Hsieh & Chen. 2011). I Miles och Snows 

välkända ramverk från 1984 presenteras bland annat två huvudpunkter för passningsprocessen. 

Minimal fit mellan strategi, struktur och processer är essentiellt för alla företag som vistas på en 

konkurrensutsatt marknad. Om minimal fit inte uppnås skapas en misfit, vilket leder till en 

överhängande risk för att företaget kommer att misslyckas. Minimal fit avser alltså det minimum 

som krävs för att överleva på en konkurrensmarknad. Tight fit är associerad med excellens, både 

internt gällande strategier, men också externt gällande omgivningen. En tight fit kan uttryckas 

exempelvis i form av en stark företagskultur (Miles & Snow. 1984). 
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2.4 Corporate Social Responsibility 

2.4.1 Definition av CSR 

Det saknas en allmänt erkänd definition av CSR-begreppet. Idag finns ett flertal olika 

definitioner av CSR vilket kan relateras till att CSR inte är endast en aktivitet utan kan utföras på 

en mängd olika sätt. Detta medför dock att en viss förvirring uppstått kring CSR-begreppet och 

dess innebörd (Castka, Balzarova, Bamber & Sharp. 2004). Vi har valt att i denna uppsats utgå 

från Archie B. Carolls definition av CSR som publicerades första gången 1979 och som sedan 

utvecklades i en publikation 1991. Detta för att simplifiera och avgränsa innebörden av CSR för 

läsaren. Motiveringen till varför denna definition valdes är att den täcker in flertalet olika 

perspektiv på företags sociala och miljömässiga ansvar och ger en god överblick av ämnet 

(Caroll. 1991). 

  

Caroll delar in företags ansvar i fyra olika områden; ekonomiskt, lagligt, etiskt samt filantropiskt 

ansvar. Genom att utgå från dessa kategorier anser Carroll att han lyckas fånga de flertal olika 

åsikter som finns om vad för slags ansvar företag egentligen har. Det ekonomiska ansvaret kan 

beskrivas som ett företags ansvar att bedriva en 

lönsam verksamhet (Carroll. 1979). Milton Friedman 

menade att detta ansvar, att vinstmaximera, är den 

enda skyldigheten företag har gentemot samhället och 

har starkt kritiserat den ökade pressen på företag att 

implementera CSR-aktiviteter (Friedman. 1970). Det 

lagliga ansvaret är relaterat till krav som ställs på 

företag att följa det “sociala kontrakt” som upprättats 

inom samhället. Detta innebär att företaget måste Bild 1. Carrolls pyramid 
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följa de lagar och regleringar som finns i det land som det verkar inom. Det etiska ansvaret kan 

relateras till och finns inbäddat i de två tidigare områdena. Dock finns det aktiviteter utöver 

dessa som kan kopplas till företags moraliska ansvar. Det etiska området kan därför relateras till 

de samhällsnormer och värderingar som innebär att företagsaktiviteter förväntas utföras på ett 

visst sätt eller att vissa aktiviteter inte bör utföras alls trots att det inte finns lagar för detta. Detta 

ansvar kan vara tvetydigt då samhällsnormer ibland är svårtolkade. Dock finns det tydliga 

indikationer på att samhället kräver mer av företag gällande dess sociala ansvar utöver vad som 

sägs i lagar och regleringar. Det filantropiska ansvaret handlar om företags sätt att ge tillbaka till 

samhället i form av välgörenhetsarbete (Carroll. 1979). 1991 publicerade Carroll en 

pyramidmodell som utgörs av dessa fyra olika ansvarsområden. 

 

2.4.2 Strategiskt CSR 

Många företag har gjort stora sociala och miljömässiga förändringar för att just förbättra 

konsekvenserna av sin verksamhet, men ibland är dessa förändringar inte så produktiva som de 

skulle kunna ha varit. Först och främst har kraven på dagens företag gjort att många tänker på 

CSR i allmänna termer snarare än genom det perspektiv som bäst passar företagets strategi. 

Dessutom ställs näringslivet och samhället mot varandra trots att det snarare finns ett 

beroendeförhållande dem emellan (Porter & Kramer. 2006). Inom managementområdet har det 

på senare tid tagits mer hänsyn till CSR, vilket bidragit till att man numer ser på samhällets 

efterfrågan av CSR-aktiviteter som ett strategiskt problem (Burke & Logsdon. 1996). Det 

viktigaste att uppnå genom företags strategiska beslut är värdeskapande. Företag som 

implementerar CSR-aktiviteter för att öka efterfrågan på sin produkt och skapa just ökat värde 

bedriver därför strategiskt CSR. Strategiskt CSR definierades först som en 

vinstmaximeringsstrategi där motivationen var egennytta (Baron. 2001). De senaste åren har 

begreppet emellertid utvecklats och motivet bakom CSR är inte längre av betydelse, utan 
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värdeskapandet är det viktiga för att CSR ska räknas som strategiskt. Siegel och McWilliams 

(2011) menar att strategiskt CSR är; “any ‘responsible’ activity that allows a firm to achieve 

SCA [Sustainable competitive advantage], regardless of motive”. Genom att koppla ett socialt 

problem till försäljningen av en produkt, som till exempel miljömärkning gör, skapas strategiskt 

CSR. CSR kan vidare ses som strategiskt då det leder till en betydande fördel för företag genom 

att till exempel stödja kärnverksamheten eller genom att öka effektiviteten i att nå företagets mål 

(Burke & Logsdon. 1996). Det kan handla om att hitta en unik position, att vara innovativ samt 

att gå förbi best practices inom branschen, vilket skapar ett distinkt värde både för företaget och 

för samhället. Toyota är ett exempel som kan klargöra resonemanget. Företagets tidiga respons 

på samhällets problem med utsläpp gav upphov till hybridmotorn Prius. Denna motor minskade 

inte bara föroreningar utan gav även Toyota en fördel över sina konkurrenter inom hybrid-

teknologin. Strategiskt CSR kan med andra ord skapa värde genom att stärka företagets 

konkurrensposition. Ju närmare det sociala problemet är bundet till företagets affärsområde, 

desto större möjlighet finns det att förbättra resurser och kapabiliteter och skapa fördelar för 

samhället. Företag och samhälle måste samarbeta för att skapa ökat värde. Genom att 

näringslivet integrerar sociala perspektiv i sina befintliga kärnaktiviteter kan de utveckla 

strategiskt CSR som skapar värde (Porter & Kramer. 2006). 

  

2.4.3 Utfall av CSR-aktiviteter 

Dagens forskning kring kopplingen mellan CSR och företags vinster är otillräcklig och det har 

uppkommit svårigheter i att empiriskt hitta bevis för att CSR leder till ett förbättrat finansiellt 

resultat (Burke & Logsdon. 1996). Många aktuella studier inom managementlitteraturen 

fokuserar därför på just relationen mellan CSR och företags prestationer, vilket kan vara till hjälp 

för att förstå varför dessa aktiviteter leder till ett ökat värdeskapande. Den resursbaserade teorin 

kan förklara relationen mellan ett företags CSR-initiativ och värdeskapande där fyra olika utfall 
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är möjliga. De tänkbara utfallen som CSR-aktiviteten kan skapa hamnar inom kategorierna 

strategisk nackdel, nödvändighet, tillfällig fördel eller långsiktig fördel. De olika utfallen för 

CSR-aktiviteterna beskrivs nedan (Falkenberg & Brunsæl. 2011). 

 

	   

 

Strategisk nackdel 

Även om ett företags CSR-aktiviteter skapar värde för samhället innebär detta nödvändigtvis inte 

någon värdeaddering för företaget i fråga. Detta klassificeras som en strategisk nackdel och kan 

även i vissa fall minska företagets effektivitet (Falkenberg & Brunsæl. 2011). Författarna Porter 

och Kramer (2006) exemplifierar detta med att CSR-aktiviteter måste vara relaterade till 

företagets strategi och verksamhet för att addera värde till företaget. Falkenberg och Brunsæl 

(2011) utvecklar detta resonemang genom att likställa detta med att företag, som reaktion på 

2000-talets finanskris, minskade ner de CSR-aktiviteter som ej var direkt relaterade till dess 

kärnverksamhet. Dessa aktiviteter var i många fall slöseri med företagets tid och resurser, vilket 

ledde till att de avslutades i knappare tider. 

  

Bild	  2.	  Strategiska	  utfall	  utifrån	  VRIO	  
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Strategisk nödvändighet 

De CSR-aktiviteter som företag måste bedriva för att leva upp till de rådande sociala normerna 

som finns i samhället räknas som strategiska nödvändigheter. Dessa normer varierar i olika 

länder, när det gäller CSR ställs även olika krav inom olika industrier vilka kan standardiseras 

genom benchmarking och vilka ofta leder till certifieringar. Strategiska nödvändigheter kan 

också uppkomma på grund av krav från olika intressenter som till exempel anställda, kunder, 

leverantörer och banker. I detta fall är CSR-aktiviteten i fråga värdefull men inte sällsynt då 

många företag både kan skaffa och behålla den. Den strategiska nödvändigheten leder alltså inte 

till någon konkurrensfördel men om företaget inte utför aktiviteterna så leder detta till en 

strategisk nackdel (Falkenberg & Brunsael. 2011). 

  

Tillfällig strategisk fördel 

Falkenberg och Brunsael (2011) beskriver vidare en tillfällig konkurrensfördel som värdefull och 

unik men som fortfarande kan bli imiterad av konkurrenter och därav inte ger en långsiktig 

fördel. Som exempel tar författarna upp first-mover advantages; aktiviteten adderar värde och är 

under en period en strategisk fördel tills den blir imiterad, substituerad eller ersatt. Författarna tar 

i artikeln som praktiskt exempel upp den tillfälliga fördel som uppstår när ett företag är först 

inom branschen med en viss CSR-certifiering; den är synlig och lätt för konkurrenter att imitera, 

men fram tills att detta sker är det en konkurrensfördel. 

  

Varaktig strategisk fördel 

För att en tillfällig strategisk fördel istället ska räknas som en varaktig konkurrensfördel måste 

aktiviteten även vara organiserbar och icke-imiterbar. Gällande organiserbarheten spelar 

kopplingen mellan aktivitet och strategi stor roll (Falkenberg & Brunsael. 2011). Smith (2007) 

utvecklar resonemanget och menar att CSR kan leda till en varaktig konkurrensfördel om 
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företaget är organiserat för att framgångsrikt verkställa en kombination av aktiviteter som är 

specifikt utformade för företaget. Den strategiska fördelen kan vidare vara icke-imiterbar på 

grund av flera anledningar, bland annat lagliga aspekter, ogripbara resurser som historia och 

rykte eller som tidigare nämndes, first-mover advantages. Siegel och McWilliams (2011) menar 

att då ett företags CSR-verksamhet utgörs av en kombination av långsiktiga sammanhängande 

aktiviteter blir det svårare för konkurrenter att imitera dessa jämfört med en enskild aktivitet. 

