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social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt som det ställs högre krav på företagen i att agera 

hållbart, existerar även en utmaning för företag i Sverige att attrahera framtida arbetskraft, som 

nu utgörs av Generation Z. Företags agerande inom hållbarhetsaspekter har visats ha en positiv 

relation för företags attraktivitet. Det leder fram till syftet för denna studie som är att beskriva 

Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån ekonomiska, sociala och 
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SUMMARY 
Kajsa N Lysén, Isabelle Vildbaek  

Generation Z’s perception of corporate attractiveness from three aspects  

A qualitative study of Generation Z’s perception of company’s attractiveness from 

economical, social and environmental aspects.  

  

Number of pages: 46 

The current climate debate has resulted in people placing higher demands on companies not only to 

be profitable but also to focus on what companies can do to contribute to economic, social and 

environmental sustainability. While there is a higher demand for companies to act sustainably, there 

is also a challenge for companies in Sweden to attract future workforce, which now consists of 

Generation Z. Corporate behavior in sustainability aspects has been shown to have a positive 

relationship for corporate attractiveness. This leads to the purpose of this study, which is to describe 

Generation Z's perception of the attractiveness of companies based on economic, social and 

environmental aspects. The study is characterized by a hermeneutic approach, with a deductive 

approach based on the theories of Corporate Social Responsibility and external Employer Branding 

and through a collective case study made up of Generation Z's students at Jönköping University. 

Collection of empirical data is carried out through a desk survey, literature review and qualitative 

semi-structured interviews with people belonging to Generation Z and is a student in the fourth to 

sixth semester at Jönköping University. Collected empirical data are analyzed through a thematic 

analysis process with categories based on the chosen theories external Employer Branding and the 

three aspects of Corporate Social Responsibility Z that can influence a company's attractiveness. 

Results and analysis reveal various factors within the three aspects that are perceived to create 

attractiveness for a company for Generation Z. Where Generation Z perceives companies' external 

Employer Branding by showing work on sustainability aspects as attractive to a company. 

Keywords: Company’s attractiveness, Generation Z, external Employer Branding, 

three aspects of CSR 
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1.Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning till varför hållbarhet blivit en viktig del i dagens 

företagande och hur hållbarhet kan uppnås genom Corporate Social Responsibility. Vidare beskrivs den 

pågående utmaningen dagens företag står inför i att attrahera och rekrytera rätt kompetens där Employer 

Branding har en betydande roll i arbetet. Därefter presenteras hur Corporate Social Responsibility kan 

bidra till företags attraktivitet för potentiella arbetssökande. Fortsättningsvis beskrivs kunskapsgapet i hur 

den framtida arbetskraften, som nu även utgörs av Generation Z, uppfattar ett företags attraktivitet utifrån 

de tre aspekterna av Corporate Social Responsibility vilket slutligen leder till studiens syfte.  

1.1 Hållbart företagande - ett omdiskuterat och aktuellt ämne 

 

Glaciärer smälter, isen på sjöar och floder bryts upp tidigare än väntat vilket ger förödande konsekvenser i 

form av till exempel översvämningar. Stormar och värmeböljor med extrema temperaturer runt om i världen 

har ökat under det senaste decenniet (WWF, u.å.). Ett förödande exempel på en naturkatastrof som var 

orsakad på grund av de globala klimatförändringarna är eldkatastrofen i Australien som urartade hösten 

2019. Denna naturkatastrof har dödat minst 29 människor, förstört 2,500 hem och utplånat en uppskattning 

på 1,25 miljarder djur (Vox, 2020). Många av dessa faktorer beror till största del på växthusgaser som 

orsakas av mänskliga handlingar (Nasa, 2020). Samtidigt som klimatförändringarna ökar drastiskt och 

påverkar människors liv, finns det en enhet som har en stor påverkan i detta, nämligen företagen (Axelrod, 

2019, 26 februari). Konsekvenser av utvecklingen som sker resulterade i att FN beslutade under 2015 att 

införa 17 mål för hållbar utveckling som en plan för att bygga en bättre värld för människor och vår planet 

till år 2030. Dessa mål är en brådskande uppmaning där hållbarhet och utveckling bör begrundas i 

samverkan mot sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Några av de 17 FN-målen för hållbar 

utveckling är direkt kopplade till samtliga företag då dessa mål innefattar bland annat, hållbar 

samhällsutveckling, arbetslöshet och att utjämna löneskillnader mellan könen (FN, 2020). Tillsammans med 

dessa mål, infördes 2016/2017 ett lagkrav för svenska storföretag i att redovisa hållbara handlingar för att 

uppfylla hållbarhetsmålen till 2030 (SFS 1995:1554). Det innebär att stora företag ska upprätta en 

hållbarhetsrapport som innehåller information över hur företaget arbetar med miljöfrågor, respekt för 

mänskliga rättigheter, sociala förhållande, personal samt dess motverkande av korruption (Riksdagen, 

2016). Svenska företag som berörs av denna lag är de som omfattas av Årsredovisningslagen och som 

uppfyller storlekskriterierna som innebär att medelantalet anställda ska uppgå till mer än 250 personer (FAR, 

u.å.).  

 

Det finns olika tillvägagångssätt för företag att uppfylla kraven som ställs; dels från människor i allmänhet 

men även från FN-målen, där en åtgärd för att uppnå kraven innebär att införa Corporate Social 

Responsibility (CSR). CSR är ett koncept som syftar till att företags handlingssätt sträcker sig bortom det 

ekonomiska intresset och siktar på att även förbättra sociala och miljömässiga förhållanden (Vitaliano, 

2010). Elkington (1998) beskriver CSR utifrån ett ramverk kallat Triple Bottom Line som innefattar tre 

aspekter som förklarar ett företags ansvarstagande till samhället. Ramverket innefattas av ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekter. Roberts, Keeble och Brown (2003) beskriver att det finns ett flertal 

positiva faktorer för företag att arbeta med hållbarhetsstrategier inom CSR. Några av dessa faktorer innebär 

en positiv inverkan på företagets rykte, förmåga att motivera anställda samt skapa en konkurrensfördel inom 

arbetsmarknaden (Roberts et al., 2003). Montgomery och Ramus (2011) beskriver att företag som 

implementerar mål riktade mot att förbättra miljön, samhället och anställdas välbefinnande kommer att ha 
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en stor fördel i konkurrensen om att attrahera rätt kompetens. Att attrahera rätt kompetens är enligt E. 

Alnıaçık och Ü. Alnıaçık (2012) en avgörande aspekt för företag i att vara konkurrenskraftiga. Detta skapar 

relevans för företag att beakta då det enligt Lis (2012) existerar en pågående utmaning i att attrahera rätt 

kompetens till företag. 

 

Backhaus och Tikoo (2004) belyser att arbetstagarna i ett företag kan ses som den viktigaste tillgången för 

företagets lönsamhet. Love och Singh (2011) beskriver att bortsett från att anställda kan ses som en stor 

tillgång för företag, har uppfattandet kring hur företaget kommuniceras ut blivit allt mer viktig och 

värdeskapande, vilket är något som kan utföras genom Employer Branding (EB). EB beskrivs som en 

aktivitet som ligger inom Human Resource Management-området genom att skapa en extern och intern bild 

av hur ett företag uppfattas som arbetsgivare för tre målgrupper, nämligen tidigare, nuvarande samt 

potentiella arbetstagare (Love & Singh, 2011). Sundlo (2011, 19 december) beskriver att HR:s arbete 

innebär att kartlägga vad de tre olika målgrupperna motiveras, drivs och intresseras av för att säkerställa att 

företaget går i linje med detta, för att därigenom skapa en attraktiv arbetsplats. Arbete kan utföras genom 

att ha medarbetarsamtal med nuvarande anställda, intervju vid avslutande anställning samt skapa en attraktiv 

extern bild av företaget via till exempel jobbannons för potentiella anställda (Sundlo, 2011, 19 december). 

Drury (2016) beskriver att EB kan generera god konkurrenskraft genom att attrahera rätt kompetens och 

lämpade arbetssökande. Informationen ett företag sänder ut kan ha en avgörande faktor för om den 

arbetssökande väljer företaget till skillnad från konkurrenterna. Det skapar hög relevans i att attrahera 

eftertraktad kompetens vilket kan skapas genom EB som i sin tur påverkar företagets prestationer. Backhaus 

och Tikoo (2004) beskriver EB utifrån den externa och interna aspekten. Den externa aspekten av EB kan 

generera i att den arbetssökande skapar associationer med företaget vilket därigenom bidrar till att attrahera 

rätt kompetens till företaget. Heldestad (2013, 16 oktober) beskriver den externa aspekten av EB utifrån 

arbetsgivarens attraktivitet och att det är den arbetssökande som fastställer graden av attraktivitet för en 

arbetsgivare. Vidare beskriver Heldestad att den arbetsgivaren som möter den arbetssökandes behov och 

intressen har större möjlighet att attrahera rätt kompetens. Backhaus och Tikoo (2004) beskriver att den 

interna aspekten av EB handlar om att skapa en konkurrenskraftig företagskultur som ämnar att generera en 

vilja för de anställda att stanna inom företaget. Puncheva-Michelotti, Hudson och Jin (2018) beskriver hur 

extern EB idag har en viktig och integrerad roll i företagens hållbarhetsstrategier. En bra uppfattad CSR-

bild från ett företag kan påverka den potentiella arbetssökandes val av framtida arbetsgivare och därigenom 

företagets attraktivitet på arbetsmarknaden. Det då det grundas i den förväntade stoltheten över att vara 

associerad med ett företag som tar sitt sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar (Puncheva-Michelotti 

et al., 2018).  

 

En bra uppfattad CSR-bild bidrar till att skapa en attraktiv arbetsplats för framtida medarbetare, vilket som 

tidigare nämnt kan skapas genom extern EB. Den tidigare framtida arbetskraften har utgjorts av den så 

kallade Generation Y, som Framfot (u.å.) har definierat inom födelseårsspannet 1983-1994. Dock utgörs 

den aktuella framtida arbetskraften även av den så kallade Generation Z, som Framfot (u.å.) har definierat 

mellan födelselseårsspannet 1995-2002. En studie från Randstads EB-undersökning visar att generationen 

är värderingsstyrd och värdesätter organisationer som tar ett socialt- och samhällsansvar (Framfot, u.å.). 

Generation Z lägger vikt i att sina handlingar ska gå i linje med deras egna värderingar och politiska åsikter. 

Där det som inte går i linje med individens personliga värderingar tenderar att bortprioriteras. Generation Z 

är även den generation som inte har upplevt en tid utan internet vilket betyder att digitala hjälpmedel är 

naturligt för dem (Framfot, u.å.). Iorgulescu (2016) beskriver att Generation Z tenderar att värdera mjuka 

värden från en arbetsgivare såsom engagemang, ansvar och välmående mer än hårda värden såsom lön och 

förmåner. Framfot (u.å.) beskriver även hur klimatförändringar, ojämn inkomstfördelning och arbetslöshet 

är faktorer som bidrar till att Generation Z uppfattar en pessimism och oro över sin framtid och karriär. 
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1.2 Hållbart agerande - en attraktiv arbetsgivare i en konkurrerande arbetsmarknad?  

 

Företagens uppmärksammade påverkan på de globala klimatförändringarna har genererat i att människor 

sätter större press på företagen i att agera mer hållbart (Garavan & McGuire, 2010). Jamali (2006) och 

Mårtensson och Westerberg (2017) beskriver hur framgångsfaktorer för ett företag historiskt sett innefattat 

mätning av kort- och långsiktig ekonomisk tillväxt. Dock har företags påverkan på de sociala och 

miljömässiga aspekterna uppmärksammats allt mer vilket har medfört ett utökat socialt ansvarstagande för 

företag. Det innebär att ett företags ekonomiska värden vägs i relation till andra värden inom sociala och 

miljömässiga aspekter (Jamali, 2006; Mårtensson & Westerberg, 2017). Garavan och McGuire (2010) 

beskriver att människor ställer högre krav på företag i att inte bara vara vinstdrivande utan även fokusera på 

vad ett företag kan göra för att bidra till samhälls- samt miljömässiga mål. Samtidigt som företag ställs inför 

utmaningen i ett utökat samhällsansvar (Garavan & McGuire, 2010), har även konkurrensen om kompetens 

visats vara en pågående utmaning för Sveriges företag (SCB, 2017). Det bidrar till att företagen står inför 

en utmaning i att attrahera och rekrytera rätt kompetens (Lis, 2012) som enligt Statistiska Centralbyrån 

förväntas bli ett problem för svenska företag under det kommande decenniet (SCB, 2017). Vidare beskriver 

Statistiska Centralbyrån (2017) att de län som har svårast att behålla utbildad arbetskraft är de mindre länen 

medan storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är vinnare i detta. Enligt Forsström i Dagens Nyheter 

(2018, 30 september) är det län som förlorar flest högskoleutbildade personer Jönköping län.  

 

Tidigare forskning har visat på en positiv relation mellan ett företags CSR-initiativ och dess externa EB i 

form av företagets attraktivitet för arbetssökande (Kim & Park, 2011; Klimkiewicz & Oltra, 2017; Verčič 

& Ćorić, 2018; Backhaus, Stone & Heiner, 2002). Kim och Park (2011) beskriver till exempel att 

arbetssökanden kan uppfatta företag mer attraktiva utifrån deras engagemang i specifika initiativ relaterade 

till CSR. Det innebär att företags CSR-agerande kan ha en påverkan över arbetssökandes val att söka sig till 

en arbetsplats. Fortsättningsvis förklarar Klimkiewics och Oltra (2017) den positiva relationen mellan 

företags uppfattade CSR-initiativ och attraktiviteten i att söka sig till företaget för Generation Y. Som 

tidigare nämnt har Generation Y varit aktuell som den framtida arbetskraften, som nu istället även utgörs av 

Generation Z. Generation Z är som tidigare beskrivits värderingsstyrda och värdesätter företags 

ansvarstagande mot samhället (Framfot, u.å.). Detta innebär att företag kommer behöva möta Generation 

Z:s förväntningar på en arbetsplats för att attrahera rätt kompetens (Albinsson, 2019, 17 juni).  

 

Som tidigare nämnt, förväntas konkurrensen om kompetens att öka under det kommande decenniet (SCB, 

2017) vilket skapar relevans för att uppmärksamma vad som uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för den 

framtida arbetskraften, nämligen Generation Z (Albinsson, 2019, 17 juni).  

 

1.3 Att attrahera framtidens arbetskraft – Generation Z 

 

Som tidigare beskrivits står företag inför en utmaning i att möta människors krav samt FN:s uppmaning i 

att agera mer hållbart och inte endast vara vinstdrivande. Detta genom att inkludera såväl ekonomiska som 

sociala och miljömässiga aspekter för en hållbar utveckling (FN, 2020; Garavan & McGuire, 2010; Jamali, 

2006; Mårtensson & Westerberg, 2017). Samtidigt som företagen ställs inför denna utmaning, existerar även 

konkurrens på arbetsmarknaden för företagen i att attrahera rätt kompetens (Lis, 2012). En utmaning som 

förväntas fortgå för svenska företag i det kommande decenniet, samt specifikt för de mindre länen (SCB, 

2017). Då anställda kan ses som den viktigaste tillgången för företags lönsamhet (Backhaus & Tikoo, 2004) 

skapas stor relevans för företag i arbetet med att attrahera rätt kompetens. Utifrån tidigare forskning har den 
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externa bilden av ett företag, som kan skapas genom arbetet med extern EB, uppmärksammats som av stor 

relevans för företag i att attrahera kompetent och rätt arbetskraft (E. Alnıaçık & Ü. Alnıaçık, 2012; 

Montgomery & Ramus, 2011; Roberts et al.,  2003).  

 

Flertal forskningar har som tidigare nämnt även visat på att CSR-initiativ kan bidra till att öka ett företags 

attraktivitet och därigenom skapa konkurrenskraft för ett företag på arbetsmarknaden (Kim & Park, 2011; 

Klimkiewicz & Oltra, 2017; Verčič & Ćorić, 2018; Backhaus et al., 2002). Klimkiewics och Oltra (2017) 

visade på en positiv relation över företags CSR-initiativ och ett företags attraktivitet för Generation Y som 

den dåvarande framtida arbetskraften. Det är Generation Y som tidigare diskuterats utifrån vad som 

karaktäriserar dem som den framtida arbetskraften på arbetsmarknad och vad de uppfattar som en attraktiv 

arbetsgivare. Dock behöver den nya generationsgruppen, Generation Z, vara i centrum för denna diskussion 

(Albinsson, 2019, 17 juni), eftersom att Generation Z karaktäriseras av att vara värderingsstyrda vid sitt val 

av framtida arbetsgivare. Generation Z präglas även av en pessimism och oro inför klimatförändringar och 

deras framtid  (Framfot, u.å.). Då tidigare forskning har undersökt ämnet utifrån den tidigare aktuella 

arbetskraften existerar inte tillräckligt med forskning över vad som gör ett företag attraktivt utifrån den 

nuvarande aktuella framtida arbetskraftens ögon. Detta har resulterat i ett identifierat forskningsgap gällande 

den nuvarande framtida arbetskraften Generation Z:s uppfattning om ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter inom CSR för ett företags attraktivitet. Detta leder fram till syftet för denna studie.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån 

ekonomiska, sociala och miljöaspekter.  

 

1.5 Speciella begränsningar pga. av Covid-19 

Denna forskning har genomförts under våren 2020 när världen drabbades av den så-kallade Covid-19 kris. 

Covid-19 är ett virus som ledde till att det globala samhället pausade. Rekommendationer från WHO (World 

Health Organisation) och de olika myndigheter i Sverige uppmanade till att hålla ett socialt avstånd och 

undvika att träffa andra i större grupper samt under för längre period. Det ledde till att distansarbete 

rekommenderas för många anställda samt att ett antal organisation stängde dörrarna till externa partner. Allt 

detta ledde också till en oro hos många. 

Covid-19 kontexten kan ha påverkat denna forskning på ett indirekt sätt men idag kan det vara svårt för oss 

att utvärdera detta och diskutera indirekta konsekvenserna. 

Vi kan inte se att Covid-19 har påverkat vår studie på ett direkt sätt tack vare den teknik som finns tillgänglig 

idag. Av våra inbokade intervjuer utfördes fyra av nio via den digitala plattformen Whereby, dock anser vi 

inte att intervjuns kvalité påverkades av detta jämfört med de intervjuer som utfördes ansikte mot ansikte. 

Detta tack vare att respondent och intervjuare kunde se varandra i det virtuella rummet samt att tid innan 

intervju fanns till att skapa en bekväm stämning. De intervjuer som utfördes vid Whereby gav samma 

utfyllnad av svar som de som utfördes ansikte mot ansikte. Vid reflektion mellan författarna som 

genomfördes efter varje intervju framkom det att intervjuerna som utfördes virtuellt inte ansågs vara av 

sämre kvalitet än de som utfördes ansikte mot ansikte.  
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2. Metodologi 

I det här avsnittet presenteras metodologin där det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutik beskrivs 

och dess relevans för studien. Sedan beskrivs studiens design i en forskningsplan som består av en deduktiv 

ansats, fallstudie samt en kvalitativ forskningsmetod.  

  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt: Hermeneutik   

 

Då studiens syfte är att beskriva Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån ekonomiska, 

sociala och miljöaspekter behöver insamlingen av data utgå från ett perspektiv som är individuellt för att få 

fram detaljerad och nyanserad information. Detta kan uppnås genom att anta ett tolkande synsätt (Jacobsen, 

2002). Bryman och Bell (2017) beskriver interpretativism och det tolkande synsättet som att fokus ligger på 

att forskaren vill få fram den subjektiva innebörden av en social handling. Jacobsen (2002) beskriver 

motsatsen till interpretativism utifrån positivismen som är ett förhållningssätt där forskaren vill undersöka 

de objektiva aspekterna snarare än de personliga upplevelserna (Jacobsen, 2002). För att uppnå syftet för 

denna studie behöver vi utgå från en nyanserad bild för att möjliggöra tolkning av Generation Z:s 

uppfattning av de olika aspekterna inom CSR. Detta uppnås genom att anta ett tolkande synsättet.  