Dessutom ses CSR som en co-specialized asset, vilket innebär att CSR-aktiviteter gör andra 

tillgångar mer värdefulla än de annars skulle ha varit. Med andra ord kan CSR, genom att 

påverka andra aktiviteter inom företaget, ha en hävstångseffekt som bidrar till just en varaktig 

konkurrensfördel. Detta gör att CSR-aktiviteter, som annars är transparenta med begränsad 

kausal tvetydighet, blir mer unika. 

 

2.4.4 CSR-aktiviteters påverkan på företags rykte 

Relationen mellan CSR och värdeskapande är komplex (Falkenberg & Brunsæl. 2011). Ett 

tydligt exempel på en resurs som blir mer värdefull genom CSR är företagets rykte. Företags 

rykte är ett utfall snarare än en orsak, vilket leder till frågorna hur och varför rykte i sådana fall 

är en konkurrensfördel (Porter. 1991). Barney (1991) menar att social komplexitet gör ett rykte 

sällsynt och svårt att imitera. Det goda rykte som CSR-aktiviteter skapar kan relateras till icke-

imiterbarhet. Ryktet baseras inte endast på en CSR-aktivitet, utan flera, som ofta är förankrade i 

företagets kärnvärden. Denna förankring, och att aktiviteterna som ryktet bygger på är tätt knutna 

till andra resurser i företaget, gör det svårt för konkurrenter att imitera resursen (Siegel & 

McWilliams. 2011). Porter (1991) menar att företags rykte även kan vara en källa till 

kostnadsfördelar genom ett minskat behov av marknadsföring men att det även kan vara en källa 

till differentiering vilket då tillåter företaget att ta ut premiumpris. Ett annat samband som 

urskilts av Siegel och McWilliams (2011) är att företag som har en CSR-strategi och förbättrar 
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sitt rykte på så vis kan sänka sina kostnader för arbetskraft. Detta sker bland annat genom att 

företaget blir mer attraktivt som arbetsplats och att rekrytering samt behållning av personal 

således underlättas. Detta resonemang underbyggs av Montgomery och Ramus studie som 

diskuteras utförligare i avsnitt 3.6.3. Denna studie fick ett resultat som visade på att 94 % av 

respondenterna var beredda att avstå från 14 % av sin lön för att få arbeta på ett företag som har 

implementerade CSR-aktiviteter (Montgomery & Ramus. 2011). Även Guarnieri och Kao (2008) 

för resonemang kring hur CSR kan förbättra ryktet hos ett företag som således blir mer attraktivt. 

I artikeln diskuteras bland annat hur CSR kan användas som strategi för att attrahera potentiella 

ledare. Studien “Top Companies for Leaders 2007” visar att 50 % av de företag som fanns med 

på listan ansåg CSR vara en signifikant eller mycket signifikant komponent i deras 

ledarskapsutbildning. Denna studie sammanställs varje år i samarbete med Fortune och RBL 

Group och ses som världens mest omfattande longitudinella studie inom området.  Enligt studien 

hade också 100 % av de företag som 2007 hamnade på listan en CSR-strategi i jämförelse med 

70 % av de företag som deltog i undersökningen men som inte kom med (Hewitt Associates). 

Detta visar enligt Guarnieri och Kao (2008) på att CSR används som ett strategiskt verktyg för 

att attrahera talanger, utveckla deras ledarskapsegenskaper och driva företagets tillväxt. 

Sammanfattningsvis kan en CSR-strategi alltså, som ett komplement till en 

differentieringsstrategi, addera värde till företags rykte, och potentiellt även till dess 

humankapital. 

  

2.5 Hypotesgenerering  

  

Vi kommer avsluta teorikapitlet genom att koppla samman den presenterade teorin med våra 

hypoteser. Huvudhypotesen, att CSR skapar värde genom attraktion av humankapital, är baserad 

på det faktum att humankapital är en vital del för företags framgång. Att det kan utgöra en 
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varaktig konkurrensfördel är konstaterat av tidigare forskning (Wright et al. 1994). Författarna 

Siegel och McWilliams (2011) visar att företag med hjälp av CSR-strategier kan förbättra sitt 

rykte, vilket leder till att attraktion av humankapital underlättas. Detta innebär en värdeaddering 

till ryktet men också företaget i helhet.  

 

Med stöd från tidigare forskning som visar att CSR värderas högt av generation Y (Guarnieri & 

Kao. 2008) skapades den första stödhypotesen att svenska ekonomistudenter värdesätter CSR 

högt. Stödhypotes 1 menar således att svenska ekonomistudenters värderingar kan jämföras med 

gruppen kallad generation Y. 

  

Den andra stödhypotesen är att CSR värderas högt i jämförelse med andra attribut. Detta 

resonemang underbyggs av Montgomery och Ramus studie som visade på att 94 % av 

respondenterna var beredda att avstå från 14 % av sin lön för att få arbeta på ett företag som har 

implementerade CSR-aktiviteter (Montgomery & Ramus. 2011). 

  

Grunden för stödhypotes tre som avser ett samband mellan studenters kompetens och deras 

värdering av CSR, landar i Guarnieri och Kaos artikel från 2008.  Baserat på deras resonemang 

att CSR kan användas som ett strategiskt verktyg för att attrahera talanger och utveckla deras 

ledaregenskaper anser vi det rimligt att anta att det finns ett samband mellan studenters betyg och 

hur viktigt de anser att CSR är. Vi menar att personer som ses som potentiella ledare också kan 

ses som en grupp med högre kompetens. Att potentiella ledare attraheras av företag med CSR-

strategier får oss att tro att även andra kompetenta människor attraheras. 

  

Den sista stödhypotesen menar att de företag som studenter uppfattar har bäst CSR också är 

populärast som arbetsplats. Denna hypotes fokuserar mer specifikt på hur stor påverkan CSR-
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arbete har på företags rykte och om det i sin tur kan påverka studenters preferenser gällande 

arbetsplats. Hypotesen grundas i de resonemang som förs av Siegel och McWilliams (2011) samt 

Porter (1991). Samtliga författare menar att ryktet påverkas i positiv bemärkelse av CSR-

aktiviteter och skapar värde för företag. Vi anser att detta i sin tur skulle kunna leda till att 

studenter i högre grad väljer att arbeta för företag som de tror har CSR-aktiviteter. 
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3 
Metod 

  

I följande kapitel presenteras läsaren för valet av metod. För att samla in empirisk data har vi 

valt att genomföra en enkätstudie. Metodavsnittet ämnar besvara frågor om hur den empiriska 

studien har genomförts och varför just denna metod har valts. Vi kommer även att diskutera 

eventuella begränsningar som denna kan medföra. I kapitlet kommer forskningsdesign, 

avgränsningar samt forskningsinstrument beskrivas. I avsnittet som behandlar 

forskningsinstrument kommer även operationaliseringen av våra hypoteser beskrivas utförligare 

samt en bortfallsanalys att presenteras. Vidare kommer också tillvägagångssätt, dataanalys och 

studiens trovärdighet att diskuteras. 

  

3.1 Forskningsdesign 

  

Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats. En deduktiv ansats härleder en hypotes till befintlig 

teori och låter denna genomgå en empirisk granskning. Våra hypoteser kan härledas till tidigare 

forskning inom den resursbaserade teorin och undersöktes genom en empirisk studie som syftade 

till att mäta potentiella arbetstagares värdering av CSR. När man utgår från en deduktiv ansats är 

det viktigt att man specificerar hur informationen kan samlas in. Detta genom att tydligt definiera 

den data som ska mätas redan i hypotesen samt genom att översätta den till operationella termer. 

Den deduktiva processen kan beskrivas sekventiellt och utifrån följande steg: teoriinsamling, 

hypoteser, datainsamling, resultat, därefter förkastas eller bekräftas hypoteserna och slutligen 
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avslutas processen med en revidering av teorin (Bryman & Bell. 2005. s. 23). Vårt 

tillvägagångssätt styrker ytterligare vårt metodval då den vittnar om en process som kan liknas 

vid dessa steg. I denna uppsats antas vidare en kvalitativ ansats. Detta då studien behandlar data 

av kvalitativ natur då det är individers värderingar som tolkas. För att skapa mätbarhet 

omformulerades detta till en kvantitativ forskningsstrategi och metod då stora mängder data för 

insamling och analys var fundamentalt för att tillhandahålla ett trovärdigt resultat. Den 

kvantitativa metoden har alltså som utgångspunkt att pröva olika hypoteser med en viss metod så 

som enkäter eller observationer (Bryman & Bell. 2005. s. 40). Slutligen tolkades resultatet av 

studien och i analysen blev ansatsen återigen av kvalitativ karaktär då sammanfattningen inte 

baserades på siffror utan en förklarande text. 

  

Undersökningsdesignen ämnar stödja den valda forskningsmetoden. Designen ska fungera som 

en struktur som vägleder hur forskningsmetoden bör genomföras och analyseras (Bryman & 

Bell. 2005. s. 47). Vi har använt oss av en tvärsnittsdesign, vilket innebär att information samlas 

in från fler än ett fall och vid en specifik tidpunkt. Detta för att vi, genom kvantitativ data, 

undersökte om det fanns en koppling mellan en eller ett flertal variabler. Tvärsnittsdesign är bra 

när det önskas ett stort urval och variation bland respondenterna för att kunna urskilja mönster 

och samband. Denna forskningsdesign ger möjligheter att på ett konsekvent sätt kunna analysera 

sambandet mellan dessa olika variabler (Bryman & Bell. 2005. s. 65-66). 

  

3.2 Avgränsning 

3.2.1 Teori 

För att korrekt kunna analysera huruvida CSR skapar konkurrensfördelar i form av humankapital 

har det varit mycket viktigt att noggrant studera relevanta teorier för att sedan, med hjälp av egna 
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forskningsresultat, kunna utvärdera frågeformuleringen. Som stomme för rapporten ligger 

artiklar hittade främst på Summon, sökmotorn för biblioteket vid Lunds Universitets samlade 

resurser. Den teoretiska grunden är avgränsad till teorier som behandlar varaktiga 

konkurrensfördelar genom den resursbaserade teorin samt hur CSR kan utgöra en 

konkurrensfördel. Vidare har även journalartiklar rörande humankapital stått som grund för 

teorin. Dessa journalartiklar är publicerade i erkända tidskrifter som Journal of Management, 

Strategic Management Journal och Harvard Business Review. Författarna av dessa 

journalartiklar är framstående inom sitt forskningsområde och refereras ofta till i artiklar som 

publicerats inom samma område. För att stärka trovärdigheten i vår uppsats var det också viktigt 

att använda oss av litteratur som kan ses som tillförlitlig. Valet av teori baseras därför främst på 

allmänt vedertagna teorier som kan ses som grundstommen inom sitt teoretiska område. Påpekas 

bör också att denna rapport inte är någon fullständig litteraturstudie av den forskning som finns 

utan endast baseras på ett urval av artiklar inom området. Valet av teori kan kritiseras då den kan 

tänkas ge en ensidig bild av vissa delar inom uppsatsen. Bland annat hade diskussionen kring 

CSR som konkurrensfördel kunnat utvecklas ytterligare genom att ta in fler artiklar som kritiskt 

ifrågasätter detta ställningstagande. I brist på tid och resurser ansåg vi dock att en avgränsning av 

inkluderad teori var oundviklig.   

  

3.2.2 Population och urval 

Vi har valt att avgränsa studien genom att utgå från en målpopulation bestående av svenska 

ekonomistudenter som ämnar ta en universitetsexamen. Detta eftersom det finns ett personligt 

intresse i att undersöka dessa men också för att ytterligare kunna avgränsa vår undersökning och 

skapa en representativ urvalsgrupp. Urvalsgruppen är sistaårsstudenter på 

civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan i Lund. Då de står inför sitt första stora 

karriärval och måste fundera över vilka faktorer som betyder mest för dem hos en framtida 
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arbetsgivare (SvD) ser vi dem som en relevant grupp att undersöka. Studenter vid andra lärosäten 

samt studenter som inte studerar sista året på civilekonomprogrammet i Lund är alltså uteslutna 

från undersökningen. Detta kan ses som ett stratifierat slumpmässigt urval som ämnar skapa en 

generaliserande bild av respondenterna. (Bryman & Bell. 2005. s. 111). Sistaårsstudenter på 

civilekonomprogrammet i Lund trodde vi som grupp skulle utgöra en proportionell 

representation av kön, ålder och genomsnittsbetyg hos målpopulationen. Dessa olika strata kan 

komma att vara av relevans för attityder som påverkar val av framtida arbetsgivare och en 

proportionell representation är därför viktigt. Att skapa ett obundet slumpmässigt urval eller ett 

systematiskt urval skulle kunna skapa en sådan representation, men det är inte särskilt troligt. 

Stratifierat slumpmässigt urval är meningsfullt då data angående målgruppen är tillgänglig som 

gör det relativt lätt att, utifrån olika kriterier, identifiera medlemmarna i populationen, vilket det i 

denna studie är (Bryman & Bell. 2005. s. 124-126). Genom att jämföra våra respondenter med 

insamlad sekundär statistisk data hämtad från Statistiska Centralbyrån, SCB, kommer 

generaliserbarheten senare att utvärderas i avsnitt 4.2. SCBs rapport från 2012 visar att 54 % av 

examinerade studenter på civilekonomprogrammet 2010/2011 var kvinnor. Statistik visar även 

liknande jämna resultat gällande könsfördelningen bakåt i tiden. Så långt tillbaka som 2006/2007 

visar rapporten att fördelningen har varit +/-2 procentenheter från jämvikt årligen. Statistik visar 

också på en förmodad jämn könsfördelning i framtiden då kvinnor utgjorde 51 % av de individer 

som började studera på civilekonomprogrammet 2010/2011. Då populationen inte bara består av 

studenter på civilekonomprogrammet har även statistik från andra masterprogram inom ekonomi 

undersökts. SCBs rapport visar att könsfördelningen även på dessa program är relativt jämn över 

tid. Enligt rapporten från SCB är medianåldern för nybörjare på civilekonomprogrammet 20 år, 

vilket ger en examensålder på 24 år om studierna fortlöper utan avbrott (Statistiska 

Centralbyrån). Antagningsstatistik från VHS, Verket för Högskoleservice, visar vidare att av de 

som sökte till åtta olika program inom ekonomi våren 2012 var 81 % under 24 år, 17 % mellan 
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24 och 35, och 2 % var 35 år och äldre. Universiteten som uträkningen baseras på är Lunds 

Universitet, Stockholms Universitet, Luleås Tekniska Universitet, Karlstads Universitet, 

Högskolan i Gävle, Örebro Universitet samt Uppsala Universitet. Uträkningen baserades vidare 

på totalt 3098 studenter (VHS).  Vi kunde inte hitta någon tillämpbar statistik för 

ekonomistudenters genomsnittsbetyg och kan således inte använda dessa strata för att styrka vår 

generaliserbarhet. 

  

3.3 Forskningsinstrument: Enkät 

  

Bryman och Bell (2005. s. 47) definierar forskningsmetod som den teknik man använder sig av 

för att få fram data, med andra ord undersökningens forskningsinstrument. Då denna studie, som 

tidigare nämnts, byggde på generella uppfattningar hos studenter och eftersträvade att skapa 

generaliserbarhet i resultaten togs empirin fram genom en kvantitativ enkätundersökning (se 

bilaga 1). Enkäten skickades ut via mail och eftersom det inte fanns någon person till hands för 

att besvara eventuella frågor var det av stor vikt att frågorna var tydliga och strukturerade 

(Bryman & Bell. 2005. s. 161). Enkäten innehöll därför endast stängda, korta frågor för att 

minska risken för förvirring och så kallad enkättrötthet som uppstår när frågorna är så komplexa 

att de tillfrågade inte orkar läsa dem utan undviker att besvara enkäten (Bryman & Bell. 2005. s. 

162). 

  

Enkäten inleddes med generella frågor om studentens bakgrund som ålder, kön, 

genomsnittsbetyg samt arbetslivserfarenhet. Kön är en dikotom variabel, det vill säga att den 

bara rymmer data för två kategorier (Bryman & Bell. 2005. s. 256). Ålder, genomsnittsbetyg och 

tidigare arbetslivserfarenhet är intervallvariabler, där svaren kan rangordnas. Därefter följde en 

värderingsfråga där respondenten fick gradera hur pass viktigt den anser att CSR är på en skala 
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från 1 - 5. Sedan följde sex prioriteringsfrågor där vi ämnade ta reda på hur viktigt CSR är 

jämfört med andra attribut hos företag. Dessa frågor ansåg vi vara viktiga för vårt resultat då det 

går att avgöra om CSR som faktor kan vara värdefull först när den ställs i relation till andra 

faktorer som också syftar till att attrahera personal. Enkäten fortsatte med en rangordning av 

samtliga attribut för att återigen identifiera dess relevans.  Enkäten avslutades med exempel från 

näringslivet. Respondenterna tillfrågades att rangordna sex av tolv företag som de helst ser som 

arbetsgivare. De fick därefter rangordna samma företag utefter vilka de tror har bäst CSR-

aktiviteter. Detta för att vi skulle kunna dra slutsatser om hur CSR faktiskt bidrar till 

konkurrensfördelar. Företagen vi hade med i enkäten var AstraZeneca, E.ON, Google, H&M, 

ICA, IKEA, Nestlé, Nordea, PwC, Svenska Spel, Swedish Match och Volvo Group. Här, precis 

som i vår enkät, presenteras företagen i bokstavsordning. Efter att ha analyserat variablerna 

eliminerade vi företagsnamnen och presenterade dem anonymt i slumpmässig ordning i våra 

resultat. Företagen sågs som kvantitativ nominaldata vid undersökningen då syftet inte var att 

rangordna dessa utifrån deras faktiska CSR-verksamhet. Anledningen till att frågorna ställdes var 

istället för att se om det finns ett samband mellan vilka företag som studenter helst vill arbeta på 

och vilka företag som studenterna tror har de bästa CSR-aktiviteterna (Bryman & Bell. 2005. s. 

193). 

  

3.3.1 Operationalisering av hypoteser 

Vid konstruktionen av enkäten låg hypoteserna som grund för formuleringen av frågorna. 

Huvudhypotesen kan inte relateras till en specifik fråga utan besvaras snarare genom att ett 

sammanställt resultat från hela studien presenteras. 

  

Stödhypotes 1, att studenter värderar CSR högt, är nyckeln i undersökningen. Fråga 6 - 15 syftar 

samtliga till att på olika sätt och genom olika frågor mäta studenters värdering av CSR. Detta 
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görs dels genom att ställa CSR i relation till andra faktorer men också genom att låta 

respondenterna enbart uppskatta CSR:s värde på en femgradig skala. Då frågan var av ordinal 

karaktär använde vi oss av likertskalan som vi anser gav en tydlig bild av respondenternas svar. 

Fråga 7 - 12, prioriteringsfrågorna, mäter hur respondenterna värderar CSR i relation till andra 

faktorer vilket ska hjälpa oss att operationalisera stödhypotes 2, att CSR värderas högt i 

jämförelse med andra attribut. Dessa svarsalternativ kan ses som drastiska och 

verklighetsförankringen i situationen där studenten behöver välja mellan enbart CSR eller enbart 

faktor X kan ifrågasättas. Vi är medvetna om detta men ansåg att det var viktigt att få reda på 

respondenternas prioriteringar för vårt resultat. Den tredje stödhypotesen undersöks genom att 

respondenterna får besvara vilket genomsnittsbetyg de har, vilket senare sätts i relation till deras 

värdering av CSR enligt fråga 6. Studenter med högre genomsnittsbetyg definieras i uppsatsen 

som en grupp med högre kompetens än den grupp som har G i betyg, baserat på Svenska 

Akademiens ordlista som definierar (skol)betyg som ett sätt att utvisa kompetens (Svenska 

Akademien). Vidare skriver även Skolverket att betygssättning syftar till att validera en persons 

kunskap (Skolverket). Detta mått på kompetens kan ifrågasättas och vi anser att det är rimligt att 

anta att exempelvis tidigare arbetslivserfarenhet och ideella engagemang också kan öka 

attraktiviteten hos en potentiell arbetstagare. Vi är införstådda i problematiken i denna 

operationalisering och tar hänsyn till detta i vår diskussion och slutsats. Respondenterna fick 

slutligen välja ut de sex företag utav tolv möjliga som de ansåg hade bäst CSR-aktiviteter. 

Därefter fick de välja ut de sex företag av de tidigare tolv som de helst ville arbeta för. Detta för 

att se om det fanns ett faktiskt samband mellan de företag som respondenterna uppfattade hade 

bäst CSR och de företag de helst ville arbeta på. Dessa frågor ämnade besvara den fjärde och 

sista stödhypotesen. 
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3.3.2 Bortfallsanalys 

Enkätstudien skickades ut till 219 civilekonomstudenter 

och vi fick in 102 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 

47,00 %. En viktig informationskälla gällande bortfall var 

förstudien. För vår del fanns det inget bortfall i de 

förstudier som genomfördes. Möjliga anledningar till 

detta kan vara att den första förstudien genomfördes på 

studiekollegor som också skriver uppsats och som därför hade större incitament att hjälpa till och 

ansträngde sig därför mer än de slutgiltiga respondenterna. Den andra förstudien skickades ut 

direkt till vänner på Facebook, vilket också kan antas öka villigheten att hjälpa till. 