  

Då syftet med studien är att få fram respondenternas uppfattning av CSR:s tre aspekter kopplat till ett 

företags attraktivitet är det av vikt att skapa en subjektiv och nyanserad bild av empiri för att kunna uppnå 

detta. Interpretativism kan också benämnas inom hermeneutik, där hermeneutiken möjliggör tolkning och 

förklaring av mänskliga handlingar och fokuserar på att uppfatta respondentens perspektiv av fenomenet 

(Bryman & Bell, 2017). Andersson (2014) beskriver hur hermeneutiken ämnar skapa en förståelse över det 

fenomen som utforskas snarare än att förklara och finna en orsak och verkan. Detta skapar möjlighet till att 

finna en betydelse eller mening för fenomenet i fråga. På grund av detta antas ett hermeneutiskt 

förhållningssätt då det skapar möjlighet att beskriva, förstå och tolka respondenternas uppfattning av 

ekonomiska, sociala och miljöaspekter för ett företags attraktivitet. Valet av hermeneutiskt förhållningssätt 

påverkar även hur vi tolkar saker beroende på våra egna erfarenheter. Andersson (2014) beskriver att ur det 

hermeneutiska förhållningssättet så kommer allt som vi ser eller hör av ett sammanhang att tolkas olika. Det 

är därför viktigt att författarna ser på helheten av sammanhanget för att skapa en förståelse.  

  

2.2 Deduktiv forskningsansats 

 

Rollen av teori inom en forskningsprocess beskriver Bryman och Bell (2017) som en viktig aspekt i vad 

som ska styra studiens tillvägagångssätt; genom empiri eller teori. Jacobsen (2002) menar att för att studien 

ska kunna vara så objektiv som möjligt behöver forskarna innan påbörjandet av forskningsprocessen 

återkommande säkerställa att kunskapen, genom teori, är av relevans för studiens syfte och ändamål. Då 

studien bygger på tidigare forskning som har visat på en positiv relation mellan teorierna CSR och extern 

EB för dåvarande framtida arbetskraft kommer dessa teorier att användas för att kunna besvara studiens 

syfte för att beskriva Generation Z:s uppfattning av detta. Detta innebär att studien och datainsamlingen 

baseras på redan befintliga teorier inom fälten och en deduktiv ansats kommer därför antas. Extern EB och 

CSR utgör den teoretiska referensramen för studien på grund av deras relevans inom såväl Human Resource 

området som företagsekonomi. Vidare på grund av relevansen för företags attraktivitet med hjälp av extern 

EB som visat ha en positiv relation till deras arbete inom hållbarhetsaspekterna av CSR. Bryman och Bell 
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(2017) förklarar den deduktiva ansatsen som en vetenskaplig design där forskaren har valt teorier innan 

insamling av data, vilket resulterar i att teorier är grunden till insamlingen och analysen för studien. Vidare 

beskriver Jacobsen (2002) att datainsamlingen analyseras med hjälp av teorier för att avgöra om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten eller inte. Bryman och Bell (2017) förklarar att 

motsatsen till den deduktiva forskningsansatsen är den induktiva. Den induktiva forskningsansatsen utgår 

till skillnaden från den deduktiva från empiri för att därigenom utveckla teorier. Vidare belyser Bryman och 

Bell (2017) att en forskning aldrig är av helt induktiv eller deduktiv ansats utan har snarare ett inslag av 

båda ansatserna. Detta då forskaren kan komma att påverkas av tidigare erfarenheter och kunskap inför 

analysen av empiri, dock är det den deduktiva forskningsansatsen som ligger till grund för den här studien.  

 

Det är ofta förekommande att forskaren väljer att använda det hermeneutiska förhållningssättet tillsammans 

med en induktiv ansats och positivismens förhållningssätt används vanligtvis tillsammans med den 

deduktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2017). Dock, då studiens syfte är att beskriva Generation Z:s 

uppfattning om ett fenomen inom valda teorier antas ett hermeneutiskt förhållningssätt tillsammans med en 

deduktiv forskningsansats. Det på grund av att det skapar större möjlighet för att uppnå studiens syfte. 

Eftersom en kombination av deduktiv forskningsansats och ett hermeneutiskt förhållningssätt antas skapas 

möjlighet till att utgå från existerande teorier samt att beskriva dessa utifrån Generation Z:s uppfattning på 

ett detaljerat och nyanserat sätt. Bryman och Bell (2017) menar att det går i linje med det hermeneutiska 

förhållningssättet som fokuserar på att uppfatta fenomenet från respondentens perspektiv. 

 

2.3 Fallstudie och val av fall                                                                                                                         

Fallstudie 

Studien syftar till att beskriva Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån ekonomiska, 

sociala och miljöaspekter, där empiri kommer samlas in från flera olika personer som ingår i Generation Z 

för att möjliggöra en bred empiriinsamling med olika perspektiv och infallsvinklar. Dessa kommer sedan 

att sammanställas till en kollektiv enhet där Generation Z utgör en enhet och fallet. Generation Z kommer 

därför att analyseras och presenteras som en kollektiv enhet under studiens gång. Enligt Blomkvist, Hallin 

och Lindell (2018) anses fallstudien vara en lämpad undersökningsdesign i de fall där forskaren vill få en 

ökad förståelse för en specifik händelse då fallstudier tenderar att möjliggöra för detaljrik empiri som speglar 

verklighetens komplexitet. Vidare beskriver Bryman och Bell (2017) att en fallstudie som en 

forskningsstrategi syftar till att ge djupgående kunskap om ämnet i fråga. Blomkvist et al. (2018) menar 

även att en fallstudie möjliggör att hitta nya dimensioner av det undersökta fenomenet samt skapar möjlighet 

att studera ett fall i det verkliga livet hos respondenterna, vilket även är i linje med vårt hermeneutiska 

förhållningssätt i studien. Då studien syftar till att beskriva Generation Z:s uppfattning lämpar sig en 

fallstudie för att möjliggöra djupgående kunskap om deras uppfattning om företags attraktivitet inom 

ekonomiska, sociala och miljöaspekter.  

Val av fall 

 

Fallet i den studien utgörs som tidigare nämnt av Generation Z som en kollektiv enhet. Generation Z utgör 

fallet i denna studie då denna generation är en del av den aktuella framtida arbetskraften som innefattar 

personer födda mellan åren 1995-2009 och kommer att utgöra 24 procent av den globala arbetsmarknaden 

år 2020 (ManpowerGroup, 2016). Generation Z är även det valda fallet då det finns begränsad forskning av 

denna generationens uppfattning om företags attraktivitet utifrån ekonomiska, sociala och miljöaspekter 

som beskrivits i inledningen (1.). Dock finns det olika synpunkter på vad som definieras som Generation Z. 
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Iorgulescu (2016) beskriver att forskare definierar generationen som yngst personer födda 2000 och som 

äldst personer födda år 1992. Framfot (u.å.) sätter födelseårspannet för Generation Z mellan åren 1995-

2002, vilket  är den definition som kommer att utgå från i den här studien. Dock avgränsas Generation Z i 

den här studien till födelseårsspannet 1995-1999 då dessa personer har haft möjlighet att påbörja en 

eftergymnasial utbildning och  är påväg ut i arbetsmarknaden.  

2.4 Kvalitativ forskning  

 

Författarna behöver bestämma utifrån studiens syfte om empirin ska samlas in genom en kvalitativ eller 

kvantitativ metod (Jacobsen, 2002). För att uppfylla syftet med denna studie krävs det att respondenterna 

har möjlighet att beskriva och reflektera fritt kring fenomenet i fråga. Det resulterar i att den kvalitativa 

metoden antas i denna studie för att möjliggöra att den insamlade empirin är av nyanserad och detaljerad 

information vilket Jacobsen (2002) beskriver kan göras med ord snarare än med siffror. Då den kvantitativa 

metoden främst fokuserar på att samla in empiri i form av siffror för att analysera generalitet, är den ej 

relevant för att uppnå syftet för denna studie. Bryman och Bell (2017) beskriver att den kvalitativa metoden 

står i relation till det hermeneutiska förhållningssättet då det möjliggör att få fram det unika hos 

respondenterna. Detta på grund av att den kvalitativa insamlingen av empiri tillåter respondenterna att prata 

med egna ord genom till exempel en öppen kvalitativ intervju. Den kvalitativa metoden ger forskaren 

möjlighet att vara flexibel, nyanserad och detaljerad till sin insamling av empiri samt till att kunna anpassa 

den till den verklighet som respondenten befinner sig i (Jacobsen, 2002). Då studien ämnar att få Generation 

Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån tre aspekter inom CSR lämpas den kvalitativa 

insamlingsmetoden för att uppfylla detta. Det på grund av att respondenterna då får möjlighet till att beskriva 

uppfattning med egna ord och reflektioner som sedan tillåter oss för en tolkning av den insamlade empirin. 

Då Generation Z utgörs av en kollektiv enhet, genom en fallstudie i denna studie, tillåter en kvalitativ 

insamlingsmetod även att få detaljerad och djupgående insamling av empirin i det valda fallet genom att 

den anpassas till den verklighet respondenterna befinner sig i.  

 

Som tidigare beskrivet, för att uppfylla syftet för denna studie, utförs en kvalitativ forskningsmetod som 

möjliggör för forskaren att få målgruppens perspektiv på ett fenomen snarare än forskarens. Bryman och 

Bell (2017) belyser att den kvalitativa forskningen tillåter forskaren att komma på djupet hos respondenten 

och därigenom få deras uppfattning om ämnet i fråga. Vidare möjliggör det för forskaren att tolka den 

insamlade informationen (Bryman & Bell, 2017) vilket är kopplat till det hermeneutiska förhållningssätt 

som antagits för denna studie. Detta stödjer relevansen för att anta en kvalitativ forskningsmetod då denna 

studie syftar till att beskriva Generation Z:s uppfattning om ekonomiska, sociala och miljöaspekter för ett 

företags attraktivitet. Den kvalitativa forskningen kommer att erhållas genom individuella intervjuer med 

studenter inom olika fakulteter från Jönköpings University. Jacobsen (20029 belyser en att en kritisk aspekt 

vid användning av kvalitativ insamlingsmetod är att empirinsamlingen kan färgas av undersökarens tidigare 

erfarenheter och kunskaper som då kan påverka svaren samt resultatet beroende på undersökarens egna 

tolkning och uppfattning. En kvalitativ insamlingsmetod är även resurskrävande och resulterar många 

gånger i att i ett färre antal respondenter vilket kan utgöra ett problem i om resultatet verkligen är 

representativt. Dessa risker som medförs av en kvalitativ insamlingsmetod är något vi är medvetna om innan 

och under studiens gång genom att förhålla oss kritiskt till empiriinsamlingen samt tydligt redogöra för när 

egen tolkning av empiri sker i resultat och analys.  
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2.5 Övergripande modell över studiens forskningsdesign  

 

Figur 1 illustrerar en övergripande modell av den sammanställda forskningsplanen och metodologin. Där 

de valda delarna av forskningsplanen och metodologin har argumenterats för till grund för att kunna besvara 

studiens syfte. Där den deduktiva ansatsen baseras på tidigare forskning som visat på den positiva relationen 

mellan CSR och extern EB. Det hermeneutiska förhållningssättet möjliggör för tolkning av den kvalitativa 

insamlingen av empiri som tillåter empiri i form av nyanserad och detaljerad beskrivning av uppfattningen 

genom ord. En fallstudie, där Generation Z utgör en kollektiv enhet, möjliggör djupgående kunskap om 

fallet i fråga för att kunna beskriva deras uppfattning om fenomenet.  

 

 

 

      

 
 

Figur 1. Modell över studiens forskningsdesign. (N, Lysén & Vildbaek, 2020) 
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel redovisas tidigare forskning och litteratur över de två valda teorierna som används i denna 

studie, nämligen Corporate Social Responsibility och Employer Branding. Begreppet Corporate Social 

Responsibility beskrivs samt ramverket Triple Bottom Line utifrån aspekterna ekonomisk, social och miljö. 

Vidare redogörs för begreppet Employer Branding där fokus ligger vid den externa delen av teorin, utifrån 

ett företags attraktivitet för att sedan förklara begreppet Employer Value Proposition. Slutligen beskrivs 

hur de båda teorierna kan kopplas till varandra och dess relevans för studien.  

3.1 Begreppet Corporate Social Responsibility  

Med hänsyn till studiens syfte att beskriva Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån 

ekonomiska, sociala och miljöaspekter kommer en redogörelse över begreppet CSR som helhet att 

beskrivas. Då det är en teori och strategi som innefattas de tre aspekterna ekonomiska, sociala och miljö 

som företag kan använda sig av för att arbeta mot en hållbar utveckling (Vitaliano, 2010).  

  

Öberseder, Schlegelmilch och Gruber (2011) belyser hur CSR inte är helt enkelt att definiera utan snarare 

är en komplex och bred definition av ett begrepp som skiljer sig åt. Enligt Louche, Idowu och Filho (2010) 

är CSR en variation av perspektiv och aktiviteter som beror delvis på dagens aktuella samhällsfrågor, som i 

dagsläget har stort fokus på hållbarhet. Godfrey och Hatch (2007) refererar CSR till ett väl använt begrepp 

som saknar enhetlig definition men som i grunden utgörs av en enkel idé; att företag har ansvar mot 

samhället som sträcker sig bortom de finansiella målen. Den Europeiska kommissionen (u.å) definierar CSR 

som företagets ansvar för sin påverkan på samhället. Företag kan anta ett socialt ansvar genom att interagera 

sociala, miljömässiga, etiska, konsument och mänskliga rättighets aspekter i deras företags strategi, samt 

genom att följa den lag som gäller där företaget är verksam inom (European Commission, u.å).  

 

Enligt Heery och Noon (2008) definieras CSR som tron om att en företagsledning inte enbart fokuserar på 

att generera vinst utan även tar hänsyn till företagets påverkan på anställda, kunder, samhället, leverantörer 

samt den fysiska miljön. Vitaliano (2010) beskriver CSR utifrån ett företags frivilliga agerande i syfte att 

förbättra miljö- och socialmässiga förhållanden. Där det frivilliga agerandet för samhället innebär till 

exempel donation till välgörande ändamål i vilket företaget inte kan förvänta sig en ekonomisk avkastning 

(Vitaliano, 2010). McWilliams och Siegel (2001) definierar CSR som företags agerande som främjar social 

hållbarhet och som går bortom företagets fördel och bortom vad lagen kräver. Denna definition menar 

McWilliams och Siegel (2001) belyser att CSR innefattar de ageranden av företaget som går bortom vad 

lagen kräver. Det betyder att ett företag inte arbetar med CSR om de enbart beskriver att de inte diskriminerar 

kvinnor och minoriteter, då följer företaget endast vad lagen kräver. Vidare menar de att exempel på 

konkreta agerande som betyder att ett företag arbetar med CSR är implementering av progressiv Human 

Resource Management system, återvinning samt olika typer av donationer (McWilliams & Siegel, 2001).   

 

Sammanfattningsvis existerar olika definitioner av CSR. I denna studie definieras CSR som ett företags 

agerande inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet för samhället som går bortom intention för 

ekonomisk vinning.   

3.1.1 Tre aspekter av CSR  

 

Ett av de vanligaste ramverken inom begreppen CSR är det så kallade Triple Bottom Line som 

fortsättningsvis benämns som TBL. Detta ramverk består av de tre aspekterna ekonomisk, social och miljö 
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(Elkington, 1998). Van Marrewijk (2003) grundade dimensionerna de tre P:en, profit (vinst), people 

(människa) och planet (planeten) utifrån ramverket TBL där profit kan kopplas till ekonomisk, people till 

social och planet till miljö. Ramverket TBL, de tre P:en, dess syfte och vad det innebär för företag beskrivs 

nedan.   

 

Ekonomiska aspekten 

 

Den första aspekten, ekonomisk (profit), handlar om företags möjligheter till att utveckla produktionssätt 

för att generera mer vinst (Van Marrewijk, 2003). Denna aspekt är avgörande då det möjliggör att utvidga 

företaget (Louche et al., 2010). Mårtensson och Westerberg (2017) belyser ett perspektiv där ekonomisk 

tillväxt ligger till grund för hållbarhet då det anses som en förutsättning för att social och miljömässig 

hållbarhet ska kunna uppnås. Detta genom att den ekonomiska tillväxten genererar resurser som är 

nödvändiga för att motverka människans negativa påverkan på miljön samt utjämna sociala 

missförhållanden. Jamali (2006) beskriver den ekonomiska aspekten genom att ett företag engagerar sig i 

nya finansiella moment inom välstånd såsom utvecklandet av humankapital av företaget. Rätt lön för 

medarbetare anses även som en del i den ekonomiska aspekten. Carroll (1991) beskriver aspekten 

ekonomisk utifrån sitt ramverk i form av en pyramid över CSR som består av dimensionerna ekonomiskt, 

juridisk, etiskt och filantropisk. Den ekonomiska delen syftar till företags fundamentala ansvar för att 

existera, nämligen det ekonomiska ansvaret till samhället genom att vara vinstdrivande och ge utdelning till 

aktieägarna. Samhället skapar det ekonomiska ansvaret mot företag då krav ställs på att företag producerar 

och levererar de tjänster och produkter samhället behöver. Därefter tillåter samhället företaget att gå med 

ekonomisk vinst. Lee, Park och Lee (2013) redogör för exempel på CSR-initiativ inom de tre aspekterna 

där ageranden inom den ekonomiska aspekten inkluderar företagets konkurrensfördelar inom 

marknadsandelar, försäljningstillväxt, investeringsavkastning samt vinsttillväxt (Lee et al., 2013).  

 

Sociala aspekten  

 

Den andra aspekten, sociala (people), syftar både till interna och externa förhållanden för ett företag. Den 

interna delen kan innebära att förbättra arbetsvillkor medan den externa kan innefatta att öka välmående för 

fler människor världen över (Elkington, 1998; Jamali, 2006). Story, Castanheira och Hartig (2016) beskriver 

att den interna delen innefattar intressenter såsom anställda och chefer. Den interna delen fokuserar till stor 

del på den fysiska såväl som den psykosociala arbetsmiljön för interna intressenter inom företaget. Där 

utvecklingsmöjligheter, arbetstids-och mångfaldspolicies samt utbildningsmöjligheter kan vara exempel på 

interna aktiviteter inom denna aspekt (Story et al., 2016). Louche et al. (2010) belyser att den sociala 

aspekten är en avgörande faktor för företags existens, utan människor, inget företag.  

 

Story et al. (2016) beskriver att den externa delen innefattar intressenter såsom samhället och konsumenter. 

Vidare beskriver Louche et al. (2010) att den externa delen av den sociala aspekten innefattar till exempel 

företagets produktinköp. Att företaget säkerställer att produkter som köps in kommer ifrån företag där 

människor arbetar under godkända arbetsförhållanden. Story et al. (2016) belyser att den externa delen även 

innebär införandet av aktiviteter som syftar till att förbättra och skydda samhällsutvecklingen i stort. Även 

denna aspekt kan kopplas till Carrolls (1991) pyramid över CSR genom dimensionerna etisk och 

filantropisk. Den etiska dimensionen syftar till företags ageranden som uppfattas av gemene man som det 

moraliskt rätta. Denna dimensionen förutsätter att företaget förstår vad som uppfattas som moraliskt rätt av 

de olika intressenterna samt hur de förväntar sig att företaget ska ta sitt ansvar. Det kan kopplas till både 

den externa och interna delen av den sociala aspekten. Den filantropiska dimensionen betyder att företaget 

ska ta sitt ansvar till att bidra till att verka som en god samhällsmedborgare (Carroll, 1991), vilket kan 

kopplas till den externa delen av den sociala aspekten.  Lee et al. (2013) redogör även för exempel på 
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agerande inom den externa delen av den sociala aspekten som företag kan implementera. Det kan innebära 

att företag donerar bidrag eller insatser till välgörenhet, bidrar till att lösa sociala problem samt uppmanar 

anställda till att aktivt delta i volontärarbete för att bidra till samhällsnytta (Lee et al., 2013).  