Av de 102 respondenter som svarade på enkäten var det endast en person som inte besvarade 

någon utav frågorna. Detta förvränger inte statistiken då totalsumman beräknas utifrån de 101 

personer som svarat helt eller delvis på enkäten och denna person helt exkluderats från 

svarsresultaten. Vidare var det tre personer som inte fyllde i något svarsalternativ på fråga 7 - 12, 

något som eventuellt skulle kunna ha motverkats genom att “tvinga” respondenten att svara för 

att kunna slutföra enkäten. 

  

I artikeln “Räkna med det interna bortfallet” (Westergren & Jakobsson. 2006) påpekar 

författarna vikten av att undersöka vad det interna bortfallet beror på för att kunna förstå hur 

bortfallet påverkar resultatets generaliserbarhet. Bortfall kan antingen vara slumpmässigt eller 

systematiskt. Vi anser att frågorna inte är av känslig karaktär men då detta kan upplevas olika 

kan vi inte utesluta denna källa till bortfall. Möjligen kan frågan om genomsnittsbetyg ses som 

känslig då informationen kan anses vara av personlig karaktär. Vi tror emellertid att det stora 

bortfallet på de tre sista frågorna beror på att dessa uppfattas som svåra och tidskrävande, något 

som framkom redan i förstudien. Då vi ansåg att det var viktigt för uppsatsens resultat att 

 
Internt bortfall 
1 person skippade samtliga frågor 

3 personer skippade fråga 7 – 12 

14 personer skippade fråga 13 

15 personer skippade fråga 14 

19 personer skippade fråga 15 
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rangordna olika faktorer valde vi att behålla frågorna men vi förenklade förutsättningarna för att 

minska risken för bortfall. Istället för att gradera alla tolv företag bads respondenten istället välja 

och gradera de sex mest relevanta företagen. Då bortfallet på fråga 14 och 15 ändå ses som stort 

anser vi att vi har misslyckats med att förenkla frågan tillräckligt för att respondenterna skulle bli 

helt villiga att svara på frågan. En ytterligare faktor som kan ha påverkat och ökat andel bortfall 

kan vara att respondenterna inte hade någon uppfattning om frågorna. De kan eventuellt ha 

saknat insyn i de företag som studien hänvisade till och var osäkra på vilka av dem som hade 

CSR-aktiviteter. Det kan också ha varit så att de inte var intresserade av att arbeta på något av de 

företag som presenterades i enkäten vilket också skulle ha kunnat lett till ett ökat bortfall. 

  

3.4 Tillvägagångssätt 

  

Detaljerad beskrivning av rapportens tillvägagångssätt är viktig ur ett trovärdighetsperspektiv då 

detta möjliggör kontroll genom replikation av studien i annan miljö. Detta är nödvändigt då det 

annars finns risk för bristande objektivitet i den vetenskapliga processen (Bryman & Bell. 2005. 

s. 102). Därför följer en utförlig beskrivning av undersökningens procedur nedan. 

  

Uppsatsen bygger både på insamlad sekundär- och primärdata. Primärdata som samlats in i form 

av en surveyundersökning och sekundärdata i form av journalartiklar skrivna främst inom 

områdena CSR och resursbaserad teori. Sekundärdata utgör den teoretiska ramen och ligger till 

grund för frågeställningen. De journalartiklar som studerats och valts ut har samtliga varit 

överens om faktumet att CSR kan skapa konkurrensfördelar, ett centralt antagande för uppsatsen. 

Den omfattande litteraturstudien låg till grund för den problematisering och frågeställning som vi 

därefter utformade. 
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Vi valde att genom två explorativa förstudier testa enkätens validitet innan den huvudsakliga 

användningen. Detta för att säkerställa frågornas tydlighet och koppling till den valda 

problemformuleringen. Eventuella syftningsoklarheter kunde efter förstudien rättas till innan den 

ordinarie enkäten distribuerades. Förstudien ämnade vidare säkerställa att respondenternas svar 

skiljde sig åt. Om alla respondenter lämnade samma svar borde variablerna övervägas 

ytterligare. Annan viktig information som förstudien kunde bidra med var huruvida 

instruktionerna var tillräckligt tydliga, om ordningsföljden på frågorna var optimal samt om 

svaren var jämförbara (Bryman & Bell. 2005. s. 191). Alla frågor var, som tänkt i den slutgiltiga 

enkäten, av stängd karaktär med undantag för tre öppna frågor som syftade till att respondenter 

skulle kunna kommentera enkäten och ge tips på förbättringar. 

  

Förstudien genomfördes vid två tillfällen. Det första tillfället var vid mellanseminariet för 

FEKH95 då opponenter och åskådare fick svara på enkäten. Vid det andra tillfället skickades 

enkäten till 20 studenter vid Ekonomihögskolan. Anledningen till att förstudien genomfördes två 

gånger var att vi ville säkerställa en hög kvalitet på enkäten innan den skickades ut till samtliga 

respondenter. Detta då bara ett slutligt försök ges att samla in relevant och användbar data. Efter 

den första förstudien omformulerades ett flertal frågor och vi valde då också att ta bort tolv 

numeriska attitydfrågor som fanns med i den första versionen av enkäten. 

  

Efter ytterligare bearbetning av enkäten baserat på de resultat som den andra förstudien gav 

skickades den slutliga enkäten ut till totalt 219 studenter. Studenterna fick totalt tio dagar på sig 

att besvara enkäten. Vi trodde att ett potentiellt problem kunde bli att få tag på mailadresser till 

samtliga studenter på civilekonomprogrammet. Detta visade sig dock inte vara några problem då 

ansvariga på Ekonomihögskolan gärna bistod med hjälp. Ett annat problem som vi tog i 

beaktande var bortfall. Då en stor andel bortfall är en vanlig felkälla vidtog vi ett flertal 
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aktiviteter för att minska detta. Det har visat sig att påminnelser fungerar effektivt för att 

förbättra svarsfrekvensen på enkäter (Bryman & Bell. 2005. s. 163) och därför skickades enkäten 

ut två gånger med fyra dagars mellanrum. Påminnelser gör att processen blir relativt lång och det 

var därför av största vikt att den påbörjades i ett tidigt skede. I mailet som skickades ut till de 

utvalda respondenterna beskrevs studiens syfte samt försäkrades att alla uppgifter hanteras 

konfidentiellt. Viktigt var också att intervjun framstod som layoutmässigt attraktiv och kort 

(Bryman & Bell. 2005. s. 165). Vi genomförde därför den datoriserade enkäten i programmet 

SurveyMonkey. När vi samlat in rådata sammanställdes detta för att sedan analyseras. För att 

analysera insamlad data användes det statistiska programmet Statistical Package for the Social 

Sciences, SPSS. (Bryman & Bell. 2005. s. 274 - 292). I programmet genomfördes ett antal chi-

tvåtester, varav 26 test, tillsammans med deskriptiv data, senare låg till grund för den diskussion 

som fördes kring våra resultat. I nedanstående avsnitt introduceras läsarna för de genomförda 

testen mer utförligt. 

  

3.5 Dataanalys 

  

I analysen var det viktigt att vi använde oss av metoder som kunde komplettera det valda 

forskningsinstrumentet. Detta för att komma fram till ett resultat som var användbart och möjligt 

att tolka. Då vår data är av nominell karaktär och inte är normalfördelad passade icke-

parametriska test bra för vår analys. Det är viktigt att poängtera att det var samband och inte 

kausalitet mellan våra variabler som vi ville utreda och därför var exempelvis en 

regressionsanalys i vårt fall inte relevant (NE). Genom att variablerna hade kodats innan 

ifyllandet förenklades tolkningsprocessen. I fråga 14 och 15 fick vi justera variablerna för varje 

företag då vi ville tolka dessa på motsatt sätt. (Bryman & Bell. 2005. s. 249). Detta innebar att vi 

gav det högst rankade företaget sex poäng istället för ett poäng. Motsvarande justering 
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genomfördes för samtliga rankade företag. Vid bortfall gav vi de saknade värdena ‘0’ vilket inte 

innebar något problem. Detta då inga av de övriga variablerna tolkades som noll, förutom i den 

sista mätningen (Bryman & Bell. 2005. s. 254). 

  

För de första fem inledande frågorna valde vi att presentera vår data deskriptivt för att ge läsaren 

en inblick i vilka våra respondenter är och hur de svarat. Vi valde sedan att testa den statistiska 

signifikansen i resterande frågor genom chi-två (x2). På grund av karaktären på vår data passade 

inte korrelationsanalyser så som Pearsons r och Spearmans rho. Dessa skulle istället varit 

tillämpbara om vi haft ordinal-, kvot- eller intervall-variabler (Bryman & Bell. 2005. s. 263-

265). Ett chi-tvåtest används vid hypotesprövning för att slå fast om det finns ett samband mellan 

två variabler i en population. Denna metod inleds med att man ställer upp två hypoteser varav 

den ena är den andras motsats, en nollhypotes och en alternativhypotes. Beräkningen utgår sedan 

från ett förväntat värde, det vill säga det värde som skulle varit giltigt om det inte var någon 

skillnad mellan svarsalternativen. Genom att räkna ut skillnaden mellan det faktiska och 

förväntade värdet fick vi sedan ett chitvå-värde. Detta värde har i sig ingen mening utan sätts i 

relation till den signifikansnivå (p) som är förknippad med det. Vi har valt p < 0,05 vilket 

innebär att risken för att felaktigt förkasta nollhypotesen är fem på hundra. Det vill säga att i fem 

av hundra fall existerar inte det samband man har fått stöd för då man inte kan utesluta att det är 

ett slumpmässigt resultat. Om chi-tvåvärdet är signifikant eller ej påverkas även av hur många 

kategorier som ingår i de variabler som testas. Detta kallas frihetsgrader och beräknas 

automatiskt i SPSS (Bryman & Bell. 2005. s. 270-271). 

  

Vid samtliga tester och deskriptiva framställningar har vi justerat för bortfall. De sista två 

frågorna fick vi justera manuellt då variabeln ‘0’ även kunde finnas bland de som faktiskt svarat 

på frågan. Detta tydde då på att respondenten inte ansåg att företaget i fråga var ett av de sex 
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företag som studenten ansåg arbetade mest med CSR eller som personen ifråga helst ville arbeta 

på. Genom att korstabulera respondenternas svar på respektive fråga ville vi undersöka om ett 

mönster gick att utröna. För att kunna urskilja ett samband kategoriserades respondenterna först i 

två grupper, baserat på om de hade kryssat i att de ansåg att företaget arbetade med CSR eller ej. 