 

Miljö aspekten  

 

Van Marrewijk (2003) beskriver den tredje aspekten, miljö (planet), som företagets hänsyn till omgivningen 

den är verksam inom. Elkington (1998) belyser att om företag inte tar sitt ansvar för miljön kommer det i 

framtiden inte existera en plats för företag och människor att agera inom. Förstörs planeten och miljön, 

förstörs även det mänskliga livet (Louche et al., 2010). Torugsa, O'donohue och Hecker (2013) beskriver 

att den miljömässiga aspekten fokuserar på innovativa och miljövänliga processer för att förhindra 

förorening. Vidare beskriver de att ledarskapet ska gå i linje med detta i syfte att minimera ett företags 

negativa påverkan på miljön och världen i helhet. Grafström, Göthberg och Windell (2008) menar att i och 

med den ökade samhällsdebatten gällande klimatfrågan har fokus ökat på företag i att större utsträckning 

arbeta mot en hållbar utveckling av miljön. Detta kan innefatta agerande och frågor som är mycket komplexa 

men även konkreta ageranden såsom företags källsortering, återvinning av papper samt miljövänliga 

produktionsprocesser oavsett bransch (Grafström et al., 2008). Lee et al. (2013) beskriver exempel på 

agerande inom den miljömässiga aspekten i form av gedigna prestationer i syfte att bevara och underhålla 

miljön. Detta genom att till exempel erbjuda miljövänliga produkter samt att integrera företagets verksamhet 

till miljömässiga aspekter (Lee et al., 2013).  

 

Van Marrewijk (2003) menar att genom att tillämpa TBL genom ekonomiska, sociala och miljöaspekter kan 

företag etablera CSR-strategier för att uppnå en hållbar utveckling på sikt. Även Mårtensson och Westerberg 

(2017) redogör för företags användning av TBL-rapportering som myntades av Elkington (1998) genom att 

inte enbart redovisa de ekonomiska resultaten utan även inkludera företagets arbete med sociala och 

miljömässiga frågor. Jamali (2006) beskriver hur TBL visar hur företag bedriver och balanserar alla tre 

aspekterna, ekonomisk, social och miljö samt hur de förenas för att uppnå en mer balanserad syn på ett 

företags totala resultat.  

 

Sammanfattningsvis kan företag arbeta med CSR-initiativ genom att tillämpa TBL för att implementera 

initiativ inom ekonomiska, sociala och miljöaspekter för att uppnå kraven som ställs på företag från olika 

intressenter samt myndigheter.  

 

3.2 Begreppet Employer Branding 

 

Med hänsyn till studiens syfte, att beskriva Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån 

ekonomiska, sociala och miljöaspekter kommer en redogörelse över teorin EB som helhet att beskrivas. Då 

det är en strategi som många företag använder sig av för att skapa en attraktiv bild av företaget för att 

därigenom attrahera medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). Begreppet EB är även av intresse att beskriva 

i denna studie då EB är en strategi ämnad till företag som är intresserade av att bli mer konkurrenskraftiga 

på arbetsmarknaden. Detta för att attrahera yngre talangfulla potentiella medarbetare (Egerová, Lančarič, 

Eger & Savov, 2015). 

 

Ett företags EB kan definieras som skapandet av associationer till ett företag för potentiella medarbetare. 

EB har gått från att vara en trend till att utvecklas till något som arbetsgivaren ser som en viktig prioritering 

av ett företags strategi i att attrahera och behålla personal (Parment, Dyhre & Lutz, 2017). EB är ett begrepp 
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som fick sin definition av Ambler och Barrow år 1996. Deras formulering av begreppet EB beskrivs utifrån 

arbetsmiljöinriktade, ekonomiska och psykologiska fördelar som en anställning innefattar och som 

arbetsgivaren kan erbjuda (Barrow & Mosley, 2005). Barrow och Mosley (2005) menar att arbetsmiljö kan 

leda till trygghet och därigenom öka arbetsgivarens attraktivitet. De ekonomiska fördelarna innefattas av 

löner och diverse monetära förmåner medans de psykologiska fördelarna är kopplade till medarbetarnas 

tillfredsställelse av arbetsuppgifterna. Det innefattas även av hur medarbetarens relation till arbetsgivaren 

ser ut samt företagets värderingar. Dessa fördelar används för att stärka företagets förmåga att attrahera 

potentiella samt att behålla och engagera befintliga medarbetare (Barrow & Mosley, 2005). EB har även 

definierats som en strategi som är målinriktad och långsiktig, vars syfte är att hantera uppfattningar och 

kunskap hos potentiella och befintliga medarbetare (Parment et al., 2017).  

 

I denna studie har vi valt att använda oss av Amblers och Barrows definition. Detta på grund av att denna 

definition av begreppet EB innefattar organisationer som är i behov av att attrahera potentiella medarbetare 

med rätt talang och kompetens för företaget (Barrow & Mosley, 2005). Backhaus och Tikoo (2004) 

beskriver att detta är något som kan skapas genom såväl intern som extern EB. Syftet med EB är att kunna 

utmärka ett företags identitet som arbetsgivare både internt och externt i syfte att nå ut till företagets olika 

målgrupper (Backhaus & Tikoo, 2004). Därför redogörs för såväl den interna som den externa delen av EB, 

dock är fokus på den externa.  

 

Intern EB  

 

Intern EB syftar till att hålla en god kommunikation med befintliga medarbetare i organisationen (Backhaus 

& Tikoo, 2004). Är kommunikationen lyckad känner medarbetarna till företagets visioner och värderingar. 

I de fall där medarbetaren identifierar sig med företagets EB är medarbetaren oftast mer engagerad samt att 

viljan till att stanna kvar i organisationen är högre (Barrow & Mosley, 2005). Aldousari, Robertson, Shukri 

Ab Yajid, & Ahmed (2017) betonar hur viktigt det  är för ett företag att arbeta med en intern EB och 

beskriver att det handlar om att behålla kompetent personal, som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. 

Zeuch (2016) beskriver hur arbetet med den interna EB exempelvis kan vara att arbetsgivaren arbetar med 

arbetsmotivation för de anställda. Arbetsgivaren kan skapa program för kompetensutveckling för att öka 

engagemanget hos de anställda. Det kan även innebära att skapa variation av arbetsuppgifter, 

betydelsefullheten, självstyre samt ge återkoppling som alla är faktorer som kan påverka den interna EB 

(Zeuch, 2016). 

 

Extern EB 

 

Backhaus och Tikoo (2004) beskriver att extern EB främst handlar om att attrahera rätt personal till 

företaget. Eftersom den externa EB:s huvudsyfte är att attrahera medarbetare är målgruppen inom den 

externa EB potentiella medarbetare. Därigenom ska företaget försöka skapa en attraktiv bild av företaget till 

målgruppen de vill ska söka sig till arbetsgivaren. Vidare beskriver Backhaus och Tikoo (2004) den externa 

EB som hur ett företag uppfattas och når ut till arbetssökande som har de talanger och visioner som företaget 

söker. En stark extern EB skapar möjlighet för företaget att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden 

genom att profilera sig som den mest attraktiva arbetsplatsen och arbetsgivaren. Den externa EB fokuserar 

på arbetet med ett företags attraktivitet på arbetsmarknaden (Backhaus & Tikoo, 2004). Vidare förklarar 

Barrow och Mosley (2005) konsten att attrahera och behålla rätt kompetens i organisationen genom det 

externa ryktet organisation har. Det externa ryktet bidrar till potentiella medarbetares uppfattning om 

företaget som arbetsgivare.    
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Sammanfattningsvis är den främsta skillnaden mellan den interna och externa aspekten av EB att extern EB 

fokuserar på företags attraktivitet på arbetsmarknaden för att attrahera potentiella medarbetare, medan intern 

EB fokuserar på arbetet med att behålla befintliga medarbetare. Då studiens syfte är att beskriva Generation 

Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån tre aspekter har detta arbete fokus på den externa aspekten 

av EB.  

3.2.1 Företags attraktivitet utifrån Extern Employer Branding  

 

Turban och Greening (1997) beskriver kopplingen mellan ett företags utstrålning och attraktion hos 

potentiella medarbetare genom extern EB. Där företaget presenterar arbetsförhållanden och policyhantering 

för befintliga och potentiella medarbetare. Den här typen av utstrålning som företag signalerar kan ge 

konsekvenser över vilken målgrupp som attraheras till företaget (Turban & Greening, 1997). Det ligger även 

i företagets intresse att få nuvarande och potentiella medarbetare att känna en gemensamhet med företagets 

attribut för att attrahera fler talangfulla arbetssökanden (Backhaus & Tikoo, 2004). Vidare förklarar 

Backhaus och Tikoo (2004) att arbetsgivarens attraktivitet beror på vilken bild organisationen signalerar ut 

och hur den kan kopplas till den potentiella medarbetarens egna behov, värderingar och personlighet.   

 

Att attrahera arbetssökanden är en del av företags rekryteringsprocess (Zeuch, 2016). Ett vanligt första steg 

i en rekryteringsprocess är genom arbetsgivarens jobbannonser för aktuella tjänster (Eklöf & Hallén, 2018). 

Ett företag som har exempelvis en stark hållbarhetsstrategi bör kommunicera ut detta i jobbannonsen och 

genom rekryteringsprocessen. En tydlig profilering skapar möjligheter för företaget att attrahera potentiella 

medarbetare med liknande värderingar som företaget har vilket bidrar till en effektivare rekryteringsprocess 

(Parment et al., 2017). Extern EB skapar möjlighet för företag att profilera sig som den mest attraktiva 

arbetsplatsen. Vid en konkurrerande arbetsmarknad är det enligt Backhaus och Tikoo (2004) av stor 

betydelse för företaget att arbeta med extern EB för att skilja sig från konkurrenter och därigenom attrahera 

potentiella medarbetare. Phillips (2004) förtydligar att det ligger i ett företags intresse att kommunicera ut 

och skapa en positiv bild av företaget som skiljer sig från konkurrenterna för att uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare för potentiella medarbetare. 

 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) är den främsta fördelen med extern EB möjligheten för företag att skapa 

konkurrensfördelar. En konkurrensfördel beskriver Parment et al. (2017) är lönsamheten för arbetsgivaren 

att hitta rätt och motiverad personal. Då en arbetsgivare som arbetar med att skapa en stark extern EB, 

genom att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, minskar personalomsättningskostnader genom att 

rekrytera medarbetare med rätt kompetens för företaget. Zeuch (2016) belyser att vid ett företags syfte att 

attrahera är det viktigt att förstå att extern EB även kan medföra negativa konsekvenser och inte bara 

positiva. Då dagens samhälle är uppbyggt av sociala medier där snabb kommunikation människor 

sinsemellan har blivit vardag, kan drastiska kriser för företaget om något går fel, få en snabb spridning. I sin 

tur kan det leda till att företagets rykte blir negativt påverkat för potentiella medarbetare (Zeuch, 2016). Det 

ligger därav i ett företags intresse att vara medveten om hur och vilken information som kan komma att 

spridas. Arbetet med att skapa en bild av att vara en attraktiv arbetsgivare genom extern EB är därför viktigt 

och kan vara en värdefull tillgång för organisationen (Aldousari et al., 2017).  

 

Sammanfattningsvis kan extern EB förklaras genom företagets attraktivitet.  Det finns en koppling mellan 

vad ett företag utstrålar och vem som attraheras av företaget. Det är viktigt för arbetsgivaren att förstå vad 

potentiella medarbetare attraheras av för att kunna möta deras behov. Slutligen är snabb ryktesspridning 

något arbetsgivaren ska vara medveten om i sitt arbete med extern EB.   
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3.2.2 Employer value proposition  

 

För att ta reda på hur Generation Z, som karaktäriseras av att vara värderingsstyrda (Framfot, u.å.), uppfattar 

ett företags attraktivitet utifrån tre aspekter inom CSR, bör begreppet värde beskrivas. Det för att kunna 

beskriva vad framtidens arbetskraft ser som värde hos en potentiell arbetsgivare. Employer Value 

Proposition (EVP) kan användas som är ett begrepp inom EB för att beskriva värde. Parment et al. (2017) 

definierar EVP som ett begrepp som ska signalera en stark konkurrensfördel genom att företaget har 

speciella erbjudanden som ska attrahera potentiella medarbetare till företaget. Sengupta, Bamel och Singh 

(2015) belyser att företag måste vara medvetna om vad både potentiella och befintliga medarbetare värderar, 

för att kunna utforma ett erbjudande som går i linje med deras preferenser.  

 

Det finns fem olika faktorer som bör inkluderas i ett företags EVP. Dessa faktorer är grundläggande 

värderingar, företagskultur, trovärdiga referenser, arbetets utformning och stolthet (Sengupta et al., 2015). 

Företag behöver utforma värderingar som är förståeliga och som beskriver vad företaget står för. Det ska 

finnas en företagskultur som skapar långsiktiga relationer i organisationen samt skapar trovärdiga referenser 

som kan generera till positivt rykte. Det bör även finnas ett värdeerbjudande för arbetsrollen, exempelvis att 

det  finns möjlighet till utveckling. Slutligen behöver potentiella medarbetaren kunna känna sig stolt över 

att jobba för arbetsgivaren (Sengupta et al., 2015). Story et al. (2016) menar att talangfulla arbetssökanden 

tenderar att söka sig till en arbetsplats som arbetar och har värderingar som går i linje med individens 

personliga, vilket resulterar i vikten av att ett företag ska vara tydlig med och signalera ut sina värderingar 

(Story et al., 2016). Vidare förklarar Wozniak (2016) att värderingar som ett företag har ska matcha med 

den målgrupp som företaget syftar till att attrahera. Detta visar vikten av att företaget tydligt definierar 

värderingar samt har en medvetenhet om vilka värderingar målgruppen har för att kunna skapa ett passande 

erbjudande som är attraherande för målgruppen (Wozniak, 2016).  

 

Sammanfattningsvis används EVP som ett värdeerbjudande hos arbetsgivaren. Det är i arbetsgivarens 

intresse att förstå individen och målgruppens värderingar då det är vanligt att talangfulla arbetssökanden 

tenderar att söka sig till en organisation med värderingar som går i linje med individens egna. Det är även 

till fördel för en arbetsgivare att förstå vad värde betyder för befintliga och potentiella medarbetare för att 

kunna vara konkurrenskraftig och uppfattas som en attraktiv arbetsplats.  

3.3 Corporate Social Responsibility kopplat till ett företags attraktivitet   

 

Flertal forskningar föreslår att talangfulla arbetssökande föredrar att söka sig till företag där företagets 

värderingar stämmer överens med den arbetssökandes egna värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004; Turban 

& Greening, 1997; Parment et al., 2017). Företag vars värderingar uppfattas stämma överens med den 

arbetssökandes har tenderar att vara mer attraktiv för den arbetssökande att söka sig till. Det betyder att den 

uppfattade bilden en arbetssökande har av ett företag påverkar företagets attraktionskraft i den rådande 

konkurrensen om kompetens som existerar på arbetsmarknaden (Backhaus et al., 2002).  Grafström et al. 

(2008) redogör för motivet för företag till att arbete med CSR som strategi. Det konstaterades att det främsta 

motivet för att arbeta med CSR är i syfte att framställa företaget som en attraktiv arbetsgivare för potentiella 

arbetssökanden. Vitaliano (2010) belyser att CSR många gånger framställer möjligheten för ett företag att 

uppfattas som rättvis, ärlig och tillitsingivande av potentiella arbetstagare. Det möjliggör att rekrytera lojala 

och hårt arbetande anställda som därigenom ökar produktiviteten och minskar kostnader relaterade till 

utbildning och rekrytering (Vitaliano, 2010).  
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Turban och Greening (1997) samt Backhaus et al. (2002) fann en positiv relation mellan företags publicering 

av arbetet med CSR och företagets attraktivitet. Turban och Greenings (1997) resultat indikerade att 

framtida arbetssökande är medvetna om ett företags agerande som sträcker sig bortom de finansiella målen 

mot att även inkludera sociala och miljömässiga handlingar. Vidare framkom det att de företag som 

implementerar mål som sträcker sig bortom de finansiella, mot sociala och miljömässiga, har en 

konkurrensfördel i att attrahera kompetens jämfört med de företag som inte implementerat mål inom dessa 

aspekter (Turban & Greening, 1997). Fortsättningsvis föreslår Backhaus et al. (2002) att företag bör 

fokusera på några specifika aspekter av CSR och fokusera på att skilja på olika arbetssökandes värderingar 

vid framställning av företaget. Heery och Noon (2008) belyser den uppmärksammade tron om att CSR-

aktiviteter och policyer är till stor hjälp för att attrahera kvalificerade arbetssökande som vill arbeta på ett 

företag med värderingar som är i linje med deras egna.  

 

Turban och Greening (1997) belyser även att ett företags attraktivitet kopplat till CSR-arbetet kan bero på 

att arbetet inom sociala och miljömässiga aspekter bidrar till att företagets värderingar uppfattas av 

arbetssökande som attraktiva. Då det därigenom kan uppfattas som en spegling över hur arbetsförhållandena 

kommer att vara för den potentiella anställde (Turban & Greening, 1997). Story et al. (2016) 

uppmärksammade att CSR-initiativ skapar en uppfattning om företaget som pålitlig och därigenom som en 

attraktiv arbetsgivare. Fortsättningsvis menar Story et al. (2016) att deras upptäckt demonstrerar vilken 

effektiv roll CSR kan spela i att attrahera potentiella anställda genom företagets rykte utåt. Företag som är 

villiga att implementera aktiviteter som syftar till att utveckla och skydda sina anställda, tillsammans med 

aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och det sociala samhället, kan bli det självklara valet för många 

arbetssökanden. CSR-arbetet bidrar även till företags rykte som i sin tur kopplas till hur företaget uppfattas 

som attraktivt eller ej (Story et al., 2016). Dock som tidigare nämnt belyser Zeuch (2016) att företags rykte 

även kan bidra till förödande konsekvenser vid negativa rykten om företaget på grund av den ökade 

användningen av sociala medier och internet. Iorgulescu (2016) beskriver hur den framtida arbetskraften 

som ska attraheras, Generation Z, inte upplevt en tid utan internet samt att de ständigt är uppkopplade vilket 

skapar större relevans för dagens företag i att vara medvetna om detta.  

 

Story et al. (2016) belyser även att CSR-initiativen har en positiv inverkan på övriga policies inom Human 

Resource området såsom god arbetsmiljö, mångfald samt utvecklings- och karriärmöjligheter. Iorgulescu 

(2016) har beskrivit att detta är faktorer som visats vara av stor betydelse för den framtida arbetskraften 

Generation Z vid val av framtida arbetsgivare. Lee et al. (2013) belyser att ett etiskt korrekt agerande från 

ett företag har visats ha en positiv relation till anställdas arbetstillfredsställelse. Ett CSR-arbete kan indirekt 

bidra till arbetstillfredsställelse samt minska personalomsättning på grund av den positiva externa 

uppfattning företaget får genom detta arbete (Lee et al., 2013). Med grund av denna information, kan CSR 

vara ett verktyg för Human Resources aktiviteter såsom EB genom att attrahera potentiella arbetssökande 

till företaget och därigenom i framtiden skydda, samt förbättra företagets mest värdefulla tillgång, nämligen 

personalen (Story et al., 2016).  