Dessa grupper fick då ‘0’ eller ‘1’. Denna variabel blev sedan den vi korstabulerade med viljan 

att arbeta på samma företag. Därefter genomfördes ett chi-tvåtest för att urskilja om det fanns en 

skillnad mellan hur gärna de två grupperna ville arbeta på företaget i fråga. Detta test var således 

en bivariat analys då vi här undersökte samband mellan två olika variabler. Vi korstabulerade 

även och genomförde chi-tvåtest på variablerna genomsnittsbetyg och värdering av CSR för att 

se om samband fanns. Här behövdes emellertid ingen omkodning av de olika kategorierna göras. 

Liknande bivariata analys genomfördes mellan värderingar av CSR samt samtliga 

prioriteringsfrågor. Detta för att utröna om det skiljde sig mellan respondenternas prioriteringar 

av attribut beroende på hur viktigt de ansåg att CSR var. I de chi-tvåtest vi genomförde på 

prioriteringsfrågorna, både enskilt och när de korstabulerades med en annan variabel så 

eliminerades de som svarat vet ej. Detta då vi anser att vi genom att ha med dessa respondenter 

ger ett felaktigt resultat. Vi vill undersöka om det finns en skillnad i studenters prioritering 

mellan två attribut och det verkar således orimligt att förvänta sig samma svarsfrekvens på vet ej-

alternativet. 

  

3.6 Studiens trovärdighet 

  

Då den valda undersökningsmetoden bestod av en kvantitativ undersökning var det viktigt att 

mäta reliabiliteten och validiteten för att avgöra om undersökningen kan räknas som trovärdig. 

Reliabilitet mäter pålitlighet vid upprepning av en studie samtidigt som validitet avser studiens 

relevans och generaliserbarhet. Vid kvantitativa studier fastställs ofta datainsamlingsmetoden 
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innan studien startas, vilket ger forskarna tillfälle att redan innan studiens början bedöma 

insamlingsmetodens validitet och reliabilitet. Vidare finns det två tumregler som gäller för 

kvantitativa undersökningar; hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. Däremot så förutsätter 

hög validitet att reliabiliteten är hög (Bryman & Bell. 2005. s. 94-95). 

  

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet mäter studiens tillförlitlighet, pålitlighet och stabilitet över tid. Det vill säga om testet 

ger liknande resultat om det skulle genomföras igen. Två relevanta synvinklar är aktuella 

gällande reliabilitet vid kvantitativa studier. Test-retest reliabilitet syftar till huruvida mätningen 

påverkas av tid, det vill säga om samma resultat skulle uppnås om studien upprepades vid ett 

senare tillfälle på samma respondenter. Denna typ av reliabilitet brukar motivera användningen 

av longitudinella undersökningar. Eftersom denna studie var av tvärsnittsdesign kan reliabiliteten 

inte mätas eller stärkas med hjälp av test-retest då enkäten bara avser ett tillfälle. Den andra 

synvinkeln kallas intern reliabilitet och undersöker om samstämmighet finns i frågor som syftar 

till att mäta samma sak (Bryman & Bell. 2005 s. 94-95). Vi argumenterar för att studiens interna 

reliabilitet är hög då respondenternas värderingar mättes genom olika typer av frågor. Studenten 

fick först i sex frågor välja mellan två attribut för att sedan rangordna samtliga attribut. Vidare 

var enkäten utformad med korta och stängda frågor med tydliga svarsalternativ för att öka 

reliabiliteten. Uttryck som respondenterna kan uppfatta och tolka på olika sätt såsom “Ofta” och 

“Ganska” har därför undvikits. 

  

Vi genomförde testet Cronbach’s alpha i syfte att testa reliabiliteten i vår undersökning. Detta är 

det vanligaste måttet på intern konsistens och med hjälp av detta kunde vi se om våra frågor var 

konsekventa i sin mätning. Måttet används oftast när det förekommer flera frågor med likadana 

skalor i en enkät och dessa behöver prövas för att se huruvida de är reliabla. Testet utfördes på 
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fråga 7 - 12 för att se om CSR värderas lika i samtliga frågor. Våra ingående variabler är 

korrelerade så om respondenten svarat ’1’ på en av frågorna, bör samma respondent också gjort 

det på de andra frågorna. Utan denna korrelation är det svårt att hävda att frågorna fångar upp en 

gemensam bakomliggande attityd. Resultatet kan hamna mellan 0 – 1 och en tumregel är att 

0,700 är tillräckligt för att visa på reliabilitet (Ejlertsson. 2005). Våra sex variabler gav ett 

Cronbach’s alpha på 0,623. 

  

3.6.2 Validitet 

Ett begrepp som är viktigt att beakta för att en studie ska kunna ses som trovärdig är validitet. 

Validitet undersöker om slutsatser som genererats från en undersökning visar på samband 

(Bryman & Bell. 2005. s. 48).   

  

Begreppsvaliditet undersöker om studien verkligen mäter de begrepp som den är ämnad för 

(Bryman & Bell. 2005. s. 95). I detta fall om måtten i studien verkligen speglar ett företags rykte 

om att inneha CSR-aktiviteter och studenters värderingar av dessa. Begreppsvaliditet är nära 

kopplat till reliabiliteten, är måttet inte reliabelt, det vill säga om måttet är instabilt, kan det inte 

heller ha tillräckligt hög validitet (Bryman & Bell. 2005 s. 96). Vid formulering av enkätens 

frågor och svarsalternativ tog vi hänsyn till begreppsvaliditet. De inledande frågorna hade hög 

begreppsvaliditet då det är svårt att feltolka frågor som till exempel kön och ålder. För att stärka 

begreppsvaliditeten i frågorna som behandlar CSR har vi i samtliga frågor utgått från samma 

definition av CSR. Det var mycket viktigt för oss att alla respondenter förstod CSR-begreppets 

innebörd då detta annars kunde ha varit en trolig källa till feltolkning. Därför har vi fokuserat på 

att formulera en tydlig beskrivning av begreppet i enkätens inledning vilken är hämtad från vår 

teoridel. Detta stärker reliabiliteten då instabiliteten i måttet minskar vilket ökar 

begreppsvaliditeten. Något annat som kunde ha hotat begreppsvaliditeten i vår studie var om 
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respondenternas svar styrdes av social önskvärdhet vilket är en effekt av att man vill ge en 

positiv bild av sig själv och därför väljer ett svar som anses vara passande. Denna tendens har 

tidigare observerats i studier som kan härledas till just etik och det var därför viktigt för oss att 

vara medvetna om denna felkälla (Bryman & Bell. 2005. s. 158-159) 

  

Intern validitet mäter giltigheten i förhållandet mellan två variabler, är X orsak till Y? I vårt fall 

syftar den interna validiteten till att mäta ifall företags CSR-aktiviteter (X) påverkar dess 

förmåga att attrahera personal (Y). Den interna validiteten mäter alltså om man kan säkerställa 

att det är CSR-aktiviteterna som är orsaken till attraktionskraften. CSR-aktiviteterna blir här den 

oberoende variabeln och studenters värderingar blir den beroende (Bryman & Bell. 2005. s. 49). 

Eftersom vi inte mäter kausaliteten kommer vi endast kunna spekulera i hur stark den interna 

validiteten är. En möjlig felkälla till det kausala sambandet skulle kunna vara andra attribut som 

gör att respondenten har en bestämd värdering av företaget i fråga och att det faktiskt inte är 

CSR-ryktet som bestämmer hur gärna personen i fråga vill arbeta där. 

  

Extern validitet avser graden av generaliserbarhet, det vill säga om studiens resultat kan 

generaliseras utöver den specifika kontexten. För den externa validiteten hamnar urvalsprocessen 

i fokus och att ha ett representativt urval är därför viktigt för kvantitativa forskare (Bryman & 

Bell. 2005. s. 49). Undersökningens generaliserbarhet kommer diskuteras närmare i avsnitt 4.2. 

  

En risk med den valda undersökningsformen, kvantitativa enkäter, kan vara låg ekologisk 

validitet. Det innebär att den onaturliga situationen som respondenterna placeras i ger upphov till 

låg validitet (Bryman & Bell. 2005. s. 49-50). Detta skulle kunna ske i vår studie då 

respondenterna besvarar enkäten i en relativt trygg miljö som förmodligen inte liknar den 

situation de ställs inför vid det framtida valet av arbetsgivare. I en situation där respondenten är 
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pressad och måste nöja sig med det jobb som finns tillgängligt snarare än att ha en valmöjlighet, 

går det att argumentera för att vår enkät inte fångade respondentens sanna värderingar. 

  

3.6.3 Liknande studier 

Studiens utformning har inspirerats av tidigare studier som genomförts inom området. 

Montgomery och Ramus genomförde studien “Calibrating MBA Job Preferences for the 21st 

Century” (2011) vilken syftade till att mäta vilka faktorer som påverkade studenters val av 

framtida arbetsplats. Studien innefattade 759 MBA-studenter vid 11 handelshögskolor i USA. Ett 

omfattande förarbete gjordes för att kalkylera och välja ut de viktigaste faktorerna som påverkar 

studenters framtida val. De olika attribut som i vår enkät används i frågorna 7-13 är utvalda från 

Montgomery och Ramus studie. Trovärdigheten i vår studie kan stärkas om resultatet av 

insamlad data överensstämmer med Montgomery och Ramus slutsatser. Det är dock viktigt att 

poängtera att en exakt replikation av denna studie inte var syftet med vår undersökning utan 

denna har enbart fungerat som inspirations- och informationskälla. 

  

I fråga 14 och 15 har tolv företag från olika branscher valts ut som samtliga finns med på 

Universums lista över de företag som ekonomistudenter i Sverige helst vill arbeta på i framtiden. 

Trovärdigheten i Universums studie anser vi vara hög då den genomförts vid 34 universitet i 

Sverige och på 12 386 respondenter vilket kan anses som ett representativt urval för 

ekonomistudenter i Sverige (Universum). Anledningen till att studien avgränsats till just dessa 

företag är att vi anser att deras höga rankning också visar på att dessa företag är välkända bland 

studenter. Samtliga företag har implementerade CSR-aktiviteter, dock har vi inte undersökt 

huruvida detta är strategiskt CSR, vilket skulle kunna påverka studenternas val. 
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4 
Resultat 

  

I följande avsnitt presenteras de empiriska resultat som den genomförda studien inbringade. 

Först kommer vi att identifiera de respondenter som genomförde undersökningen för att i nästa 

stycke, studiens generaliserbarhet, ifrågasätta huruvida det är en representativ urvalsgrupp. 