 

Sammanfattningsvis har ett flertal forskningar visat på en positiv relation mellan CSR-initiativ och ett 

företags attraktivitet för att skapa fördelar i den rådande konkurrens om arbetskraft för företag. Med hänsyn 

till ovanstående resonemang gällande ett företags attraktivitet kopplat till CSR-initiativ finner vi det 

intressant att beskriva Generation Z:s  uppfattning om ett företags attraktivt utifrån de tre aspekterna inom 

CSR. Detta på grund av att Generation Z visats vara värderingsstyrda i sitt val av framtida arbetsgivare 

(Framfot, u.å) samt värdera mjuka värden såsom utvecklingsmöjligheter högre än finansiella incitament 

(Iorgulescu, 2016).  
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Figur 2. Illustration över studiens teorier. (N, Lysén & Vildbaek, 2020) 
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4. Metod 

Detta avsnitt beskriver hur skrivbordsundersökningen genomförts vilket resulterade i ett identifierat 

forskningsgap för att sedan redogöra för litteraturöversikten. Vidare redogörs för vad som utfördes innan, 

under samt efter intervjuerna. Slutligen beskrivs den empiriska tematiska analysmetod som använts för att 

sedan diskutera etiska ställningstagande samt studiens kvalitet.  

  

4.1 Skrivbordsundersökning 

Patel och Davidson (2011) beskriver att forskningsprocessens första steg är bestämmandet över vad som 

ska undersökas, fastställa vad problemet är. Därefter behövde en undersökning över existerande forskningen 

och kunskap inom problemområdet utforskas. De vanligaste källorna för en sådan genomgång är böcker, 

artiklar publicerade i vetenskapliga rapporter eller tidskrifter. Även Blomkvist et al. (2018) belyser att det 

är relevant att påbörja arbetet med att skapa sig en förståelse över vad som tidigare utförts gällande 

fenomenet som ska undersökas. Detta genom en så kallad skrivbordsundersökning för att utforska vad som 

tidigare forskats och skrivits om inom ämnet och för att på så sätt identifiera ett kunskapsgap. Den kunskap 

som genererades från tidigare forskning och litteratur hjälpte att successivt utföra en avgränsning för studien. 

Redan under tidigt stadie i vår studietid blev vi presenterade för konceptet EB, vilket skapade intresse för 

konceptet och dess påverkan för företag och anställda. Samtidigt som den ständiga hållbarhetsdebatten 

genomsyrar världen, där tidigare kurser under vår utbildning har introducerat de 17 FN målen samt 

konceptet CSR som varit kopplat till företags arbete inom hållbar utveckling. Detta skapade ett intresse 

inom hållbarhetsarbetet kopplat till företags attraktivitet. Skrivbordsundersökningen startade därför genom 

en bred sökning över hållbarhetsdebatten samt konkurrens inom arbetsmarknaden. Majoriteten av våra 

sökord genom skrivbordsundersökning var på engelska och en mindre del på svenska då vi ansåg att det 

fanns mer forskning utförd på engelska jämfört med den på svenska. Detta för att få en omfattande bild över 

fenomenen som kan kopplas till teorierna EB och CSR som väckt intresse under tidigare studier. De använda 

sökorden presenteras i steg 2 figur 3 nedan. Den första sökningen genomfördes på Google för att få en bred 

överblick av ämnet samt på FN och Statistiska Centralbyråns hemsida för att skapa en bild över huruvida 

det är ett problem i Sverige idag eller ej. Den första sökningen fokuserade inte enbart på “vetenskapliga 

artiklar” då ämnets relevans i dagens samhälle ville undersökas. Climate change användes i engelska termer 

samt svenska då mer och relevant forskning över världen som helhet kunde framkomma samt vad som är 

relevant inom Sverige. Å andra sidan användes svenska termer för konkurrens på arbetsmarknaden då 

studiens fokus över detta fenomen var inom Sverige. Genom denna första sökning framkom relevanta 

artiklar från aktörer såsom Dagen Nyheter, Jönköpings-Posten, FN, WWF och Nasa. Detta resulterade i åtta 

artiklar som väckte intresse att ytterligare utforska ämnena i fråga samt dess relevans för dagens och 

framtidens företag. Här framkom även den utmaning Jönköping län står inför i att behålla och attrahera 

kompetent personal inom länet. Från den första sökningen uppmärksammades att det existerar konkurrens 

på arbetsmarknaden, specifikt inom Jönköpings län, samt företags roll i den rådande klimatdebatt.  

 

Ytterligare sökning utfördes för att få en djupare insikt över tidigare forskning kring CSR och företags 

attraktivitet utifrån extern EB. Denna sökning utfördes genom Google Scholar samt Jönköping Universitys 

hemsida i databasen Primo för att få fram relevanta och vetenskapliga artiklar. För att säkerställa artiklarnas 

relevans användes filtret ”peer review” samt begränsning av årtalen 1990-2020 i databasen Primo. Sökorden 

som användes presenteras i steg 3 av figur 3 nedan. Åtta artiklar framkom som relevanta över relationen 

mellan EB och CSR.  
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Figur 3. Illustrerad process av första sökningarna i skrivbordsundersökningen (N. Lysén & Vildbaek, 2020). 

 

Genom de första sökningarna uppmärksammades en positiv relation mellan CSR och EB i form av ett 

företags attraktivitet, dock uppmärksammades att den tidigare forskningen undersökt den dåvarande 

arbetskraft vilket skapade intresse för att undersöka fenomenet och relationen närmare utifrån den aktuella 

framtida arbetskraft. Det utfördes därför ytterligare sökning med sökorden som presenteras i steg 4 av figur 

4. Under denna sökning framkom även tre relevanta aspekter som ingår i teorin CSR nämligen ekonomisk, 

social samt miljö, vilket skapade intresse över hur de tre uppfattas som attraktivitet för arbetssökanden. 

Detta på grund av den rådande konkurrens på arbetsmarknaden för företag som framkom under tidigare 

sökning. Även denna sökning utfördes genom Jönköping Universitys hemsida i databasen Primo samt 

Google Scholar för att få en bredare överblick av vad som kan utgöra den framtida arbetskraften.  

 

Utifrån detta framkom ny definition av den framtida arbetskraften som i nuläget även utgörs av Generation 

Z samt ett relativt outforskat ämne över deras uppfattning av CSR i relation till företags attraktivitet. Det 

resulterade i ett identifierat kunskapsgap gällande hur den framtida arbetskraften uppfattar tre aspekter av 

CSR för ett företags attraktivitet utifrån extern EB vilket är relevant vetskap för dagens företag för att 

attrahera rätt kompetens. Detta på grund av att en stor utmaning för Jönköpings län identifierades i början 

av skrivbordsundersökning, vilket ledde till att studien valdes att utföras inom detta län och specifikt på 

Jönköping University. Dessa sökningar resulterade i ett identifierat kunskapsgap som presenteras i figur 4.   
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Figur 4. Illustrerad process av andra sökningarna i skrivbordsundersökningen (N. Lysén & Vildbaek, 2020). 

 

4.1.1 Litteraturundersökning  

 

Skrivbordsundersökning resulterade i ett identifierat kunskapsgap samt gav en relevant grund för att studera 

vidare inom ämnet i fråga. Då studien antar en deduktiv ansats föll det sig naturligt att starta genom att 

utföra en litteraturöversikt som ligger till grund för den teoretiska referensramen över de valda teorierna EB 

samt CSR. Sökningen som ligger till grund för den teoretiska referensramen utfördes genom Jönköping 

Universitys hemsida i databasen Primo samt Google Scholar. De valda sökorden, som presenteras i figur 5 

steg 5 användes för att skapa djupare förståelse för teorierna i fråga. Valet av “peer reviewed” användes 

samt begränsning av årtal 1990-2020 för att säkerställa trovärdigheten och relevansen av artiklar som 

framkom. Artiklar som framkom sparades i ett dokument där vi båda läste igenom inledning, syfte samt 

slutsats för att fastställa artikelns relevans för vår studie. Från den första sökningen framkom 26 artiklar där 

18 stycken sedan ansågs vara av relevans för vår studie och för att beskriva CSR och EB.  

 

Litteraturöversikten som ligger till grund för den teoretiska referensramen består av redan existerande 

dokument, så kallad sekundärdata, detta i form av artiklar samt i viss mån av kurslitteratur som grundligt 

beskriver teorierna. Kurslitteraturen som används består av böcker som ingår inom ramen för Human 

Resource samt företagsekonomi områdena. Genom att söka upp kurslitteratur i Jönköping Universitys 

bibliotek som var placerade under dessa områden kunde vi säkerställa att de var relevanta för vår studie. 

Litteraturundersökningen resulterade i 18 vetenskapliga artiklar som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen samt åtta kurslitteraturböcker inom Human Resources samt företagsekonomi områdena. 

Litteraturöversikten presenteras i figur 5 nedan.  
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Figur 5. Illustrerad process litteraturöversikten (N. Lysén & Vildbaek, 2020). 

 

4.2 Urval 

 

Vid utformningen av kvalitativ forskning och fastställandet av hur empirin samlades in, var det en 

grundläggande faktor att bestämma och fastlägga vilken målgrupp och urval som ämnade att vara 

respondenter för vår studie (Bryman & Bell, 2017). Bakgrunden till studiens urval grundar sig i ett län som 

stod inför en stor utmaning i att attrahera och rekrytera rätt kompetens, nämligen Jönköpings län. Detta då 

det existerade en stor kompetensflykt av nyutexaminerade högskolestudenter som i första hand valde att 

flytta ifrån Jönköpings län till storstadslänen (Palm, 2018, 9 oktober). Jönköpings län var det län som 

Forsström (2018, 30 september) har beskrivit i Dagens Nyheter positionerar sig i botten efter en kartläggning 

av flyttström av högskoleutbildade. Uppgifterna baserades på vart högskoleexaminerade bodde året innan 

studierna startade jämfört med vart de bodde två år efter avslutad utbildning. Detta visade på att Jönköpings 

län förlorade 630 personer jämfört med till exempel Stockholms län som istället ökade med 5460 personer 

(Palm, 2018, 9 oktober). Denna trend skapade ett hot för kompetensförsörjning i landet och specifikt för de 

län där kompetensen väljer att flytta ifrån, som i Jönköpings fall (Forsström, 2018, 30 september). Den här 

studien tillämpades inom Jönköpings län och specifikt på Jönköpings University. Detta då Jönköping 

University år 2019 hade 7851 heltidsstuderande studenter och ansågs vara en av de största högskolorna inom 

Jönköpings län (JU, 2020). Eftersom en fallstudie har genomförts, där fallet var Generation Z, var urvalet 

för denna studie Generation Z, som den framtida arbetskraften, i form av studerande som gick i fjärde till 

sjätte terminen på Jönköpings University, samt var födda i födelseårsspannet 1995-1999. Att genomföra 
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studien i Jönköping och specifikt på Jönköping University var vald av två anledningar. Den första anledning 

var på grund av den rådande kompetensflykt från Jönköpings län av studenter med eftergymnasial utbildning 

som beskrevs i en artikel från Jönköpings-Posten. Den andra anledningen var att det fanns en tillgänglighet 

för författarna att hitta relevanta respondenter som ingår i Generation Z tack vare vår egna studietid i på 

Jönköping University.  

 

Urvalet var ett så kallat målstyrt urval då vi intervjuade studenter från Jönköpings University som tillhörde 

Generation Z. Enligt Bryman och Bell (2017) är ett målstyrt urval ett fall där respondenterna väljs ut 

strategiskt och som är relevant för syftet. Resultatet av den kvalitativa metoden möjliggjorde att inte skapa 

ett urval som gav generella svar utan ett urval som gav oss nyanserat och detaljrika för att uppnå syftet för 

vår studie. I den kvalitativa studien är inte ett representativt urval i fokus (Jacobsen, 2002), fokus är istället 

ofta på ett urval som kan beskriva variationen som återspeglas i ursprungsgruppen genom olika egenskaper 

och andra aspekter (Bryman & Bell, 2017). För att uppnå en variation i urvalet för studien valdes 

respondenter som är studerande från olika studieinriktningar, var av olika kön samt olika bakgrunder. Dock 

jämfördes inte dessa bakomliggande faktorer då Generation Z beskrevs som en kollektiv enhet. Dessa 

aspekter var med i urvalet endast för att få en variation av urvalet genom respondenternas olika egenskaper 

och andra aspekter i form av studieinriktning.  

 

Då urvalet var målstyrt i form av Generation Z samt studerande på Jönköping University utfördes ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman och Bell (2017) betyder ett bekvämlighetsurval att deltagare väljs ut 

som är tillgängliga för forskarna. Vi valde bekvämlighetsurval då det gav oss möjlighet att hitta en variation 

av studenter som studerar inom olika fakulteter. Detta gav oss möjlighet att handplocka respondenterna till 

insamlingen av empiri. Enligt Blomkvist et al. (2018) är även bekvämlighetsurval en relevant urvalsmetod 

vid begränsad tid och resurser, vilket skapade ytterligare relevans för oss att vidta ett bekvämlighetsurval. 

Då studien utgick från ett målstyrt- samt bekvämlighetsurval var urvalet inte representativ och den statiska 

generaliseringsbarheten var låg (Blomkvist et al., 2018). Dock ansåg vi att urvalet var av relevans trots den 

låga generaliserbarheten då studien inte ämnade till att generalisera resultatet till en hel population. Utan 

snarare beskriva Generation Z:s uppfattning om företagets attraktivitet utifrån tre aspekter av CSR.   

 

Eftersom vi utförde en kvalitativ studie var vi fria till att vara kreativa i urvalsprocessen (Jacobsen, 2002). 

Det gjorde att vi fick rekommendationer efter första kontakt med respondenter från bekvämlighetsurvalet 

om ytterligare personer att intervjua som var intressanta och relevanta för studiens syfte. Denna strategi 

kallas för snöbollseffekt (Jacobsen, 2002). Snöbollseffekten gav oss möjlighet till att få kontakt med ett 

större urval av respondenter (Blomkvist et al.,  2018). Jacobsen (2002) förklarar att  om forskaren endast 

använder sig av snöbollseffekten kan det resultera i att snöbollen “stannar upp”, vilket betyder att forskaren 

inte får in några förslag på respondenter eller att olika respondenter ger samma förslag på nya. Därför valde 

vi att endast komplettera med snöbollseffekten till vårt bekvämlighetsurval. 

  

Urvalsprocessen  

 

I första urvalet skickade vi ut ett meddelande till personer som vi visste studerade på Jönköping University 

och som vi kunde anta var födda mellan födelseåren 1995-1999. Antagande kunde göras då dessa personerna 

var till viss del bekanta för oss sedan tidigare. I första meddelandet till eventuella respondenter frågade vi 

även om förslag på andra personer som passade in på våra kriterier, nämligen födelseår 1995-1999 samt 

studerande på Jönköping University fjärde till sjätte terminen. I första urvalet skickade vi ut meddelandet 

till tio personer. Från det första urvalet var det endast en person som inte uppfyllde våra kriterier för 

födelseårsspannet. Sex personer tackade ja till att ställa upp på en intervju. Från det första urvalet fick vi 

fem personer rekommenderade till oss (snöboll). Dessa rekommenderade personer fick samma meddelande 
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som vi skickade ut till första urvalet, se bilaga 2. Av dessa personer var det tre personer som tackade ja till 

att delta i intervju, se tabell 1. För att försäkra oss om att få in empiri i form av individuella intervjuer hade 

vi två veckor som vi gav i förslag till respondenterna för att hoppas på att någon av dessa veckor skulle 

passa. Vi valde att vara flexibla med vilken tid på dygnet och dag. Vi frågade vilken tid som fungerade bäst 

för respondenterna och anpassade oss efter när de kunde. Därefter bokades individuella intervjuer in, samt 

informationsbrev skickades ut med ytterligare information gällande vår studie, se bilaga 3. Dagen innan 

inbokad intervju påminde vi respondenten om tid och plats för intervjun. I den påminnelsen erbjöd vi 

respondenterna att genomföra intervjun virtuellt på grund av Covid-19 för att dem skulle känna sig trygga 

samt att vi inte skulle få några bortfall på grund av pandemin. Det resulterade i att fyra respondenter valde 

att utföra intervjun virtuellt och fem genom ansikte mot ansikte. Då intervjuerna syftade till att 

respondenterna kände en trygghet i att utveckla sina svar på djupet till så stor utsträckning som möjligt, 

valdes att hålla respondenterna anonyma, se bilaga 3. Detta resulterade i att varje respondent tilldelades ett 

fiktivt namn som var framtaget från svenska topplistan av namn för år 2019 (SCB, 2020), se tabell 1. Fiktiva 

namn valdes för respondenterna då det ansågs bäst representera att det var personer som intervjuades samt 

skapade ett bättre flyt i studiens analys och resultat-del.  

 

 

 
1. Tabell 1. Respondenter 

4.3 Semistrukturerade intervjuer  

Strukturen på intervjuerna fastställdes innan utförandet, om de skulle vara strukturerade, semistrukturerade 

eller ostrukturerade. Enligt Bryman och Bell (2017) tenderar den kvalitativa forskningen till att utformas 

enligt den semistrukturerade eller ostrukturerade arten för att få fram nyanserad och detaljerad information. 
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Då vår studie utgick ifrån en deduktiv ansats utifrån befintlig teori och forskning valdes den 

semistrukturerade intervjustrukturen.  Detta för att inte gå miste om viktiga ämnen som behövde besvaras 

för att uppnå vårt syfte. En semistrukturerad intervju utformades genom en intervjuguide, se bilaga 1, där 

ämnena var fastställda från början och där intervjuaren och respondenten hade möjlighet till att gå utanför 

intervjuguidens frågor och ämnen. Intervjuguiden behandlade frågor som var grundade på teorierna CSR, 

EB samt personliga frågor om hur företag attraherar respondenten. En semistrukturerad intervju 

möjliggjorde även för nya perspektiv och djupare inblick inom ämnet (Bryman & Bell, 2017) vilket skapade 

ytterligare relevans för valet av semistrukturerade intervjuer för att uppnå studiens syfte. Den valda 

strukturen för intervjuerna var även i linje med det hermeneutiska förhållningssättet då de tillät 

respondenterna att utveckla deras svar och perspektiv såväl som möjliggjorde för vår tolkning av empirin. 

Utformning av intervjuguide 

  

Då studien präglades av ett hermeneutiskt förhållningssätt speglades det i utformning av intervjuguiden. 

Syftet var att beskriva Generation Z:s  uppfattning på ämnet i fråga, av den anledning utformades frågor 

som var känslomässigt färgade (Patel & Davidsson, 2011). Tillsammans med den deduktiva ansatsen som 

antagits baserades frågorna på existerande teorier inom ämnet för att i analysen ha möjlighet till att koppla 

svar till teori. Intervjun var utformad i två teman med öppna frågor som Patel och Davidsson (2011) 

beskriver som en struktur av den kvalitativa intervjuguiden. Intervjuguiden var indelad i områdena företags 

attraktivitet (extern EB) och aspekterna inom CSR ekonomisk, social och miljömässiga. Vi samlade på oss 

fakta från vår teoretiska referensram som utformade teman till intervjuguiden.  

Valet av att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer ställde krav på oss som intervjuare i att vara 

väl insatta i ämnet (Trost, 2010), vilket passade vår deduktiva ansats. Då vi arbetade efter semistrukturerade 

intervjuer var intervjuguiden inte detaljerad, vi hade förbestämda teman men frågorna ställdes efter den 

ordning som var mest naturlig efter vad respondenterna svarade på föregående fråga (Blomkvist et al., 2018). 

För att förbereda oss på bästa sätt testade vi ansikte mot ansikte intervju och intervju via Whereby på två 

personer som var oberoende av studien för att få konstruktiv kritik på förbättringar av intervjuguiden (Trost, 

2010). Detta medförde omformulering på frågor som var otydligt ställda och som inte gav respondenten 

möjlighet till att på egen hand utveckla sitt svar.  