Deskriptiv data kommer därefter att förklaras utifrån de hypoteser som tidigare presenterats. Vi 

kommer också att presentera de försök som gjordes för att statistiskt säkerställa resultaten, vilket 

vi har valt att pröva genom chi-tvåtest. För en kopia av enkäten samt sammanställning av 

diagram över resultatet hänvisar vi till bilaga 1 respektive 2. 

 

4.1 Identifiering av respondenterna 

	  

Studien skickades ut till 219 civilekonomstudenter som studerar sin sista termin vid 

Ekonomihögskolan i Lund. Vi fick in totalt 102 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 47,00 %. 

För bortfallsanalys se avsnitt 3.3.2 som behandlar detta utförligare. Det var totalt 102 

respondenter som svarade på fråga 1 – 5 vilka var till för att kunna identifiera de respondenter 

som besvarade enkäten. Av dessa var 50 kvinnor och 52 män vilket ger en jämn könsfördelning 

hos respondenterna. Vidare var 55 av de tillfrågade 24 år och yngre, 46 personer var mellan 25 – 

34 år och endast en person var 35 år och äldre. 53 personer uppgav att de hade VG i 

genomsnittsbetyg medan 45 uppgav att de hade G. En person uppgav även IG i snittbetyg medan 

tre personer inte hade någon uppfattning. 100 personer svarade att de hade arbetslivserfarenhet 
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och utav dessa hade 20 personer arbetat mer än fem år, 71 personer hade arbetat mellan 1 – 5 år 

och nio personer hade arbetat mindre än ett år. Två personer uppgav att de inte hade någon 

arbetslivserfarenhet alls.                 

 

 

 

4.2 Studiens generaliserbarhet 

	  

Fråga 1 - 3 genomfördes för att säkerställa att respondenterna representerade ett generaliserbart 

urval för vår population. Genom att jämföra våra resultat på dessa frågor med tidigare insamlad 

sekundär statistisk data över vår population, ekonomistudenter, kan generaliserbarheten styrkas. 

Könsfördelningen i den genomförda studien är jämn då 50 kvinnor (49,00 %) och 51 män (51,00 

%) svarade på undersökningen. Detta kan jämföras med siffror från Statistiska Centralbyråns 

Diagram 1.	  
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(SCB) rapport från 2012 som behandlar studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 

(Statistiska Centralbyrån). Denna rapport visar att 54,00 % av examinerade studenter på 

civilekonomprogrammet 2010/2011 var kvinnor, ett faktum som vi anser stärka 

generaliserbarheten bland respondenterna. Tidigare presenterad statistik från SCB gällande 

könsfördelning för samtliga ekonomistudenter visar också på en kontinuerligt jämn fördelning 

mellan kvinnor och män. Detta gör att vi anser att vi har en valid skattning av urvalet baserat på 

könsfördelning. 

 

Enligt rapporten från SCB är medianåldern för nybörjare på civilekonomprogrammet 20 år, 

vilket ger en examensålder på 24 år. Detta stärker ytterligare det faktum att respondenterna 

avspeglar urvalet väl. Dock bör det uppmärksammas att alla studenter som påbörjar ett fyraårigt 

program inte slutför detta i beräknad tid och eventuellt inte alls. Respondenterna i studien fick 

inte fylla i exakt ålder utan endast ett åldersspann, något som skadar trovärdigheten i måttet och 

försvårar vår säkerställning av ett representativt urval gällande ålder. 

  

4.3 Studiens resultat 

  

H1: Studenter värderar CSR högt. 

Fråga 6 uppmanade respondenterna att värdera hur viktigt det är för dem att företag arbetar med 

CSR på en skala från 1 - 5. Denna fråga ställdes för att få fram respondenternas generella 

uppfattning om CSR-aktiviteters värde. Totalt 102 personer svarade på frågan. Det 

genomsnittliga svaret som gavs av respondenterna var 3,69. 44 personer angav en 4 på frågan 

och 19 personer svarade 5. Detta innebär att 63,60 % av våra respondenter anser CSR vara 

viktigt eller mycket viktigt. 
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Då fråga 6 gav data av nominell karaktär valde vi att genom ett chi-tvåtest statistiskt pröva den 

tendens som tyder på att ekonomistudenter värderar CSR högt. Nedan följer de uppställda 

hypoteser som vi utgick från vid testet och resultatet det gav. 

  

Nollhypotes: Det finns ingen skillnad i studenters värdering av CSR. 

Alternativhypotes: Det finns en skillnad i studenters värdering av CSR. 

 

X²(4) = 55,49 p ≤ 0,05  p = 0,000 

 

Vi kan baserat på chi-tvåtestet förkasta nollhypotesen och därför styrka alternativhypotesen som 

säger att det är en skillnad i respondenternas svar. Vårt p-värde blev 0,000 vilket visar att det är 

en liten risk att slumpen har bidragit till de skillnader som vi kan observera mellan våra 

svarsalternativ. Detta visar på att vi inte bör förkasta hypotesen att studenter värderar CSR högt. 

  

 H2: CSR värderas högt i jämförelse med andra attribut. 

 Fråga 7 - 12 syftar till att förtydliga respondenternas värdering av CSR genom att ställa 

Diagram	  2.	  
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begreppet mot andra faktorer som tidigare studier har visat vara viktiga vid val av framtida 

arbetsgivare. Samtliga frågor ställde CSR mot en övrig faktor och respondenterna hade även 

möjlighet att kryssa i vet ej på samtliga sex frågor. Dessa är således prioriteringsfrågor och i 

resultatet framkommer det att vi kan förkasta hypotesen att studenter anser CSR vara viktigare 

än andra faktorer vid val av framtida arbetsgivare. I tabell 1 som presenteras nedan framgår hur 

svaren procentuellt fördelades mellan de olika svarsalternativen. De tre attribut som studenter var 

mest villiga att välja bort för att få arbeta på ett företag som arbetar med CSR var; attraktivt 

geografiskt läge, hög lön samt möjlighet till befordran. 43,40 % av respondenterna ansåg att CSR 

var viktigare än geografiskt läge. Vidare valde 29,30 % av studenterna CSR framför en hög lön 

och 20,20 % valde CSR framför möjlighet till befordran. Detta resultat stämmer överens med det 

resultat vi fick i fråga 13 och som presenteras utförligare nedan. 

 

På samtliga frågor där CSR ställs mot ett annat attribut kan man med hjälp av chi-tvåtest 

statistiskt pröva det svar som enkäten gav. Nedan följer de uppställda hypoteser som vi utgick 

från vid testet och resultatet det gav. 

 

Det är viktigast för mig att min framtida arbetsgivare: 

 CSR Faktor X Vet ej 

Erbjuder ett stimulerande och utmanande arbete 4 % 94 % 2 % 

Har ett kontor med attraktivt geografiskt läge  44 % 51 % 5 % 

Erbjuder en hög lön 29 % 65 % 6 % 

Erbjuder möjligheter till vidareutveckling och personlig utvecklig 9 % 89 % 2 % 

Erbjuder möjlighet till befordran 20 % 77 % 3 % 

Består av medarbetare jag trivs med 3 % 94 % 3 % 

                                                                                                                                                Tabell 1. 
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Nollhypotes: Det finns ingen skillnad i studenternas prioritering mellan CSR och faktor X. 

Alternativhypotes: Det finns en skillnad i studenternas prioritering mellan CSR och faktor X. 

  

Prioriteringsfrågor, CSR vs Faktor X 

Utmanande arbete:                                              X²(1) = 81,66 p ≤ 0,05    p = 0,000 

Attraktivt geografiskt läge:                              X²(1) = 0,68 p ≥ 0,05             p = 0,409 

Hög lön:                                                               X²(1) = 13,17 p ≤ 0,05    p = 0,000 

Vidareutbildning:                                           X²(1) = 64,34 p ≤ 0,05    p = 0,000 

Möjlighet till befordran:                                   X²(1) = 32,67 p ≤ 0,05    p = 0,000 

Trevliga kollegor:                                           X²(1) = 84,38 p ≤ 0,05    p = 0,000 

  

I fem av sex fall förkastades nollhypotesen. I dessa fem fall kan vi alltså inte helt förkasta att det 

finns en skillnad i studenternas prioritering mellan CSR och den andra faktorn. I valet mellan att 

arbeta på ett företag med CSR jämfört med ett attraktivt geografiskt läge fann vi, p-värde ≥ 0,05. 

I detta fall kan vi således inte förkasta vår nollhypotes och det resultat vi fick i frågan kan vara 

slumpmässigt. I de övriga fallen kan vi förkasta nollhypotesen då p-värdet visar att det är en liten 

risk att slumpen har bidragit till de skillnader som vi kan observera mellan våra svarsalternativ. 

 

Fråga 13 ställde CSR mot de andra faktorer som användes i frågorna 7 – 12. Detta för att 

ytterligare tydliggöra hur CSR påverkar val av framtida arbetsplats. Respondenterna uppmanades 

att rangordna sju olika faktorer från 1 – 7 där ett var den viktigaste faktorn och sju den minst 

viktiga faktorn för dem vid val av arbetsplats. Resultatet av denna fråga visade på att CSR inte är 

den faktor som värderas högst vid val av framtida arbetsplats. Av totalt sju faktorer hamnade 

CSR på sjunde plats. Tabell 1 nedan tydliggör resultatet från frågan och visar på de attribut som 
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respondenterna ansåg vara viktigare än att företag arbetar med CSR. Att detta överensstämmer 

med tidigare ställda frågor tyder på att vi fått reliabilitet i vårt svar. 

 

 

Vi valde även att undersöka huruvida det fanns en skillnad i hur studenter prioriterar CSR 

beroende på hur de från början angett att de värderade begreppet. Vi trodde att de som ansåg att 

CSR var viktigt i högre grad skulle välja CSR framför faktor X. Vi genomförde chi-tvåtest där vi 

först korstabulerade de två variablerna. 

  

Nollhypotes: Det finns inget samband mellan studenters generella värdering av CSR och hur de 

prioriterar företags miljömässiga och sociala ansvars jämfört med faktor X. 

Alternativhypotes: Det finns ett samband mellan studenters generella värdering av CSR och hur 

de prioriterar företags miljömässiga och sociala ansvars jämfört med faktor X. 

  

 

Ranking Faktor Genomsnittlig ranking 

1 Utvecklingsmöjligheter 2,98 

2 Kollegor jag trivs med 3,09 

3 Intellektuell utmaning 3,25 

4 Hög lön 4,49 

5 Möjlighet till befordran 4,63 

6 Geografiskt område 4,69 

7 Miljö- och socialt ansvar 5,31 

                                                                                                                                                   Tabell 2. 
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Värdering av CSR vs. Utmanande arbete:  X²(4) = 5,60, p ≥ 0,05  p = 0,231 

Värdering av CSR vs. Attraktivt geografiskt läge: X²(4) = 6,26, p ≥ 0,05  p = 0,180 

Värdering av CSR vs. Hög lön:   X²(4) = 5,98, p ≥ 0,05  p = 0,200 

Värdering av CSR vs. Vidareutbildning:  X²(4) = 1,29, p ≥ 0,05  p = 0,864 

Värdering av CSR vs. Möjlighet till befordran:  X²(4) = 5,00, p ≥ 0,05     p = 0,288 

Värdering av CSR vs. Trevliga kollegor:  X²(4) = 1,35, p ≥ 0,05  p = 0,853 

 

Chi-tvåtesterna visade att vi kan förkasta alternativhypotesen. 