4.4 Genomförande av intervjuerna  

 

Tid och plats  

 

Studiens intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte och via ett virtuellt rum kallat Whereby där respondent 

och intervjuarna hade möjlighet att se varandra, se tabell 2. På grund av Covid-19, genomfördes fyra 

intervjuer via Whereby. Kanalen användes dels för att den var lätthanterlig för respondenterna samt på grund 

av en god ljud och video kvalité. Anledningen till att intervjuerna utfördes på så vis att både respondent och 

intervjuare kunde se varandra grundar sig i att säkerställa att intervjun skulle efterlikna ett vanlig samtal. 

Detta för att respondenterna skulle känna en trygghet i att utveckla sina svar (Patel & Davidsson, 2011). 

Förmågan intervjuaren har att skapa en god stämning mellan respondent och intervjuare är enligt Blomkvist 

et al. (2018) en viktig aspekt för kvaliteten i kvalitativa empirinsamling. Då fyra intervjuer var tvungna att 

genomföras virtuellt, var det av ännu större vikt att se till så respondenterna var bekväma i vårt sällskap över 

den virtuella kontexten och i att utveckla sina svar. För att säkerställa detta var vi noga med att avsätta tid 

innan intervju till att prata med respondenterna om saker som inte rörde intervjun eller vårt ämne i fråga. 

Det överensstämmande med intervjuerna är att de tog plats på ett tyst område där intervjun utfördes utan 
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risk för att avbrytas. Det var även viktigt att se till att platsen för den som intervjuas kändes naturlig eller 

okonstlad i relation till respondenterna (Jacobsen, 2002). Alla ansikte mot ansikte intervjuer genomfördes 

därför i ett grupprum på Jönköping University då det är en välbekant plats för respondenterna och 

intervjuerna via Whereby genomfördes hemifrån. Enligt Jacobsen (2002) är tidsomfånget svårt att uppskatta 

för varje intervju. Då vi genomförde semistrukturerade intervjuer med öppna frågor kunde vi inte sätta en 

exakt tid, se tabell 2. Vi valde dock att avsätta två timmar mellan varje intervju för att försäkra oss om att 

det fanns tid för respondenten att svara utförligt och att det fanns tid för att ställa följdfrågor. 

 

Ljudinspelning och anteckningar  

 

Innan varje intervju frågade vi respondenten om godkännande av ljudupptagning av samtalet, se tabell 2. 

Ljudupptagning användes för att underlätta vid transkriberingen av empirin för att säkerställa att ingen 

information av betydelse gick förlorad. Vidare tillät detta intervjuaren att behålla fullt fokus på respondenten 

och på så vis även ställa följdfrågor vilket möjliggjorde för en mer omfattande empiri och därigenom en mer 

exakt analys av respondenternas svar (Bryman & Bell, 2017). Jacobsen (2002) förklarar att det finns en 

nackdel med ljudinspelning, då respondenten kan bli mindre frispråkig. För att förebygga så att 

respondenterna inte begränsade det dem sa utan delade med sig av detaljerad information, försökte vi få 

respondenterna bekväma i vårt sällskap och visa dem vårt intresse i deras närvaro. Eftersom båda författarna 

var med under alla intervjuer valde vi att en av oss tog anteckningar och en förde samtalet. Anteckningar 

gjordes under intervjuerna även om vi använde oss av ljudinspelning. Detta i syfte av att ljudinspelningar 

kan vara svårt att transkribera om inte anteckningar tagits under intervjun (Jacobsen, 2002).  

 

Utförandet av intervjuerna 

På grund av vårt val deduktiv ansats samt för att uppnå studiens syfte var det viktigt att alla frågor 

besvarades. Inför varje tema inledde vi med en inledande fråga som var lätta för att få respondenten att svara 

på för att sedan ställa fler frågor som krävde mer eftertänksamhet (Jacobsen, 2002). Frågorna som vi 

använde som inledande frågor för våra två teman var; Vad tänker du på när du har ordet hållbarhet? samt 

Vad är en attraktiv arbetsgivare för dig? Dessa frågor valdes för att få respondenternas egna beskrivning 

av deras uppfattning inom företags attraktivitet och hållbarhetsarbetet. Vi valde frågor som tvingade 

respondenterna att beskriva ett större sammanhang samt förberedde följdfrågor som stöd om det skulle 

behövas (Patel & Davidsson, 2011), se bilaga 1. Detta för att se till att intervjun liknade ett vanligt samtal 

(Patel & Davidsson, 2011).  

Under varje individuell intervju utvecklade vi även nya följdfrågor efter vad respondenten svarat. Detta 

gjordes för att försäkra oss om att vi tolkade svaret rätt samt att det hjälpte att uppnå vårt syfte. Respondenten 

tilläts även en större grad av frihet och flexibilitet samt att den som intervjuar hade möjlighet att komma 

med följdfrågor som var viktiga att ställa för att få en nyanserad bild till studiens syfte. Då vi hade ett 

hermeneutiskt förhållningssätt och en semistrukturerad intervjuguide anpassades följdfrågorna efter varje 

respondents unika svar. Det skapade även ett krav att vi båda aktivt lyssnade på respondenten för att 

relevanta följdfrågor skulle kunna ställas. Det för att få ut så mycket information som möjligt av 

respondenten. Ett exempel hur detta kunde se ut var följande: 

 

Ursprungsfråga:“ Hur går dina tankar kring i vilken utsträckning din framtida arbetsgivares värderingar 

ska stämma överens med dina egna?  

Följdfråga: “Kan du ge några exempel på värderingar du tänker på? 
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Antalet intervjuer som genomfördes berodde som enligt Blomkvist et al. (2018) påpekar på kvalitén av 

intervjuerna och när en mättnad av empiri infann sig. Efter vi genomfört sex intervjuer upplevde vi ett 

gemensamt mönster samt upprepningar i respondenternas svar. På grund av tidsbegränsning samt det 

upplevda mönstret i empirin utfördes totalt nio intervjuer.  

 

 
2. Tabell 2. Intervjuernas genomförande 

4.4 Efter intervjuerna  

 

Reflektion  

 

Efter varje enskilt intervjutillfälle skrev vi ner i varsitt dokument tankar och känslor kring intervjun. För att 

sedan tillsammans reflektera över hur vi upplevde respondenten, vilka känslor som uppstod samt hur vi 

kunde koppla samtalet till våra valda teorier. Denna reflektion hjälpte oss att säkerställa att båda författarnas 

tolkning av respondents svar var överensstämmande med varandra för att inte skapades misstolkning av 

empirin. Det var även ett tillfälle för oss författare att reflektera över vår egna insats under intervjun och hur 

frågorna som ställdes uppfattades av respondenterna.  

 

Transkribering 

 

Blomkvist et al. (2018) beskriver vikten av att intervjun ska transkriberas, vilket innebär att intervjun 

avlyssnas och skrivs av. Transkriberingen gjordes samma dag eller dagen efter intervjutillfällena för att ha 

intervjun färskt i minnet. Transkriberingen genomfördes i syfte att inte gå miste om intressant och detaljerad 

information, diskussion, intressanta citat samt få med följdfrågor som ställdes (Jacobsen, 2002). Eftersom 

vi hade tillgång till att spela in och ta anteckningar under intervjuerna gjordes inte en full transkribering. 

Detta var ett system som sparade tid och gick i linje med vår deduktiva ansats. Då den deduktiva ansatsen 

tillät oss att utgå från teorierna CSR där fokus var på ekonomiska, sociala och miljöaspekter samt företags 

attraktivitet utifrån extern EB, transkriberades inte intervjuerna ordagrant. Detta på grund av att vi då visste 

vad vi skulle leta efter i intervjuerna för att svara på vårt syfte med hjälp av valda teorier. Då vi inte är ute 
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efter att analysera onödiga upprepningar och ofullständiga meningar som Blomkvist et al. (2018) beskriver 

är en full transkribering. Att inte göra en full transkribering var även tidseffektivt då Jacobsen (2002) påvisar 

hur tidskrävande en full transkribering tar att genomföra.   

 

4.5 Den empiriska analysprocessen- Tematisk analys 

 

För att kunna hitta kopplingar som beskrev Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån 

ekonomiska, sociala och miljöaspekter genomförde vi en tematisk analys. Detta var naturligt för oss då vi 

arbetade med teman i intervjuguiden samt under transkriberingen. Enligt Blomkvist et al. (2018) är en 

tematisk analys ett sätt som används för att hitta teman från redan existerande teorier inom området. Det 

resulterade i att vi utförde en tematisk analys då det var i linje med vår deduktiva ansats där teorier och 

teman redan var bestämda. Vi valde att sortera teman i färgkoder vilket Blomkvist et al. (2018) beskriver 

som ett konkret sätt att utföra en tematisk analys. På grund av att Generation Z var en kollektiv enhet i denna 

studie så sorterades sedan det transkriberade materialet i samma dokument för analys. Vi valde att använda 

oss av tre teman till färgkodningen som var grundade på vår teoretiska referensram och syfte, se figur 6. De 

tre temana var grundade i de tre aspekterna ekonomiska, sociala och miljöaspekterna av CSR då syftet var 

att beskriva Generation Z:s uppfattning om de tre aspekterna för ett företags attraktivitet. Där extern EB var 

genomgående i de tre temana då vi ville vi fram vad respondenterna inom dessa tre aspekter uppfattas 

attraktivt för ett företag. Det resulterade i att vi hade ett tema för attraktivitet inom aspekterna ekonomisk, 

social och miljö. Vi skapade två underteman för den sociala aspekten vilket var kopplat till interna och 

externa inriktningar för den sociala aspekten. Den ekonomiska aspekten valde vi att färgkoda blå, den 

sociala till gul och miljö var färgkodad i grön. Den extern EB i form av företags attraktivitet valde vi att inte 

ha en färgkodning på då det var företags attraktivitet inom varje aspekt som vi letade efter. Det resulterade 

i att det som färgkodades inom varje aspekt var kopplat till företags attraktivitet. Det för att säkerställa att 

vi kunde besvara vårt syfte, nämligen att beskriva Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet 

utifrån ekonomiska, sociala och miljöaspekter.  

 

Vi  började med att enskilt färgkoda det transkriberade materialet för varje intervju efter de teman som vi 

valt för att sedan tillsammans diskutera färgkodningarna för att se hur materialet tolkats. Vi valde att göra 

den första färgkodningen enskilt för att säkerställa att vi inte gick miste om viktiga detaljer som kunde vara 

av betydelse samt se om vi tolkat materialet olika. Fejes och Thornberg (2019) beskriver även att tematisk 

analys kan vara till hjälp för att få fram viktiga liknelser som används ofta av respondenterna. Det som 

framkom efter den tematiska analysprocessen var koppling mellan den teoretiska referensramen och olika 

faktorer inom varje aspekt som ofta uppgavs av respondenterna för uppfattandet av ett företags attraktivitet.    
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Figur 6. Illustration över analysprocessen. (N, Lysén & Vildbaek, 2020) 

4.6 Etik 

Genomförandet av denna studie har präglats av att under hela processen ta hänsyn till forskningsetiska 

kriterier från Vetenskapsrådet (u.å.). Vetenskapsrådet har konkretiserat det grundläggande 

individskyddskravet inom fyra huvudkategorier nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagaren får ta del av relevant 

information rörande forskningen, dess syfte samt vilka metoder som används inom studien 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Detta anses blivit uppfyllt genom att varje deltagare i studien har blivit väl 

informerade om syftet med studie, deras deltagande samt hur insamlingen kommer gå till genom ett 

informationsbrev. Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) innebär samtyckeskravet att deltagarna har egen rätt till att 

bestämma över sin medverkan. Detta krav uppfylldes genom att tydlig information gällande frivilligt 

deltagande samt möjlighet för att avbryta deltagandet under hela processen framförts till varje deltagare. 

Det har även informerats tydligt över vart studien kommer publiceras samt att ett samtyckeskontrakt, se 

bilaga 4, har undertecknats av både forskare såväl deltagare, vilket stärker uppfyllandet av detta krav. Vid 

de intervjuer som genomfördes digitalt lästes samtyckeskontraktet upp av forskarna och godkändes muntligt 

av deltagarna. Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga ej ska kunna ta del av deltagarnas utlämnande 

av personuppgifter och uppgifter utan de ska skyddas (Vetenskapsrådet, u.å.). Genom att varje deltagare 

hölls anonym genom hela processen och tilldelades ett fiktivt namn samt att övriga uppgifter om deltagarna 

har förvarats på gömda dokument anser vi att konfidentialitetskravet är uppfyllt. Enligt Vetenskapsrådet 

(u.å.) innebär det sista kravet, nyttjandekravet, att det insamlade materialet endast får komma till användning 

inom forskningens ändamål. Då vi tre månader efter studiens färdigställande och godkännande raderat allt 

inspelat material från intervjuer anser vi att även nyttjandekravet blivit uppfyllt.  

4.7 Studiens kvalitet - Kritiskt förhållningssätt  

 

En studies kvalitet bedöms ofta efter begreppen validitet och reliabilitet. Där validitet innebär att forskaren 

studerar rätt sak medan reliabilitet betyder att forskaren har studerat på rätt sätt. Hög validitet förutsätter 

hög reliabilitet, dock förutsätter ej hög reliabilitet hög validitet (Blomkvist et al., 2018). Bryman och Bell 
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(2017) beskriver hur reliabilitet och validitet skiljer sig i den kvalitativa forskningen till hur det används 

inom den kvantitativa på grund att deras skiljaktiga huvudsyften. Den kvalitativa undersökningens 

huvudsyfte skiljer sig från den kvantitativa då fokus inte ligger på att mäta utan snarare att finna specifika 

fenomen, egenskaper och faktorer som skiljer sig från andra. Det har därav framkommit flertal alternativ 

för att anpassa reliabilitet och validitet från den kvantitativa till den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 

2017). För att bedöma kvaliteten i denna studie användes begreppen giltighet och tillförlitlighet. Där 

giltighet kan motsvara validitet och syftar till att försäkra sig om att studien undersöker rätt sak medan 

tillförlitlighet kan motsvara reliabilitet som betyder att det studeras på rätt sätt (Jacobsen, 2002).  

4.7.1 Giltighet   

Blomkvist et al. (2018) beskriver att giltighet uppnås genom att litteraturgenomgången stämmer väl överens 

med problematisering, syftet och frågeställningar som antagits för studien. Detta uppnås även genom att 

försäkra sig om att insamlingen av empiri stämmer väl överens med problematisering, syfte och 

frågeställningar för studien. Bryman och Bell (2017) beskriver att detta tenderar till att vara styrkan inom 

kvalitativ forskning att uppnå. Under vår skrivbordsundersökning samt litteraturöversikten försäkrade vi oss 

om att litteraturen som framkom var relevant och beskrev fenomenet vi valt att studera. Då en deduktiv 

ansats har genomförts valde vi att enbart använda oss av teorier som var relevanta för att uppnå studiens 

syfte, vilket Blomkvist et al. (2018) menar bidrar till att uppnå giltighet. Vidare utformades intervjuguiden 

utifrån studiens syfte samt den teoretiska referensramen genom att de semistrukturerade frågorna var 

kopplade till litteraturen. Detta för att stärka studiens giltighet genom att säkerställa att frågorna till 

respondenterna var överensstämmande med studiens syfte, vilket Jacobsen (2002) menar är en metod för att 

öka giltigheten.  

Vi valde även att använda oss av olika databaser såsom Google Scholar och Primo vid insamlingen av 

litteratur för att inte gå miste om viktiga detaljer av det fenomen vi ämnade att studera. Insamlingen av 

empirin ansågs generera i ökad giltighet då den kvalitativa insamlingsmetoden stämmer väl överens med 

syftet för studien. Syftet för studien krävde en insamlingsmetod där respondenterna hade möjlighet att 

beskriva sina upplevelser och synpunkter på ämnet i fråga, vilket innebar att frågor och svar behövde vara 

genom ord snarare än siffror. För att öka giltigheten i studien valde vi att skicka ut en intresseförfrågan till 

respondenter med studiens syfte. Detta bidrog till att respondenterna fick möjlighet att bedöma om studien 

var relevant för just dem samt att vi kunde försäkra oss om att respondenterna uppfyllde våra kriterier för 

urvalet. Intervjuerna transkriberades samma dag eller dagen efter för att minska risken att förlora viktiga 

detaljer och tolkningar av materialet vilket även ökar giltigheten för studien.  

Den externa giltigheten beskriver Jacobsen (2002) kortfattat som kan benämnas av dess överförbarhet, dvs. 

hur studiens resultat kan generaliserat och appliceras på andra liknande fall. Vidare beskriver Jacobsen 

(2002) att det oftast är svårt att uppnå i en kvalitativ studie då en social miljö inte går att “frysa” och upprepas 

på nytt. Detta skapar svårighet i att få exakt samma resultat vid upprepandet av studien. Det medförde en 

minskad extern giltighet i denna studien. Dock syftade denna studie till att beskriva ett fall, Generation Z:s, 

uppfattning om företagets attraktivitet utifrån tre aspekter inom CSR, snarare än att få fram ett objektivt 

statiskt resultat som ska generaliseras till den stora massan. Vidare beskriver Blomkvist et al. (2018) att 

denna aspekt av giltighet oftast utgör ett problem inom kvalitativ forskning då de många gånger tenderar att 

genomföras av fallstudier samt består av ett begränsat urval. Då vi har valt att delvis använda oss av ett icke-

slumpmässigt urval var resultatet inte vara representativ vilket medförde en låg extern giltighet. Dock ansåg 

vi att urvalet var av relevans trots den låga externa giltigheten då studien inte ämnade till att generalisera 

resultatet till en hel population, utan snarare beskriva Generation Z:s uppfattning om företagets attraktivitet 

utifrån tre aspekter av CSR 
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4.7.2  Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet innebär att försäkra sig om att forskarna i en studie är överensstämmande i hur tolkning ska 

ske av det som studeras (Jacobsen, 2002). Enligt Patel och Davidson (2011) tolkas och bearbetas den 

kvalitativa insamlingen av empirin subjektivt av författarna vilket medför att det finns en risk för att 

resultatet och analysen av studien är färgad av författarna. Dock har ett hermeneutiskt förhållningssätt 

antagits vilket innebar att materialet tolkades av författarna, trots detta har objektivitet varit ett mål genom 

hela studien. I vår analys valde vi även att enskilt börja med att analysera transkriberade intervjuer för att 

sedan tillsammans diskutera hur vi tolkat materialet. Detta medförde att vi kunde försäkra oss om att båda 

författarna tolkade på samma sätt vilket kan uppfattas generera till ökad tillförlitlighet för studien.  

För att ytterligare öka studiens tillförlitlighet var vi noga med att skapa en förtrolig relation till 

respondenterna genom att vi presenterade oss själva samt studiens bakgrund och syfte. Detta för att 

respondenterna skulle känna sig bekväma att svara på våra frågor eftersom det var avgörande för de svar 

respondenterna gav (Jacobsen, 2002). Vi valde även att meddela respondenterna via ett informationsbrev 

samt innan intervjun startade att de kommer hållas anonyma genom hela studien. Detta för att minska risken 

för oärliga svar samt skapa tillit och trygghet till att kunna utveckla sina svar på djupet för att öka 

tillförlitligheten i studien. För att vidare öka tillförlitligheten av studien och inte påverka respondentens svar 

var vi även noga med att inte visa några ansiktsuttryck och att hålla oss neutrala under intervjuerna. Då 

respondenterna hade valts ut genom bekvämlighetsurval samt snöbollseffekten fanns en risk för att viss 

relation till respondenterna existerade. För att relationen inte skulle påverka intervjuns tillförlitlighet valde 

vi att den av oss författare som inte hade tidigare relation till respondenten intervjuade medan den andra tog 

anteckningar.  

Då fyra av nio intervjuer utfördes via ett virtuellt rum pga. Covid-19, kan tillförlitligheten i studien anses 

minska på grund av kvaliteten i intervjuerna som inte utfördes ansikte mot ansikte. Dock valde vi att innan 

de virtuella intervjuerna testa intervjun och de virtuella rummet på två personer oberoende av studien. Det 

genomfördes även en utförlig reflektion över intervjuernas kvalitet efter intervjuerna mellan författarna. Där 

det framkom att det inte upplevdes en skillnad mellan intervjuerna som genomförts ansikte mot ansikte och 

de som genomförts virtuellt. Då de virtuella intervjuerna genomfördes på så sätt att respondent samt 

intervjuare hade möjlighet att se varandra samt att det avsattes tid i början av intervjun för att prata med 

respondenten om annat än intervjun eller vår studie skapades en bekväm stämning mellan respondent och 

intervjuare. Tack vare detta ansågs respondenternas svar vara utförliga och därmed inte ha påverkat 

kvaliteten på intervjun samt studiens resultat.  

Det ska även tilläggas att vi inte är utbildade intervjuare vilket har kunnat påverka kvaliteten på studien, 

dock var vi väl pålästa och förberedda till varje intervju samt ansåg vi att vår intervjuteknik förbättrades 

med tiden tack vare reflektionerna efter varje intervju. Trots detta var vi medvetna om att de individuella 

intervjuerna har tagit olika riktningar på grund av situation och respondentens svar vilket medförde olika 

följdfrågor. Respondenterna i denna studie var mellan årgång 1995-1999 vilken även har tagits i beaktning 

då det inte representerar hela Generation Z. Dock uppfattas detta spann som relevant då många personer 

födda efter 1999 inte ännu hunnit så långt i sin högskoleutbildning och därav var ej relevanta för 

avgränsningen av denna studie.  
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5. Empiriskt resultat och analys  

I detta kapitel presenteras, analyseras och tolkas den insamlade empirin utifrån den teoretiska 

referensramen med grund i studiens syfte, nämligen att beskriva Generation Z:s uppfattning om företags 

attraktivitet utifrån ekonomiska, sociala och miljöaspekter. Det genom att beskriva vad som uppfattas 

attraktivt av Generation Z inom varje aspekt där olika faktorer ansågs bidra till företags attraktivitet. Vidare 

beskrivs Generation Z:s generella uppfattning om hållbarhetsaspekterna för ett företags attraktivitet.  

5.1 Företags attraktivitet utifrån den ekonomiska aspekten 

 

Van Marrewijks (2003) beskrivning av CSR utifrån den ekonomiska aspekten innebär företags möjligheter 

till att utvecklas och därigenom generera mer vinst. Detta är något som Louche et al. (2010) uppger är en 

avgörande aspekt för att utvidga företaget samt som Carroll (1991) beskriver som en fundamental aspekt 

för att företag ska existera. Detta knyter an till hur respondenterna beskriver att den ekonomiska aspekten 

för ett företag uppfattas skapa attraktivitet då det kan betyda att företaget kan existera i en längre tid 

framöver. Lucas (personlig kommunikation, 26 mars 2020) menar att en attraktiv arbetsgivare är ett företag 

som arbetar med långsiktighet genom en hållbar affärsidé som genererar i att företaget kan fortsätta att växa 

framöver. Där företag som fokuserar på långsiktiga affärer och relationer är en viktig aspekt vid val av 

framtida arbetsgivare. Detta menar respondenterna kan skapa möjlighet till att utvecklas och få en framtid 

inom företaget vilket uppfattas attraktivt för ett företag. Vera (personlig kommunikation, 18 mars 2020) 

beskriver hur ett företag uppfattas attraktivt utifrån den ekonomiska aspekten på det här sättet;    

 

“Det skulle jag värdera som bra för det visar ju på att man har koll på organisationen och visar 

vart pengarna går och visar att man har koll på ekonomin. Det är ju också ett mer tecken på att jag 

kanske kan få jobba kvar ett tag eftersom de är så öppna med att visa att det går bra för dem att de 

har råd att anställa mig en längre tid liksom” (Vera, personlig kommunikation, 18 mars 2020). 

 

Vidare beskriver Maja detta;  

 

“Det känns bara positivt och förebyggande. För företaget men då blir det en trygghet för mig” 

(Maja, personlig kommunikation, 25 mars 2020). 

 

Jamali (2006) beskriver en del av CSR inom den ekonomiska aspekten genom att företag engagerar sig i 

nya finansiella moment för att utveckla humankapitalet inom företaget. Detta knyter an till hur Alice 

(personlig kommunikation, 17 mars 2020) beskriver att det skapar attraktivitet vid ett företags externa EB 

om den hållbar ekonomiska tillväxten, då det kan generera i utvecklingsmöjligheter inom företaget. En 

hållbar ekonomisk tillväxt anses därför vara en aspekt som värderas vid val av framtida arbetsgivare. Har 

ett företag en god ekonomisk tillväxt finns det möjlighet att växa och utvecklas inom företaget, vilket vi 

tolkar som att respondenterna anser skapa en personlig trygghet och därigenom attraktivitet för ett företag. 

Detta på grund av att respondenterna uppger att de är nyexaminerade och medvetna om att de kan vara först 

med att bli av med sina jobb om ett företag inte har en hållbar ekonomisk tillväxt.  

 

“Det är väl absolut positivt för ett företag tänker jag, positivt för mig också då och för den som 

söker arbetet om de har en bra ekonomisk tillväxt. Då tänker jag att då har man ju större 

utvecklingsmöjligheter inom företaget så de hade nog absolut gjort att jag hade värderat högre att 

söka dit” (Alice, personlig kommunikation, 17 mars 2020).  

 



 31 

 

 

Ebba (personlig kommunikation, 24 mars 2020) och Astrid (personlig kommunikation, 17 mars 2020) anser 

att ett företag som har en hållbar ekonomisk tillväxt skapar en attraktivitet till att söka sig till företaget. Ebba 

(personlig kommunikation, 24 mars 2020) menar att ett attraktivt företag för henne att söka sig till är ett 

stort globalt företag.  

 

“Jag hade 100% velat vara på ett stort företag som är globalt. Men ett stort globalt företag på 

deras marknadsavdelning” (Ebba, personlig kommunikation, 24 mars 2020).  

 

Barrow och Mosleys (2005) beskriver hur arbetsmiljön kan skapa trygghet och därigenom öka ett företags 

attraktivitet för potentiella medarbetare. Detta går i linje med hur respondenterna beskriver att ett företag 

uppfattas attraktivt som fokuserar på att skapa en god arbetsmiljö genom ekonomiska medel. William 

(personlig kommunikation, 17 mars 2020) menar att den ekonomiska aspekten skapar attraktivitet för ett 

företag beroende på hur de använder sin finansiella vinst. Där företag som använder finansiella medel till 

att skapa ett bättre arbetsklimat för personalen skapar större attraktivitet att söka sig till. Respondenterna 

beskriver även att den ekonomiska aspekten uppfattas som en avgörande del för företags existens, dock 

uppfattas det inte vara en avgörande aspekt för ett företags attraktivitet.  

 

“De som har högre tillväxt kan anställa mer resurser, kanske kan ha ett bättre arbetsklimat också 

men nej beror på vart de lägger sina pengar” (William, personlig kommunikation, 17 mars 2020).  

 

Mårtensson och Westerberg (2017) belyser hur ett företags ekonomiska tillväxt ligger till grund för att uppnå 

social och miljömässig hållbarhet. Detta knyter an till hur Lucas (personlig kommunikation, 26 mars 2020) 

beskriver att den ekonomiska tillväxten är avgörande för att företag ska överleva och kunna bidra till social 

samt miljömässig hållbarhet. Vidare menar han att företag skapar värde inom den sociala aspekten genom 

att finnas till, det på grund av anställningsmöjligheter som skapas av företag. Vår tolkning av hur 

respondenterna uppfattar den ekonomiska aspekten för ett företags attraktivitet utgår från att genom en 

ekonomisk tillväxt skapas en trygghet för den egna anställningen inom företaget. Vidare tolkning är att 

respondenterna uppfattar att ett företags ekonomiska tillväxt är avgörande för att ett företag ska finnas till. 

Likaså att företag genom en att ha en ekonomisk tillväxt skapar möjlighet till att bidra till social och 

miljömässig hållbarhet.  

 

“Företag i sin natur ska ju skapa värde för folk redan. Man gör redan så mycket som företag i form 

av att man anställer andra personer, och skapar värde till andra personer genom produkter man 

producerar. Man betalar skatt, för att hjälpa välfärd” (Lucas, personlig kommunikation, 26 mars 

2020).  

 

Sammanfattningsvis uppfattas företags attraktivitet av Generation Z inom den ekonomiska aspekten av CSR 

utifrån att en trygghet för den egna anställningen kan genereras av en hållbar ekonomisk tillväxt för 

företaget. Genom en hållbar ekonomisk tillväxt uppfattas även företaget ha möjlighet till att ge personalen 

utvecklingsmöjligheter. Den ekonomiska aspekten inom CSR för ett företag tolkar vi som att respondenterna 

uppfattar som attraktivt på grund av den personliga trygghet som uppfattas infinna sig för företag som 

genererar vinst. Detta på grund av att samtliga respondenter är nyexaminerade och medvetna om att då ett 

företag inte går med ekonomisk vinning kan de vara först att bli av med sina jobb. Dock tolkar vi det som 

att den ekonomiska aspekten inom CSR inte är avgörande för ett företags attraktivitet för respondenterna. 

Det skapar inte konkurrenskraft för företag på arbetsmarknaden för respondenterna, utan uppfattas endast 

vara en självklarhet för företags existens samt är beroende på hur företaget använder den ekonomiska 

vinningen.  



 32 

 

5.2 Företags attraktivitet utifrån den sociala aspekten  

 

Den sociala aspekten av CSR syftar både till interna och externa förhållande för ett företag. Där den interna 

delen innefattar till exempel arbetet med att förbättra arbetsvillkor för anställda. Den externa delen består 

av arbetet med att förbättra sociala förhållande utanför företaget genom till exempel donation till välgörande 

ändamål (Elkington, 1998; Jamali, 2006). Av respondenternas svar framkom det olika faktorer inom såväl 

den interna som den externa delen av sociala aspekten som uppfattas attraktivt för ett företag. De olika 

faktorerna inom båda delarna av den sociala aspekten presenteras nedan.  

5.2.1 Interna sociala aspekten  

 

Enligt Story et al. (2016) kan företag som kontinuerligt arbetar med aktiviteter som är i syfte att utveckla 

och skydda sin anställda bli det självklara valet för de flesta arbetssökande. Turban och Greening (1997) 

menar att ett företags attraktivitet kan kopplas till CSR-arbetet inom den interna sociala aspekten som bidrar 

till att företagets värderingar uppfattas som attraktiva av arbetssökanden. Där företag genom extern EB kan 

presentera arbetsförhållanden och policyhantering som existerar inom företag. Den typen av utstrålning 

påverkar hur arbetssökande uppfattar hur arbetsförhållanden kommer att vara samt påverkar vilken 

målgrupp som attraheras av att söka sig till företaget. Detta knyter an till hur respondenterna beskriver vad 

som uppfattas som en attraktiv arbetsgivare utifrån den interna sociala aspekten. Där attraktivitet för ett 

företag är mycket relaterat till att det finns individuella utvecklingsmöjligheter och goda arbetsvillkor. 

Respondenterna beskriver betydelsen av att ett företag prioriterar en hållbar arbetssituation för personalen 

genom en god arbetsmiljön. Där en viktig aspekt för respondenterna är att ett företag har ett långsiktigt tänk 

på personalen och värderar dem som ett företags viktigaste resurs.  

 

“Hållbarhet för personalen, att personalen har en hållbar arbetssituation med allt vad det innebär” 

(Ebba, personlig kommunikation, 24 mars 2020). 

 

Att ha ett långsiktigt och hållbart tänk med personalen uppfattas vara viktigt att ett företag värderar på grund 

av det lättillgängliga sätt som idag finns för att byta arbete.  

 

“Så om ett företag inte (...) tänker långsiktigt med sin personal så kommer de nog inte gå bra för 

det är väldigt lätt för folk att byta jobb idag också. Det är bara att gå in på till exempel LinkedIn 

och fylla i lite filter så kommer det upp massa alternativ direkt, det är ju inte svårare än så. Speciellt 

om man bor i en liten större stad och har utbildning.” (Lucas, personlig kommunikation, 26 mars 

2020).  

 

En viktig punkt för respondenterna inom detta är även att företaget erbjuder ett lärande arbetsklimat. Detta 

på grund av att respondenterna är nyexaminerade när de ska söka sig till en arbetsgivare och inte har en 

gedigen erfarenhet inom området ännu. Vår tolkning är därav att respondenterna uppfattar att 

utvecklingsmöjligheter och ett lärande arbetsklimat är en viktig del av den interna sociala aspekten av CSR 

och som skapar större attraktivitet för ett företag. Olivia beskriver uppfattande av företags attraktivitet 

utifrån den interna sociala aspekten på det här sättet;  

  

“Att möjlighet finns till att växa inom företaget, att man har en tillit. Att ha en relation med 

arbetsgivaren och att känna att man är värderad. Att känna att ens kunskap är behövd men också 
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som ser till ens personliga behov som arbetstagare” (Olivia, personlig kommunikation, 25 mars 

2020). 

 

Likaså som Vera beskriver detta;  

 

“Där man får chans att växa där man inte ser misstag som något som får en att bli avskedad utan 

något som man kan ta sig igenom för att bli bättre” (Vera, personlig kommunikation, 18 mars 

2020). 

 

Story et al. (2016) beskriver en del av ett företags arbete med CSR utifrån den interna sociala aspekten som 

fokuserar på den fysiska såväl den psykosociala arbetsmiljön för anställda. Detta knyter an till en faktor 

inom den interna sociala aspekten som respondenterna beskriver uppfattas attraktivt för ett företag, då 

arbetsgivaren ser till individen och tillgodoser med resurser som behövs för utvecklingsmöjligheter. Där 

god arbetsmiljö utifrån både den fysiska och psykosociala är viktiga aspekter för respondenterna. Vidare 

beskriver Story et al. (2015) att en komponent som skapar värde för potentiella medarbetare hos ett företag 

är att det finns en företagskultur som skapar långsiktiga relationer inom företaget. Vidare relaterar detta 

även till de psykologiska fördelarna som Barrow och Mosley (2005) beskriver innefattas av arbetsgivares 

relation till medarbetarna som används för att stärka ett företags attraktivitet. Story et al. (2016) beskriver 

även att utvecklingsmöjligheter, arbetstids-och mångfaldspolicies kan vara ytterligare exempel på aktiviteter 

inom detta (Story et al., 2016). Dessa aktiviteter bidrar till potentiella medarbetares uppfattning om företaget 

som en attraktiv arbetsgivare (Barrow & Mosley, 2005). Detta är faktorer som vi tolkar är bidragande 

faktorer för uppfattandet av ett företags attraktivitet för respondenterna. William (personlig kommunikation, 

17 mars 2020) beskriver att den fysiska arbetsmiljön innebär trivsamma arbetslokaler med fria ytor och där 

den psykosociala innebär lättsam relation till överordnade och kollegor. Vidare beskriver Lucas (personlig 

kommunikation, 26 mars 2020) att få gehör och behandlas med respekt är faktorer som bidrar till ett företags 

attraktivitet.  

 

“En attraktiv arbetsgivare är någonstans där jag har mycket utvecklingsmöjligheter, även fast man 

är ny i företaget. Att man bör bli lyssnad på med respekt även fast man är helt ny och de hjälper ge 

resurser för att man ska utvecklas. Högt i tak, en bra social känsla på jobbet” (Lucas, personlig 

kommunikation, 26 mars 2020). 

 

Vidare beskriver Maja den interna sociala aspekten för ett företags attraktivitet;  

 

 “Framförallt god arbetsmiljö, har man det som en trygghet blir det roligare att arbeta och kanske 

kan ger möjlighet till att utvecklas“ (Maja, personlig kommunikation 25 mars 2020). 

 

Sengupta et al. (2015) beskriver en del av ett företags arbete med EVP bör inkluderas i extern EB. Där det 

ska finnas en företagskultur som skapar långsiktiga relationer i organisation samt trovärdiga referenser som 

kan generera i en positiva bild av företaget. Parment et al. (2017) beskriver att detta bidrar till att ett företag 

kan skapa en konkurrensfördel och i att attrahera potentiella medarbetare till företaget. Detta knyter an till 

hur respondenterna beskriver hur den externa EB av företagskulturen uppfattas attraktivt för ett företag. Hur 

ett företag arbetar med den externa EB och därigenom visar upp företagskulturen beskriver Lucas (personlig 

kommunikation, 26 mars 2020) som en viktig del för att ett företag ska uppfattas som attraktivt. Detta skapar 

sedan en vilja till att söka sig till arbetsgivaren. Företag som prioriterar långsiktighet för sin personal och 

arbetar med sin företagskultur uppfattas av respondenterna vara av betydelse för att söka sig till 

arbetsplatsen. Respondenterna beskriver att det kan öka uppfattning om att trivas på ett företag. Vi tolkar 
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det som att respondenterna anser att en god företagskultur bidrar till ökad motivation för att arbeta mot 

företagets mål samt bidrar till ett företags attraktivitet.  

 

“Det här med företagskulturen tycker jag är mycket viktigt. Både för att folk ska trivas och må bra, 

men sen också för det är ju svårt idag att rekrytera bra folk och det kostar ju väldigt mycket att 

anställa som ska ersätta någon i företaget som har varit en stor tillgång. Så om ett företag inte har 

en bra företagskultur och inte tänker långsiktigt med sin personal så kommer de nog inte gå bra för 

det är väldigt lätt för folk att byta jobb idag också” (Lucas, personlig kommunikation, 26 mars 

2020). 

 

Ett av Generation Z:s karaktärsdrag som enligt Iorgulescu (2016) beskriver är hur denna generation värderar 

de mjuka värdena i form av välmående och engagemang snarare än de hårda värdena i form av lön. Detta 

speglas i hur respondenterna beskriver att ett företag som aktivt arbetar med utvecklingsmöjligheter, har en 

god arbetsmiljö samt med utbildningar för personal värderas högre än lön vid val av framtida arbetsgivare. 

Respondenterna beskriver hur utbildning och utvecklingsmöjligheter skapar en större attraktivitet för att 

söka sig till ett företag än finansiella incitament. Detta då samtliga är i början av sina karriärer och att 

utbildning och utveckling är något som skapar större värde i dagsläget. Alice (personlig kommunikation, 17 

mars 2020) beskriver på det här sättet;  

 

“Man vill ju trivas, man vill inte jobba på ett företag där man inte trivs men har en hög lön” (Alice, 

personlig kommunikation, 17 mars 2020).  

 

Vidare beskriver Liam; 

 

“Som nyexaminerad skulle jag absolut väga in utbildning som mer än lön främst för anledning att 

man har lärt sig en gedigen akademisk grund i sin utbildning men praktiskt så är man inte så 

värdefull. Du kan inte så mycket ännu” (Liam, personlig kommunikation, 17 mars 2020).  

 

Sammanfattningsvis uppfattas ett företags attraktivitet för Generation Z utifrån den interna sociala aspekten 

genom att det finns individuella utvecklingsmöjligheter samt goda arbetsvillkor. Där den interna sociala 

aspekten attraherar genom att ge en bild av hur företagets arbetsmiljö, företagskultur och 

utvecklingsmöjligheter är inom företaget. Företagets fysiska och psykosociala arbetsmiljö värderas vid val 

av framtida arbetsgivare samt uppfattas skapa attraktivitet för ett företag. Vår tolkning är att ett företag 

uppfattas av respondenterna öka i attraktivitet då de i sin externa EB belyser deras CSR-arbete inom den 

interna sociala aspekten. Företag som har ett lärande arbetsklimat uppfattas som attraktivt för 

respondenterna. Dessa faktorer väger tyngre än lön vid val av framtida arbetsgivare vilket går i linje med 

Generation Z:s karaktärsdrag i att värdera mjuka värden högre än hårda.  