  

H3: Det finns ett samband mellan studenters kompetens och deras värdering av CSR. 

Stödhypotes 3 förutspådde att det fanns ett samband mellan studenters kompetens och deras 

värdering av CSR. Vi utgick från resultatet på fråga tre där respondenterna besvarade vilket 

genomsnittsbetyg de hade. Utifrån detta delades respondenterna in i tre grupper beroende på om 

de hade VG, G eller IG i genomsnittsbetyg. För att testa om det fanns ett samband 

korstabulerade vi de två grupperna med deras värdering av CSR. Resultatet blev att vi inte kan 

förkasta att studenter med G i högre grad än de med VG tycker att CSR är mycket viktigt. 
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Vi gjorde därefter ett chi-tvåtest för att statistiskt försöka säkerställa resultatet. Följande 

hypoteser ställdes upp: 

 

Nollhypotes: Det finns inget samband mellan studenters kompetens och deras värdering av CSR. 

Alternativhypotes: Det finns ett samband mellan studenters kompetens och deras värdering av 

CSR. 

  

X²(8) = 21,43   p ≤ 0,05  p = 0,008 

 

Vi kan inte förkasta att det finns ett samband mellan studenters kompetens och deras värdering 

av CSR då p-värdet, 0,008 < 0,05. Detta visar att det är en liten risk att slumpen har bidragit till 

de skillnader som vi kan observera mellan våra svarsalternativ. Konsekvensen av detta resultat är 

att nollhypotesen kan förkastas. Vi kan med andra ord inte förkasta hypotesen att studenter med 

G i högre grad än de med VG tycker att CSR är mycket viktigt. 

 

H4: De företag som studenter uppfattar har bäst CSR är också populärast som arbetsplats. 

De två sista frågorna i enkäten syftar till att urskilja sambandet mellan hur väl respondenterna 

känner till företags CSR-arbete samt i hur hög grad de vill arbeta där. Genom att korstabulera 

respondenternas svar på respektive fråga ville vi undersöka om ett mönster gick att utröna. För 

att kunna urskilja ett samband kategoriserades respondenterna i två grupper, baserat på om de 

ansåg att företaget var bland topp sex av de som arbetade med CSR eller ej. De som ansåg att 

företaget arbetade med CSR kodades om till ’0’ och de som ansåg att de inte arbetade med CSR 

kodades om till ’1’. Därefter genomfördes ett chi-tvåtest för att urskilja om det fanns ett samband 

mellan gruppernas uppfattning om företagets CSR-arbete och viljan att arbeta på samma företag. 
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Detta chi-tvåtest genomfördes på samtliga tolv företag. Nedan presenteras den noll- samt 

alternativhypotes som testet genomfördes utifrån: 

 

Nollhypotes: Det finns inte ett samband mellan studenters vilja att arbeta på Företag X och 

deras värdering av företagets CSR-arbete. 

Alternativhypotes: Det finns ett samband mellan studenters vilja att arbeta på Företag X och 

deras värdering av företagets CSR-arbete. 

 

Företag 1:   X²(6) = 9,64, p ≥ 0,05  p = 0,141 

Företag 2:   X²(6) = 7,63, p ≥ 0,05  p = 0,266 

Företag 3:   X²(6) = 3,18, p ≥ 0,05  p = 0,787 

Företag 4:   X²(6) = 9,53 p ≥ 0,05   p = 0,146 

Företag 5:   X²(6) = 6,71, p ≥ 0,05  p = 0,349 

Företag 6:   X²(6) = 7,01, p ≥ 0,05  p = 0,320 

Företag 7:   X²(6) = 12,34, p ≥ 0,05 p = 0,055 

Företag 8:   X²(6) = 11,31, p ≥ 0,05 p = 0,079 

Företag 9:   X²(6) = 3,23, p ≥ 0,05  p = 0,779 

Företag 10:   X²(6) = 22,35, p ≤ 0,05 p = 0,001 

Företag 11:   X²(6) = 21,62, p ≤ 0,05 p = 0,001 

Företag 12:   X²(6) = 11,68, p ≥ 0,05 p = 0,069 

 

Resultatet visar tendenser på att ekonomistudenter i sitt val av framtida arbetsgivare inte 

påverkas nämnvärt av hur de uppfattar företags rykte när det kommer till CSR. I två av tolv fall 

förkastades inte alternativhypotesen. Detta då två företag som inte hamnade bland de sex mest 

attraktiva företagen inte heller uppfattades arbeta mest med CSR. 
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5 
Diskussion 

  

I diskussionskapitlet kommer de resultat som presenterats i föregående kapitel att analyseras 

utifrån stödhypoteserna. Enkätens resultat kommer vidare att granskas kritiskt utifrån 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Den resursbaserade teorin kommer tillsammans med 

strategiskt CSR att vara de centrala utgångspunkterna som behandlas. För att skapa en tydlig 

struktur följer kapitlet de tidigare presenterade stödhypoteserna. Diskussionen kommer att 

utgöra grunden för kommande kapitel där slutsatser dras genom att försöka besvara uppsatsens 

frågeställning. 

  

 

Stödhypotes 1: Studenter värderar CSR högt. 

  

Hypotesen om att studenter värderar CSR högt kan med denna studie inte förkastas. Att CSR har 

visat sig vara något som potentiella arbetstagare värderar högt indikerar att CSR eventuellt skulle 

kunna vara värdefullt för att attrahera humankapital. Detta resultat kan vidare stödja tidigare 

forskning som menar att CSR kan användas för att förbättra ett företags rykte. Ett företags rykte 

är en ogripbar resurs som är svår för konkurrenter att imitera. Om ryktet förstärks genom 

strategiskt CSR-arbete innebär detta att resursen blir sällsynt då CSR-aktiviteterna är speciellt 

utformade efter företaget (Siegel & McWilliams. 2011). Om samma företag också är organiserat 

för att kunna utnyttja dessa resurser skulle detta enligt Barney (1991) kunna leda till 

värdeskapande. Baserat på operationaliseringen av stödhypotes 1 kan således huvudhypotesen, 
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att CSR skapar värde genom attraktion av humankapital, inte omedelbart förkastas. 

 

 

Stödhypotes 2: CSR värderas högt i jämförelse med andra attribut. 

  

I undersökningen kunde vi i fem av sex fall, baserat på de chi-tvåtest som genomfördes, 

statistiskt säkerställa att respondenterna nedprioriterade CSR. I endast ett av sex fall skulle denna 

nedprioritering alltså kunna härledas till slumpen. Baserat på vårt resultat förkastas därför 

stödhypotes 2. 

  

Att majoriteten av respondenterna samtidigt svarade att det är viktigt eller mycket viktigt att 

företag arbetar med CSR skulle kunna bero på fenomenet social önskvärdhet. Detta syftar till att 

respondenterna ansåg att CSR är något man bör tycka är viktigt och därför svarade i enighet med 

detta. När de sedan ställdes inför ett faktiskt val visade det sig att CSR inte är lika viktigt som de 

från början angett. Detta talar således emot huvudhypotesen, att CSR kan bidra med värde 

genom attraktion av humankapital och indikerar att denna eventuellt bör förkastas. 

  

Det är i detta stadium viktigt att poängtera att majoriteten av respondenterna ansåg CSR vara 

värdefullt och att det fortfarande fanns en minoritet som valde CSR framför andra attribut i 

enkäten. Detta menar vi kan tyda på att vi inte helt kan förkasta att CSR kan bidra till 

värdeskapande genom attraktion av humankapital. Vi påstår att den höga värderingen, när CSR 

inte jämförs med andra attribut, visar på att implementerade CSR-aktiviteter eventuellt skulle 

kunna ses som en differentieringsstrategi. Företag vars rekryteringsprocess kan likställas med en 

marknad där perfekt konkurrens råder skulle, genom att differentiera sig med hjälp av olika 

CSR-aktiviteter, kunna stärka sin konkurrensposition. Det är då avgörande att CSR-aktiviteterna 
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är nära knutna till företagets kärnverksamhet för att arbetssökande ska kunna skilja företaget från 

dess konkurrenter. Denna differentiering skulle i sin tur eventuellt kunna leda till att företags 

rekryteringsprocess effektiviseras genom att de individer som inte har värderingar som 

överensstämmer med företaget filtreras bort. Ett möjligt utfall blir alltså att denna filtrering leder 

till att de kandidater som söker arbete är mer passande för företaget. Diskussionen bör således 

snarare handla om att attrahera rätt arbetssökande än många till antalet. Dessa spekulationer går 

att vidga ytterligare till begreppet strategic fit som presenterades i teorin. Enligt Hsieh och Chen 

(2011) syftar begreppet till den nära koppling som krävs mellan ett företags kärnvärden och 

humankapital vilket kan förbättra dess prestationer och leda till konkurrensfördelar. Genom att 

differentiera sig med hjälp av strategiskt CSR stärks företagets rykte och detta förankras i 

företagets värderingar. Det skulle potentiellt kunna leda till, som nämnt ovan, att de personer 

som söker sig till företaget också delar dess värderingar. 

  

Respondenternas svar på prioriteringsfrågorna undersöktes i relation till deras värdering av CSR 

för att se om de respondenter som värderat CSR högt också valde CSR framför andra faktorer i 

prioriteringsfrågorna. Ett eventuellt samband skulle kunna ha stärkt spekulationerna kring att 

strategiskt CSR framgångsrikt attraherar passande personal till företaget. Undersökningens 

resultat visade emellertid att det inte fanns något säkerhetsställt samband. Detta kan eventuellt 

bero på brister i vår undersökning snarare än respondenternas faktiska beteende då enkäten inte 

på ett tillräckligt framgångsrikt sätt fångat respondenternas attityder relaterade till CSR. Att 

ställa CSR mot andra viktiga faktorer kan också hävdas vara ett alltför drastiskt val eftersom det 

är många faktorer som påverkar vid valet av arbetsgivare och faktorn trots allt fortfarande kan 

bidra med värde trots att den inte prioriteras högst. Det går också att ifrågasätta resultatet på 

fråga 13 där respondenterna ombads att rangordna de olika faktorerna. Att CSR hamnade på 

sjunde plats utav sju faktorer kan bero på flera orsaker. En fråga som vi bör ställa oss är vad som 
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hade hänt om vi hade haft hundra faktorer istället för sju. Hade CSR även då kommit på sjunde 

plats skulle vår tolkning av resultatet kunnat se annorlunda ut.  Denna diskussion bidrar till att vi 

inte helt vill förkasta idén om att CSR kan vara en potentiell differentieringsstrategi som 

eventuellt leder till en strategic fit mellan företag och anställda.   

 

 

Stödhypotes 3: Det finns ett samband mellan studenters kompetens och deras värdering av 

CSR. 

  

Den genomförda analysen visade att vi inte kan förkasta stödhypotes 3, att det finns ett samband 

mellan studenters kompetens och deras värdering av CSR. Sambandet visade på att studenter 

med G i högre grad än de med VG tycker att CSR är mycket viktigt. I linje med tidigare 

forskning som påvisar att implementerade CSR-strategier leder till attraktion av kompetent 

personal (Guarnieri & Kao. 2008), trodde vi att företag som har ett rykte om att arbeta med CSR 

skulle attrahera de bästa studenterna. Studien antyder en tendens till det motsatta, istället 

värderade studenter med G i genomsnittsbetyg CSR högre. Resultatet av stödhypotes 3 tyder 

alltså på att vi kan förkasta vår huvudhypotes. Om strategin leder till att mindre kompetent 

personal attraheras av företaget kan detta förmodligen inte leda till värdeskapande genom 

attraktion av humankapital. 

  

Vi bör dock ställa oss kritiska till huruvida betyg är det bästa sättet att mäta kompetens på. 

Exempelvis skulle tidigare arbetslivserfarenhet kunna vara ett bättre mått på kompetens. Det 

skulle således kunna vara så att CSR faktiskt gör att mer kompetent personal attraheras, men att 

vårt sätt att mäta kompetens är den svaga länken. Vidare kan det ifrågasättas huruvida de 

studenter med högst betyg nödvändigtvis är de mest passande för företaget. Man skulle 
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eventuellt kunna spekulera kring om studenterna i de olika betygsgrupperna har olika mål med 

sin anställning. Eventuellt kan de med högre betyg ses som mer resultatdrivna och därmed 

fokuserar de mer på sin egen utveckling än samhällsnytta. Samtidigt skulle ett genomsnittligt G i 

betyg kunna vittna om att studenter har andra åtaganden och värderingar i livet. 

  

  

Stödhypotes 4: De företag som studenter uppfattar har bäst CSR är också populärast som 

arbetsplats. 

  

Enligt studiens resultat kunde i tio av tolv fall inget samband dras mellan företags CSR-rykte och 

hur attraktiva de uppfattades som arbetsgivare, vilket innebär att stödhypotes 4 kan förkastas. 

Huvudhypotesen kan därför inte styrkas med hjälp av den fjärde stödhypotesen då denna menar 

att ett företags CSR-rykte inte bidrar med värde till rekryteringen. Detta resultat kan tyckas strida 

emot Siegel och McWilliams (2011) teori som förespråkar att företag, genom att arbeta med 

CSR, blir mer attraktiva som arbetsplats och att rekrytering av personal således effektiviseras. 

 

Vi fann två undantag där samband mellan företags CSR-rykte och attraktivitet faktiskt kunde 

påvisas.  Företagen var placerade i botten på båda rankningarna, de var alltså varken attraktiva 

som arbetsgivare eller uppfattades ha bra CSR-aktiviteter. Detta resultat ledde till spekulationer 

kring huruvida företags CSR-aktiviteter skulle kunna ses som en strategisk nödvändighet. En 

strategisk nödvändighet definieras i teorin som värdefull men inte unik. Enligt detta resultat bör 

därför inte CSR ses som en strategisk fördel utan snarare som en förutsättning för alla företag. 

Det faktum att CSR värderas högt av potentiella arbetstagare men samtidigt prioriteras bort och 

rangordnas lågt i relation till andra faktorer kan även stödja resonemanget om att CSR faktiskt 

kan ses som en strategisk nödvändighet. Idag arbetar de flesta större företag med CSR och det 
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skulle kunna vara så att arbetstagare därför ser aktiviteterna som självklara i ett företags 

verksamhet och således inte prioriterar detta när de ställs inför ett val. Om dessa aktiviteter inte 

är implementerade skulle det istället, enligt teorin, kunna innebära en strategisk nackdel för 

företaget. För att undersöka huruvida avsaknaden av CSR-aktiviteter skulle innebära en 

strategisk nackdel hade enkäten behövts kompletteras med frågan “Skulle du kunna tänka dig att 

arbeta på ett företag som inte tar sitt sociala och miljömässiga ansvar?”, något som kan vara 

intressant för framtida forskning. 
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6 
Slutsats  

  

I kapitlet redogör vi för våra slutsatser och reflekterar kring studiens resultat samt analysen av 

dessa. Här presenteras de tankar och slutsatser som vi anser vara viktigast baserat på vår 

undersökning och kopplingen till vald teori. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning. 

  

      

Syftet med uppsatsen var att undersöka om CSR kan skapa värde med det resursbaserade 

perspektivet som utgångspunkt. För att avgränsa syftet valde vi att fokusera på humankapital och 

mer specifikt på attraktion av potentiella arbetssökande. Vår slutgiltiga frågeställning blev 

“Skapar CSR värde genom attraktion av humankapital?” 

 

Resultatet visade på att CSR värderas högt av ekonomistudenter. Trots den höga värderingen 

fann vi att CSR prioriterades bort när respondenterna ombads att välja mellan olika attribut. 

Detta tyder på att CSR kan användas på ett mer effektivt sätt inom andra områden i företaget och 

med andra syften än som strategi för att attrahera humankapital.  Detta eftersom andra attribut 

kan tänkas skapa mer värde genom attraktion av humankapital än vad CSR kan. När det sedan 

kom till studenters upplevda CSR-arbete hos ett företag och deras vilja att arbeta på företaget i 

fråga, kunde vi i tio av tolv fall inte finna något samband. Detta resultat ökar vår tveksamhet till 

om CSR verkligen kan skapa värde genom attraktion av humankapital. Det är samtidigt viktigt 

att inte dra alltför drastiska slutsatser baserat på vårt empiriska resultat utan att kritisera detta. 

Prioriteringsfrågorna kan tänkas ha varit en alltför drastisk metod som inte kunde nyansera 



	   56	  

respondenternas attityd gentemot CSR på ett bra sätt. Rangordningsfrågan av faktorer kan också 

ses som begränsad. De sex faktorer som CSR ställdes mot kan ha varit de faktorer som är mest 

avgörande i val av arbetsplats. Om CSR istället hade ställts mot hundra andra faktorer och 

fortfarande kommit på sjunde plats hade detta snarare visat på ett positivt resultat. 

 

Att CSR kan leda till värdeskapande är baserat på den empiriska undersökningen tveksamt enligt 

den resursbaserade teorin. VRIO-modellen förutsätter att samtliga kriterier uppfylls för att en 

resurs ska ses som en konkurrensfördel och i detta fall går resursens värde att ifrågasätta. För att 

CSR eventuellt ska kunna skapa värde i form av humankapital är det dock viktigt att 

aktiviteterna är nära förankrade i företagets kärnverksamhet. Med andra ord, att företaget arbetar 

strategiskt med CSR. Detta för att studien visar på att det endast är en minoritetsgrupp som kan 

attraheras av strategin. För att denna grupp ur ett långsiktigt perspektiv ska kunna bidra med 

värde till företaget är det avgörande att det finns en strategic fit mellan personal och 

organisation. Denna kan dock endast uppnås om de verkliga värderingar och normer som 

företaget har speglas i företagets rykte genom de implementerade CSR-aktiviteterna. 

 

Slutligen fördes ett resonemang där vi spekulerade kring huruvida CSR snarare kan ses som en 

strategisk nödvändighet än en strategisk fördel baserat på vårt resultat. Samtidigt som CSR inte 

är den faktor som värderas högst av respondenterna vid val av arbetsplats kan ett samband 

urskiljas som visar på att studenter inte heller vill arbeta på de företag som saknar ett CSR-rykte. 

 

Sammanfattningsvis blir svaret på frågeställningen tvetydigt, resultatet från den empiriska 

undersökningen stödjer inte fullt ut att CSR kan skapa värde genom attraktion av humankapital. 

Vi vill dock poängtera att CSR enligt tidigare forskning kan skapa värde inom företag på olika 

sätt. Således bör implementerade CSR-aktiviteter snarare syfta till att skapa värde inom andra 
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områden. Strategiskt CSR innebär en möjlighet för företag att unikt kunna positionera sig 

gentemot kunder och övriga intressenter. Därför bör denna strategi, som kan skapa ekonomisk 

lönsamhet för företag samt bidra med samhällsnytta, inte helt förkastas. 

 

6.1 Framtida forskning 

  

Denna studie har fokuserat på potentiella arbetstagare och deras värdering av och attityd till 

CSR. Det skulle vara intressant att i framtiden undersöka hur CSR påverkar attraktion av 

humankapital genom mer kvalitativa studier utifrån företagets perspektiv. Genom exempelvis 

intervjuer på HR-avdelningar skulle det gå att på ett mer djupgående plan studera hur företag 

resonerar kring CSR och analysera hur arbetssökandes faktiska beteende påverkas av denna 

strategi. 

  

Vidare visade studiens resultat att det finns en minoritet av respondenterna som prioriterar CSR 

framför andra attribut. Då denna grupp eventuellt skulle kunna ses som attraktiv ur ett 

arbetsgivarperspektiv hade det varit intressant att identifiera dessa ytterligare. Det kan vidare 

vara intressant att undersöka hur CSR-aktiviteter kan användas som strategi för att attrahera 

denna grupp och på så sätt knyta mer passande humankapital till företaget.   

  

Slutligen avgränsade vi uppsatsen till enbart rekrytering av personal. Att istället fokusera på 

behållning av anställda skulle eventuellt kunna bidra med intressanta insikter vid framtida 

forskning. Detta då vi tror att CSR kan användas som en motivationsfaktor och potentiellt bidrar 

till en starkare företagskultur. 
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8.2 Chi-tvåtester  

	  

8.2.1	  Fråga	  6,	  värdering	  av	  CSR	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

8.2.2	  Fråga	  7-‐12,	  prioriteringsfrågor	  
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8.2.3	  Korstabulering	  och	  chi-‐tvåtest	  av	  fråga	  3	  och	  6	  
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8.2.4	  Korstabulering	  och	  chi-‐tvåtest	  av	  fråga	  6	  och	  7	  –	  12	  
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8.2.5	  Korstabulering	  och	  chi-‐tvåtest	  av	  fråga	  14	  och	  15	  
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