5.2.2 Externa sociala aspekten  

 

Vitaliano (2010) beskriver arbetet med CSR utifrån den externa sociala aspekten som innebär företags 

frivilliga agerande i syfte att förbättra samhällsutvecklingen i stort. Där dessa ageranden kan innebära 

donation till välgörande ändamål och arbetet för att utjämna sociala missförhållanden. Detta knyter an till 

respondenternas beskrivning av hur ett företag kan arbeta inom den externa sociala aspekten av CSR. Vera 

(personlig kommunikation, 18 mars 2020) beskriver att ett företags attraktivitet uppfattas utifrån den externa 

sociala aspekten. Där företag som arbetar mot att eftersträva ett jämlikt samhälle uppfattas attraktiva och 

skapar en vilja att söka sig till företaget. Liam (personlig kommunikation, 17 mars 2020) beskriver även att 
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företag som arbetar mot en hållbar samhällsutveckling och har ett djupare syfte än att endast gå mot 

finansiell vinning uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Vår tolkning är att denna typ av agerande skapar 

större attraktivitet för respondenterna till att söka sig till ett företag. 

 

“Någon som ändå har många kärnvärden som jag själv har, som eftersträvar ett jämlikt samhälle 

där alla får ta plats och uppmuntrat det” (Vera, personlig kommunikation, 18 mars 2020). 

 

Liam beskriver företags attraktivitet utifrån den externa sociala aspekten på det här sättet;  

 

“Att det finns någon form av verksamhetsplan, för hur man jobbar för en bättre värld, eller att man 

har någon form av djupare syfte än att bara gå in till jobbet, tjäna jättemycket pengar sen går vi 

hem” (Liam, personlig kommunikation, 17 mars 2020).  

 

Louche et al. (2010) beskriver även CSR utifrån den externa sociala aspekten där företag säkerställer att 

produkter som köps in kommer från företag där människor arbetar under godkända arbetsförhållanden. Detta 

går i linje med respondenternas beskrivning över att företag bör säkerställa deras agerande i detta vilket 

uppfattas generera i attraktivitet för företaget. Ett företags agerande inom den externa sociala aspekten 

beskriver Liam (personlig kommunikation, 17 mars 2020) är en viktig del vid val av framtida arbetsgivare. 

Vår tolkning är att företag som arbetar med CSR utifrån den externa sociala aspekten skapar en större 

attraktivitet till att söka sig till företaget snarare än ett företag som inte arbetar utifrån detta.  

 

“Att man som företag kanske tar ansvar att vara transparant gällande hur man jobbar med 

produktion. Att man har kvalitetstestning i fabriker och ser till att plaggen inte produceras av barn 

eller av människor som får alldeles för dålig lön” (Liam, personlig kommunikation, 17 mars 2020). 

 

Zeuch (2016) beskriver att en del av att attrahera arbetssökanden ingår i företagets rekryteringsprocess. Där 

Eklöf och Hallén (2018) beskriver att ett första steg i rekryteringsprocessen är arbetsgivarens jobbannons 

som Parment et al. (2017) menar skapar möjlighet för att attrahera arbetssökande med liknande värderingar 

som företaget. Detta speglas i respondenternas beskrivning av hur den externa sociala aspekten attraherar 

respondenterna genom att företag belyser sitt arbete med olika välgörenhetsorganisationer samt hur de 

arbetar mot samhällsproblem. Ebba (personlig kommunikation, 24 mars 2020) beskriver att företag som 

samarbetar med välgörenhetsorganisationer och marknadsför detta uppfattas skapa en attraktivitet för att 

söka sig dit. Vår tolkning är att ett företag som informerar i deras jobbannons om arbetet inom den externa 

sociala aspekten av CSR uppfattas attraktivt för respondenterna.  

 

“Det är lättast för företaget att marknadsföra att de till exempel samarbetar med en organisation 

och det är vad man hade sett. Arbetar ett företag med en organisation kan ju det stå på företagets 

förstasidan för att skapa mer attraktivitet” (Ebba, personlig kommunikation, 24 mars 2020). 

 

Maja (personlig kommunikation, 25 mars 2020) beskriver hur det skapar attraktivitet att söka sig till ett 

företag som arbetar utifrån den externa sociala aspekten. Detta då det är aktuella frågor som ständigt blir 

viktiga för företag att beakta inför framtiden. Ett företag som arbetar aktivt med välgörenhetsarbete i 

samhället tolkar vi skapar attraktivitet för respondenterna till att söka sig till företaget till skillnad från ett 

företag som inte aktivt arbetar med detta.  

 

“Jag tror att det kommer spela roll då det är en fråga som utvecklas. Det kommer bli viktigare och 

viktigare inför framtiden” (Maja, personlig kommunikation, 25 mars 2020).  
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Sammanfattningsvis uppfattas företags arbete inom CSR utifrån den externa sociala aspekten bidra till ett 

företags attraktivitet. Detta genom att säkerställa produktinköp samt bidra till samhällsutvecklingen i stort. 

Ett företags attraktivitet ökar genom att till exempel beskriva i jobbannonsen hur företaget agerar inom den 

externa sociala aspekten av CSR.  

5.2.3 Företags ökade attraktivitet genom ett socialt samhällsansvar  

 

Carrolls (1991) topp av pyramid som beskriver den etiska dimensionen för ett företags agerande genom 

CSR. Där företags agerande uppfattas utifrån vad som anses vara moraliskt rätt av gemene man. Detta är 

något som speglas i hur respondenterna beskriver att företag bör ta sitt samhällsansvar genom att bidra med 

något inom den sociala aspekten som är bortom finansiell vinning. Vidare beskriver respondenterna att 

företag kan bidra till detta genom att arbeta mot ett jämställt samhälle i stort men även se till att det arbetas 

efter inom företaget. Lucas (personlig kommunikation, 26 mars 2020) beskriver företags agerande i att ta 

samhällsansvar på det här sättet;   

 

“Om ett företags ledning har bara män just nu, vem vet det kanske fungerar men på sikt antagligen 

inte ” (Lucas, personlig kommunikation, 26 mars 2020). 

 

Likaså beskriver Olivia (personlig kommunikation, 25 mars 2020) att företag bör ta sitt ansvar genom att 

arbeta för jämställdhet och mot en hållbart samhällsutveckling som därigenom skapar attraktivitet för ett 

företag.  

 

“Att man tar sitt ansvar gentemot kvinnorna i samhället till att bli mer jämställt. (...) Att man kanske 

använder sig av kvotering för att få ett mer jämställt och hållbart samhälle” 

(Olivia, personlig kommunikation, 25 mars 2020). 

 

Vidare förklarar Vera (personlig kommunikation, 18 mars 2020) attraktiviteten utifrån samhällsansvar för 

en arbetsgivare;  

 

“Att man även ser till att bidra med något mer än bara ekonomisk vinst, till exempel att man är 

medsponsor i sportevenemang, eller Pride eller större samhällsevenemang där man kan visa vart 

man vill stå liksom” (Vera, personlig kommunikation, 18 mars 2020). 

 

Respondenterna betonar företags agerande mot samhället i form av att hjälpa till vid krissituationer istället 

för att endast fokusera på det egna företagets negativa påverkan av krisen. William (personlig 

kommunikation, 17 mars 2020) belyser även att det kan betyda att företag är villiga att hjälpa individer vid 

svåra situationer vilket skapar ett gott rykte för företaget.   

 

“Något som kanske inte är så stort för företaget men som är väldigt stort för den enskilda individen” 

(William, personlig kommunikation, 17 mars 2020). 

 

Maja (personlig kommunikation, 25 mars 2020) beskriver detta utifrån att det är aktuella samhällsämnen 

som därigenom antas vara en attraktionskraft; 

 

“Det attraherar mer då det är så himla aktuellt samtalsämne idag och jag tror att det attraherar 

många” (Maja, personlig kommunikation 25 mars 2020). 
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Vår tolkning är att ett företag som agerar i att ta ett samhällsansvar utifrån den sociala aspekten anser 

respondenterna vara av betydelse för att öka ett företags attraktivitet. Vi tolkar det som att respondenterna 

anser att ett företag bör agera utifrån någon typ av samhällsansvar inom den sociala aspekten för att uppfattas 

agera moraliskt rätt. Företags agerande utifrån detta uppfattas öka attraktiviteten för företaget och visar vart 

de står i olika samhällsfrågor.  

 

Sammanfattningsvis uppfattas företag attraktivt av Generation Z genom att agera i att ta ett samhällsansvar 

utifrån den sociala aspekten. Detta genom att till exempel arbeta mot ett jämställt samhälle, hjälpa till i 

krissituationer samt sponsra diverse samhällsevenemang.  

5.2.4 Värderingar inom sociala aspekten för ökandet av ett företags attraktivitet 

 

Framfot (u.å.) beskriver att ett av Generation Z:s karaktärsdrag är att vara värderingsstyrda. Wozniaks 

(2016) menar även att ett företags attraktivitet påverkas av hur personliga värderingar stämmer överens med 

företagets eller ej. Sengupta et al. (2015) beskriver att hur företag externt ska visa upp vilka värderingar 

företaget arbetar efter. De menar att företaget behöver utforma förståeliga värderingar som tydligt beskriver 

vad företaget står för. Vidare förklarar Backhaus och Tikoo (2004) att ett företags attraktivitet beror på 

vilken bild företaget signalerar ut och hur den kan kopplas till potentiella medarbetares egna behov och 

värderingar. Den uppfattade bilden den potentiella arbetssökanden har av ett företag påverkar därigenom 

företagets attraktionskraft i den rådande konkurrensen om arbetskraft (Backhaus et al., 2002). Detta knyter 

an till respondenterna beskrivning över vikten av att ett företags värderingar inom sociala värden såsom 

jämställdhet, jämlikhet och arbetsvillkor ska vara överensstämmande med respondenternas personliga 

värderingar. Respondenterna menar att detta ökar attraktivitet till att söka sig till ett företag som har 

överensstämmande värderingar inom dessa områden. Respondenterna menar att ett företags värderingar 

inom den sociala aspekten är en mycket viktig del vid val av framtida arbetsgivare samt skapar attraktivitet 

för ett företag. Om ett företags handlingar går emot de egna personliga värderingarna i denna aspekt skulle 

det bidra till att inte söka sig till företag. Detta på grund av att respondenterna då inte anses kunna stå bakom 

företagets handlingar. Liam (personlig kommunikation, 17 mars 2020) beskriver att han inte skulle kunna 

arbeta för ett företag som samarbetar med ett land som styrs av diktatur då han inte kan stå bakom den typen 

av maktstyre. Respondenterna beskriver även att företags värderingar inom till exempel jämställdhetsarbete 

och allas lika värde i samhället behöver vara överensstämmande med personliga värderingar. Detta anser 

respondenterna vara en viktig aspekt för att kunna arbeta för ett företag. Vår tolkning är att företag som 

arbetar med denna typ av värderingar skapar större attraktivitet till att söka sig till företaget, än till ett företag 

som inte arbetar utefter dessa värderingar.  

 

“Jag skulle inte vilja jobba med någonting som går emot mina egna värderingar. Exempel jag 

skulle inte vilja jobba för ett företag av anledning att det är ägt av Kina för jag kan inte stå bakom 

en diktatur. Även då om det är en minoritetsägare så är det ändå ett ”statement” på något sätt att 

pengar vi tjänar för en bra produkt går senare till att behandla en befolkning genom att styra dem 

med diktatur vilket är något jag inte kan stå bakom.” (Liam, personlig kommunikation, 17 mars 

2020).  

 

Sammanfattningsvis ökar attraktiviteten till att söka sig till ett företag med överensstämmande värderingar 

inom sociala aspekten. Där företags värderingar inom jämställdhet och allas lika värde i samhället är 

betydande för Generation Z vid val av framtida arbetsgivare.  
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5.3 Företags attraktivitet utifrån miljö aspekten  

 

Louche et al. (2010) beskriver hur CSR består av en variation av perspektiv med olika aktiviteter som delvis 

beror på dagens aktuella samhällsfrågor där stort fokus idag ligger på hållbarhet inom miljö. Respondenterna 

förklarar hur tankarna direkt går till miljöpåverkan när de hör ordet hållbarhet samt företags roll inom 

miljömässig hållbarhet. Detta utifrån hur företag påverkar klimatet och arbetet för att på något vis förhindra 

en negativ miljöpåverkan. Respondenterna Maja (personlig kommunikation, 25 mars 2020) och Olivia 

(personlig kommunikation, 25 mars 2020) beskriver även hur tankarna går till hur hållbarhet uppfattas 

utifrån att vara en positiv påverkan på framtiden snarare än en negativ. Där företag bör vara medvetna om 

och hela tiden ha ett hållbarhetstänk och inte endast arbeta med kortsiktiga lösningar.  

 

“Det vi gör idag ska vara positivt för framtiden och inte påverka negativt. Att företag ska vara 

medvetna om att dem måste ha hållbarhet i baktanke och inte bara kan göra det som är bäst i nuet” 

(Maja, personlig kommunikation, 25 mars 2020). 

 

Backhaus och Tikoo (2004) beskriver EB som en strategi företag använder sig av för att skapa en attraktiv 

bild av företaget för att därigenom attrahera arbetssökanden. Turban och Greening (1997) uppger även att 

ett företags attraktivitet kan kopplas till CSR-arbetet inom exempelvis miljö aspekten. Detta då det kan bidra 

till att företagets agerande inom miljö aspekten uppfattas som attraktivt av arbetssökanden. Detta knyter an 

till respondenternas beskrivning av hur ett företag uppfattas som en attraktiv arbetsgivare utifrån ageranden 

kopplade till miljöaspekter. Alice (personlig kommunikation, 17 mars 2020) och Ebba (personlig 

kommunikation,  24 mars 2020) beskriver en attraktiv arbetsgivare utifrån miljöaspekter på så sätt att ett 

företag uppfattas attraktivt om de har ett högt fokus på miljömässig hållbarhet. Ebba (personlig 

kommunikation,  24 mars 2020) beskriver att en stor grad av besvikelse skulle uppstå om hon märker att 

arbetsgivaren reser mycket i onödan. Det på grund av att det då skulle infinna sig en svårighet i att passa in 

på grund av skilda åsikter i denna aspekt. Elkington (1998) belyser att företag behöver ta sitt ansvar för 

miljön för att det ska existera en plats i framtiden för människor och företag. Framfot (u.å.) beskriver att 

Generation Z:s upplever en oro inför klimatförändringarna då det är något som påverkar deras framtid. Detta 

går i linje med respondenternas beskrivning av betydelsen att företag agerar inom denna aspekt. Där dagens 

företag behöver blanda in miljöaspekter för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för den framtida 

arbetskraften.  

 

“Jag tror iallafall att det är viktigt för företag att blanda in miljö aspekten just för att det är en så 

stor grej i våra liv. Vi alla bryr oss och det är vi som kommer åldras och då vet vi att vi måste ta 

hand om planeten annars kommer det gå åt skogen. Fler och fler fattar ju det så för att kunna vara 

en attraktiv arbetsgivare tror jag att det är en jätteviktig grej att blanda in” (Ebba, personlig 

kommunikation, 24 mars 2020). 

 

Sammanfattningsvis belyser respondenterna vikten av företags kontinuerliga arbete för en hållbar 

miljöutveckling. Där ageranden inom miljömässig hållbarhet anses vara en väsentlig del för uppfattandet av 

ett företags attraktivitet för Generation Z på grund av att ageranden för klimatpåverkan påverkar deras 

framtid.   
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5.3.1 Företags ökade attraktivitet genom ett miljömässigt samhällsansvar 

 

Att företag tar sitt samhällsansvar utifrån miljö aspekten är vad Grafström et al. (2008) menar ökat på grund 

av den aktuella samhällsdebatten gällande klimatfrågan. Företag som agerar i att ta ett miljömässigt 

samhällsansvar beskriver respondenterna innebära bland annat hur företaget agerar för att minimera den 

negativa påverkan på miljön. Respondenterna beskriver att företag agera i ett samhällsansvar genom 

miljövänliga val såsom att minska utsläpp samt vara självförsörjande med el. Liam (personlig 

kommunikation,  17 mars 2020) beskriver vikten av att ett företag tar sitt samhällsansvar och att de ska bidra 

till något mer än bara försäljning för att uppfattas som attraktiva.  

 

“Att det man säljer bidrar till någonting att det inte bara bidrar till överkonsumtion eller att folk 

köper saker de inte behöver. Jag vill se till att det jag jobbar med och försöker effektivisera och 

förbättra någonstans leder till att man kan lösa någon form av problem på de här grejerna. Går 

inte det att göra direkt på produkten, kan man försöka se till att förbättra andra grejer” (Liam, 

personlig kommunikation, 17 mars  2020). 

 

Arbetet med extern EB förklarar  Barrow och Mosley (2005) genom fördelar som används för att stärka 

företagets förmåga att attrahera samt behålla engagerade medarbetare. Detta i något som speglas i 

respondenternas beskrivning över valet av framtida arbetsgivare utifrån dess attraktivitet. Ebba (personlig 

kommunikation, 24 mars 2020) beskriver att ett företags agerande mot miljön är avgörande vid val av 

framtida arbetsgivare. Fortsättningsvis uppger hon att om ett företag har stor negativ påverkan på miljön 

hade hon sökt sig vidare till annat företag. Detta på grund av att hon då inte anser att det finns en framtid 

för henne inom ett sådant företag. Vår tolkning är att företag som agerar i ett miljömässigt samhällsansvar 

uppfattas betydande för företagets attraktivitet för respondenterna.  

 

“Jag tror inte jag hade haft en framtid där för folk nuförtiden bryr sig också så mycket om miljön 

så då tror jag verkligen att jag hade varit lite självisk. Att ändrar inte de sitt sätt kommer det nog 

ändå påverka mig. För folk inser ju mer och mer att företag måste vara hållbara och miljövänliga 

så jag tror att jag hade tänkt själviskt att söka mig därifrån” (Ebba, personlig kommunikation, 24 

mars 2020). 

 

Vidare beskriver Liam detta;  

 

“Framförallt i 2020, man måste försöka utvärdera sina tillvägagångssätt hur man arbetar som 

företag” (Liam, personlig kommunikation, 17 mars, 2020). 

 

Som tidigare nämnt beskriver Zeuch (2016) att en del av att attrahera arbetssökanden ingår i ett företags 

rekryteringsprocess. Där Eklöf och Hallén (2018) uppger att ett första steg i en rekryteringsprocess är genom 

arbetsgivarens jobbannons. Parment et al. (2017) beskriver att ett företag bör kommunicera ut i 

jobbannonsen, där företags aktiva arbete med hållbarhet inom miljö aspekten bör inkluderas för att attrahera 

rätt arbetssökanden till företaget. Vidare menar Parment et al. (2017) att det skapar möjlighet för företag att 

attrahera arbetssökande med liknande värderingar som företaget. Detta knyter an till hur Respondenterna 

anser att ett företag som arbetar aktivt med hållbarhet utifrån ett miljöperspektiv, med till exempel 

miljövänliga produktionsprocesser skapar stor attraktivitet för att söka sig till företaget. Där ett företag 

genom jobbannonsen informerar över deras hållbarhetsarbete utifrån denna aspekt är en bidragande faktor 

till ökandet av ett företags attraktivitet. Respondenterna uppger att det hade utan tvivel skapat attraktivitet 
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till att söka sig till ett företag som informerar om deras arbete inom miljömässig hållbarhet i företagets 

jobbannons.  

 

Astrid (personlig kommunikation, 17 mars 2020) beskriver även att arbetet med hållbarhet inom denna 

aspekt uppfattas som en självklarhet och att det endast uppfattas som negativt om företaget inte gör det. Vår 

tolkning är att företags arbete mot en hållbar miljö är en stor del av vad som bidrar till ett företags attraktivitet 

för respondenterna då miljöaspekter är en viktig del i dagens samhälle. Respondenterna belyser att 

miljövänliga produktionsprocesser är ett viktigt val för företag att använda sig av i dagens samhälle på grund 

av den rådande klimatsituationen som existerar. Vår tolkning är därav att företag som tar sitt ansvar i denna 

aspekt skapar en större attraktivitet för respondenterna att söka sig till företaget.  

 

“Det är ju väldigt lätta grejer att göra så det känns ju bara negativt om de inte gör det. Det är så 

lätt att ändra på ” (Astrid, personlig kommunikation, 17 mars 2020). 

 

Sammanfattningsvis beskriver respondenterna en attraktiv arbetsgivare utifrån hur de agerar för att 

motverka en negativ påverkan på miljön. Där samhällsansvar i att agera mot en bättre miljö genom till 

exempel miljövänliga produktionsprocesser uppfattas vara en viktig del vid val av framtida arbetsgivare. Ett 

företags beskrivning av sitt arbete inom miljö aspekten av CSR i deras jobbannons uppfattas skapa större 

attraktivitet till att söka sig till företaget.  

5.3.2 Värderingar inom miljö aspekten för ökandet av ett företags attraktivitet 

 

Sengupta et al. (2015), Story et al. (2016) samt Wozniak (2016) beskriver att företagets värderingar ska 

stämma överens med arbetssökandes i syfte att skapa attraktivitet är ett viktigt arbete för företag att ha i 

åtanke. Respondenterna beskriver att ett företags värderingar inom denna aspekt och hur de arbetar för att 

förbättra miljön ska vara överensstämmande med personliga värderingar för att skapa attraktivitet. Ebba 

beskriver att det är viktigt för företag att arbeta hållbart inom denna aspekt på det här sättet;  

 

“Allt som berör det ämnet hade jag sagt skulle göra ett företag mer attraktivt. I och med att vår 

generation bryr oss om miljön mer än tidigare generationer och jag tror att företag måste göra det 

för annars kommer folk inte vilja jobba där. För så pass viktigt kommer det bli hoppas man. Det 

värderas högt för mig” (Ebba, personlig kommunikation 24 mars 2020). 

 

Generation Z:s karaktärsdrag i att vara värderingsstyrda vid val av framtida arbetsgivare (Framfot, u.å.) 

speglas även i respondenterna beskrivning i hur företags agerande styr val av framtida arbetsgivare. Företag 

som har en negativ påverkan på miljön och som inte arbetar mot att förbättra detta utifrån sin kapacitet tolkar 

vi som att respondenterna anses mindre attraktiva vid val av framtida arbetsgivare. Maja (personlig 

kommunikation, 25 mars 2020) beskriver att hon i första hand hade ifrågasatt arbetsgivaren över deras 

arbetssätt inom detta. Hade inte förbättring av negativ miljöpåverkan varit en möjlighet uttrycker Maja 

(personlig kommunikation, 25 mars 2020) att hon hade sökt sig ifrån företaget då det inte går i linje med 

hennes personliga värderingar. Vi tolkar det som att respondenterna anser att ett företag måste arbeta hållbart 

och ta sitt ansvar mot miljön, som överensstämmer med deras personliga värderingar, vilket ökar 

attraktiviteten till att söka sig till ett företag. Där företag bör vara medvetna om deras påverkan på miljön 

och se till hur deras arbetssättet kan förbättras i denna aspekt. 
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“Jag hade velat ifrågasätta arbetsgivaren varför och om det finns möjlighet att förbättra. Och om 

inte hade jag nog lämnat då det är inget som jag stöttar” (Maja, personlig kommunikation, 25 mars 

2020). 

 

Sammanfattningsvis uppfattas ett företags värderingar inom hur de arbetar för att förbättra miljön skapa 

attraktivitet för respondenterna till att söka sig till företaget. Detta då det är överensstämmande med deras 

personliga värderingar samt att Generation Z är värderingsstyrda vid val av framtida arbetsgivare.  

 

5.4 Generation Z:s generella uppfattning om hållbarhetsaspekterna för företags 

attraktivitet  

 

Turban och Greening (1997) påpekar att företag som implementerat mål inom hållbarhetsaspekter har en 

konkurrensfördel i att attrahera potentiella medarbetare jämfört med företag som inte implementerat mål 

inom dessa aspekter. Detta är något som stämmer överens med vad respondenterna belyser under 

intervjuerna. Respondenterna menar att om ett företag arbetar aktivt med hållbarhet i olika aspekter skapar 

det större attraktivitet än om ett företag inte arbetar utifrån någon av dessa aspekter. Däremot belyser 

respondenterna att även fast det uppfattas viktigt hur ett företag agerar i hållbarhetsaspekter så kan de inte 

vara kräsna som nyexaminerade. Det på grund av att de i nuläget enbart besitter en teoretisk kunskap om 

arbetet och inte en praktiskt. Företag som agerar inom hållbarhetsaspekterna uppfattas attraktiva att söka sig 

till, dock skulle ingen av respondenterna i nuläget neka ett jobberbjudande endast på grund av att företaget 

inte agerar i någon form av hållbarhetsaspekt. Vera (personlig kommunikation, 18 mars 2020) uppger att 

när mer erfarenhet inom arbetsområdet skapats kommer hållbarhetsaspekterna vägas in allt mer vid val av 

arbetsgivare. Företag som inte aktivt arbetar utifrån hållbarhetsaspekter beskriver respondenterna inte vara 

ett långsiktigt alternativ som arbetsgivare. Utan anses endast vara i syfte att skapa större erfarenhet för att 

senare kunna söka sig vidare till arbetsgivare som arbetar utifrån hållbarhetsaspekter.  

 

Phillips (2004) beskriver ett företags användande av extern EB är för att skapa en positiv bild av företaget 

som skiljer sig från konkurrenterna. Därigenom uppfattas företaget som en attraktiv arbetsgivare till skillnad 

från konkurrenter för potentiella medarbetare. Respondenterna beskriver att vid val av två arbetsgivare hade 

företaget som arbetar utifrån någon hållbarhetsaspekt varit avgörande för att välja företaget som framtida 

arbetsgivare. Vår tolkning av respondenternas beskrivning av detta är därav att företag som genom extern 

EB visar på det aktiva arbetet inom ekonomiska, sociala och miljöaspekter bidrar till företags attraktivitet. 

Där företag som genom extern EB visar arbetet inom hållbarhetsaspekterna får en konkurrensfördel inom 

arbetsmarknaden i att attrahera den framtida arbetskraften i form av Generation Z. Detta speglas i citaten 

nedan;  

 

“I dagsläget är det väldigt svårt att säga då jag är lite desperat efter jobb och det är en väldigt svår 

bransch och att jag nästan får ta det som kommer så jag hade nog tackat ja men fortsatt att söka 

andra jobb samtidigt. Kanske inte sett att jag stannar där väldigt länge utan kanske bara har det 

som en trampolin för nästa jobb” (Vera, personlig kommunikation, 18 mars 2020). 

 

“Skulle jag stå mellan två jobberbjudande nu när jag är nyexaminerad och det skiljer sig mellan 

socialt ansvar då tror jag absolut att det hade påverkat (…) är det likvärdiga jobb så hade det varit 

avgörande” (Liam, personlig kommunikation, 17 mars 2020).  
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Sammanfattningsvis är vår tolkning att företag som genom extern EB visar arbetet inom 

hållbarhetsaspekterna uppfattas skapa större attraktivitet att söka sig till för Generation Z till skillnad från 

ett företag som inte gör det. Dock belyser respondenterna att de i nuläget inte kan vara kräsna i val av 

framtida arbetsgivare på grund av att de är nyexaminerade och inte besitter en praktisk kunskap inom 

arbetsområdena.   
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6. Slutsats 

I detta kapitel redogörs för hur studiens syfte har uppnåtts, det vill säga att vi kan beskriva Generation Z:s 

uppfattning om företags attraktivitet utifrån ekonomiska, sociala och miljöaspekter. Studiens resultat 

illustreras genom en modell, kopplad till den teoretiska referensramen. Fortsättningsvis redogörs för de 

teoretiska samt praktiska bidragen av studien för att avslutningsvis ge förslag till vidare forskning.  

6.1 Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet inom ekonomiska, sociala 

och miljöaspekter   

 

Syftet med studien var att beskriva Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån ekonomiska, 

sociala och miljöaspekter. Detta syfte har vi kunnat besvara genom insamlad empiri i form av kvalitativa 

intervjuer där uppfattandet om företags attraktivitet har beskrivits utifrån de tre olika aspekterna.  

 

Ekonomiska aspekten  

 

Den ekonomiska aspekten av CSR uppfattas skapa attraktivitet för Generation Z genom den personliga 

tryggheten av den egna anställning inom företaget som kan genereras av ett företags långsiktiga ekonomiska 

tillväxt. Där företags hållbara ekonomiska tillväxt kan skapa utvecklingsmöjligheter för personalen samt 

bidrar till att ett företag kan agera mot en hållbar utveckling inom sociala och miljöaspekter. Företags 

agerande inom denna aspekt uppfattas utifrån hur företaget använder de finansiella medlen, där företag som 

satsar på att skapa en god arbetsmiljö för personalen framkom uppfattas av Generation Z skapa attraktivitet 

för företaget. Detta var faktorer som uppfattas skapa attraktivitet för att söka sig till ett företag. Den 

ekonomiska aspekten av CSR uppfattas dock inte som en avgörande faktor för framtida val av arbetsgivare 

för Generation Z utan snarare som en självklarhet för företags existens.  

 

Sociala aspekten 

 

Inom den sociala aspekten av CSR uppfattas ett företag attraktivt utifrån den interna och externa delen av 

ett företags arbete inom denna aspekt. Den interna sociala aspekten av CSR uppfattas skapa attraktivitet då 

företaget arbetar med utvecklingsmöjligheter för personalen, goda arbetsförhållande samt en företagskultur 

som passar individen. Dessa faktorer inom den interna sociala aspekten var avgörande för Generation Z vid 

val av framtida arbetsgivare och uppfattas skapa större attraktivitet för ett företag än finansiella incitament. 

Den interna sociala aspekten uppfattas vara en betydande faktor för Generation Z vid val av framtida 

arbetsgivare där mjuka värden skapar större attraktivitet än hårda. Den externa sociala aspekten inom CSR 

genom till exempel donation till välgörenhet samt arbetet mot att utjämna sociala missförhållande var 

faktorer som uppfattas attraktiva för ett företag. Företag som säkerställer att produktionsinköp framställs 

genom godkända arbetsvillkor samt fokuserar på jämställdhet och jämlikhet uppfattas av Generation Z även 

bidra till ett företags attraktivitet. Generation Z beskriver att överensstämmande värderingar mellan 

företagets och personliga som en viktig aspekt vid uppfattningen av företags attraktivitet och vid val av 

framtida arbetsgivare.  

 

Miljö aspekten 

 

Inom miljö aspekten av CSR uppfattas ett företag attraktivt genom deras arbete i att motverka en negativ 

påverkan på miljön. Där företag som tar sitt ansvar mot en långsiktig hållbar utveckling för miljön uppfattas 
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av Generation Z attraktivt vid val av framtida arbetsgivare. Företag som agerar mot en bättre miljö i form 

av till exempel miljövänliga produktionsprocesser uppfattas skapa attraktivitet till att söka sig till företaget 

på grund av dagens klimatsituation. Att företags värderingar inom miljö aspekten ska stämma överens med 

personliga värderingar uppfattas som en viktig faktor för ett företags attraktivitet och val av framtida 

arbetsgivare för Generation Z. Företag som har en negativ påverkan på miljön uppfattas som mindre 

attraktiva på grund av skilda värderingar inom denna aspekt vilket påverkar val av framtida arbetsgivare.  

 

Av resultatet framkom även att Generation Z uppfattar ett företag som genom extern EB visar arbetet inom 

hållbarhetsaspekterna som mer attraktiv att söka sig till än ett företag som inte visar sitt arbetet inom dessa 

aspekter. Generation Z menar att de inte kan vara kräsna i nuläget vid val av framtida arbetsgivare på grund 

av avsaknad av det praktiska arbetet inom området. Dock framkom det att vid val av två arbetsgivare 

uppfattas det mer attraktivt att söka sig till ett företag som aktivt arbetar inom hållbarhetsaspekterna och 

visar detta arbete genom extern EB än till ett företag som inte gör det.  

 

Då studiens resultat bygger på kvalitativa intervjuer med respondenternas egna perspektiv och tolkningar 

samt genom vårt hermeneutiska förhållningssätt är vi medvetna om att studien inte går att generalisera och 

tillämpa på hela Generation Z. Utifrån det ovannämnda kan vi ändock dra slutsatsen att Generation Z:s 

uppfattning om företags attraktivitet utifrån ekonomiska, sociala och miljöaspekter kan beskrivas genom 

olika faktorer inom de tre aspekterna. Där det framkom att Generation Z uppfattar ett företag som genom 

extern EB visar arbetet inom hållbarhetsaspekterna som attraktivt att söka sig till.  

 

Svaret på studiens syfte har bidragit med kunskap som har resulterat i ett teoretiskt bidrag samt praktiskt 

bidrag.  

  

Figur 7. Illustration över studiens resultat. (N, Lysén & Vildbaek, 2020) 



 45 

 

6.2 Teoretiskt bidrag  

Kunskapsgapet som identifierats i problemformuleringen (1.3) visade på att det saknas forskning över 

Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån ekonomiska, sociala och miljöaspekter.  Detta 

på grund av att tidigare forskning varit utifrån dåvarande framtida arbetskraft som visat på en positiv relation 

mellan företags attraktivitet och arbetet inom CSR, dock saknades forskning över hur den framtida 

arbetskraften som även utgörs av Generation Z:s uppfattning om detta. Utifrån vår insamlade empiri och 

analys har vi fyllt detta teoretiskt kunskapsgap genom att beskriva olika faktorer inom ekonomiska, sociala 

och miljöaspekter för hur ett företag uppfattas attraktiv av Generation Z. Inom de tre aspekterna av CSR 

framkom olika faktorer som genererar till uppfattandet av företags attraktivitet för Generation Z vilket 

påverkar deras val av att söka sig till en arbetsplats. Där kunskapen i denna studie visar på att Generation Z 

söker sig till ett företag som genom extern EB visar deras agerande inom hållbarhetsaspekterna snarare än 

till ett företag som inte gör det. 

Som diskuterat i problemdiskussionen under (1.2) har tidigare forskning visat på en positiv relation mellan 

företags attraktivitet och arbetet inom hållbarhetsaspekterna. Där det har uppmärksammats som en viktig 

aspekt för företags arbete med extern EB i att inkludera hållbarhetsaspekter för att attrahera rätt kompetens 

i den pågående utmaning Sveriges företag står inför. Analysen av den insamlade empirin har bidragit till att 

fylla på kunskapen inom att en positiv relation mellan ett företags CSR-agerande och dess externa EB bidrar 

till ett företags attraktivitet för arbetssökande. Generation Z:s beskrivna karaktärsdrag i att vara 

värderingsstyrda vid sina val framkom stämma till stor del, ett företag som har överensstämmande 

värderingar inom specifikt sociala och miljöaspekter uppfattas attraktivt för ett företag. Dock framkom det 

att Generation Z anser att det inte går att vara kräsen vid val av framtida arbetsgivare i dagsläget då 

erfarenhet saknas inom det praktiska arbetet.  

6.3 Praktiska bidrag  

Det praktiska bidraget för företag av den här studien är framförallt att få ny kunskap om en del av den 

framtida arbetskraften i form av Generation Z. Resultaten av den här studien beskriver vilka faktorer inom 

de tre aspekterna som uppfattas av Generation Z skapa attraktivitet för ett företag. Med grund av detta önskar 

resultaten av den här studien bidra till ökad kunskap för företag över Generation Z:s uppfattning om företags 

arbete utifrån hållbarhetsaspekterna och dess påverkan på företags attraktivitet.  

 

Resultatet av den här studien önskar även bidra till relevansen för företag att arbeta med den externa bilden 

av företaget för att skapa attraktivitet för den framtida arbetskraften, där Generation Z utgör en del av denna. 

Resultaten av studien önskar bidra till arbetet för företag som är i en process där de ska attrahera och 

rekrytera ny personal. Då kunskapen från den här studien visar på att Generation Z påverkas av företags 

externa EB över arbetet inom tre hållbarhetsaspekter. Där olika faktorer inom varje aspekt påverkar företags 

attraktivitet. Det framkom att vid val av framtida arbetsgivare uppfattar Generation Z ett företag som aktivt 

arbetar utifrån hållbarhetsaspekterna och visar detta genom extern EB som mer attraktivt än ett företag som 

inte gör det. Detta bidrar till att företag kan tillämpa sin externa bild av företaget utefter målgruppen 

Generation Z, i syfte att attrahera och använda företagets olika agerande inom dessa aspekter för att utmärka 

sig som en attraktiv arbetsgivare för att skapa konkurrenskraft i utmaningen Sveriges företag står inför.   
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6.4 Förslag till vidare forskning  

För vidare forskning över Generation Z:s uppfattande om ett företags attraktivitet utifrån de tre aspekterna 

inom CSR föreslår vi följande;  

 

1. Urval och metod - Vårt första förslag på vidare forskning är att genomföra en kvantitativ studie med 

ett urval som inte är målstyrt eller genom bekvämlighetsurval. Genom att utföra en kvantitativ studie 

med ett bredare urval inom Generation Z kan det bidra till en högre överförbarhet till olika 

kontexter. Detta på grund av att vårt studie har en låg överförbarhet till andra kontexter då den 

utförts genom en fallstudie, med ett bekvämlighetsurval samt av kvalitativ metod.  

2. Jämförande perspektiv mellan företag och arbetssökande - Vårt andra förslag är att utföra en studie 

som ämnar att jämföra företags perspektiv på fenomenet med arbetssökandes. Detta då tidigare 

forskning beskrivit att talangfulla arbetssökande tenderar till att söka sig till ett företag som har 

överensstämmande värderingar. Då det framkommit i studien att Generation Z attraheras av ett 

företag där personliga värderingar stämmer överens med företagets. Vi anser därför att en studie 

som ämnar åt att få fram företags perspektiv på betydelsen av att företagets och medarbetares 

värderingar ska vara överensstämmande inom hållbarhetsaspekter kan bidra till kunskap inom hur 

detta skapar värde för företaget.  

3. Komparativ fallstudie mellan företag - Vårt tredje förslag är att utföra en komparativ fallstudie där 

företag inom olika branscher jämförs i hur deras agerande inom hållbarhetsaspekter uppfattas som 

attraktiva eller ej. Där företags praktiska arbete inom detta jämförs med hur det uppfattas av framtida 

arbetskraften.  

4. Experiment - Vårt fjärde förslag på vidare forskning är att utföra experiment vid insamling av empiri 

på målgruppen i fråga genom att utforma olika jobbannonser där företag informerar om deras 

hållbarhetsarbete och se till hur det bidrar till uppfattande om en attraktiv arbetsgivare. Detta för att 

skapa ett mer konkret praktiskt bidrag till företag där exempel på jobbannonser som skapar 

attraktivitet för företag utformas.  
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v 

Bilagor 

Bilaga 1  

 

Tema/Typ av fråga 
Fråga samt alternativa 

följdfrågor  
Teorikoppling 

Information om vår studie och 

dess syfte  

Vårt syfte med den här studien och 

varför du är med är för att vi vill 

beskriva Generation Z:s (1995-

1999), uppfattning om företags 

attraktivitet utifrån ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekter. 

Ej kopplad 

Öppningsfråga 

Vi vill inleda med att fråga vilket 

program du läser och när din 

examen förväntas vara? 

Ej kopplad 

Introduktionsfråga 
Vad har du för tankar över vad du 

ska göra efter examen? 
Ej kopplad 

Introduktionsfråga 
Hur går dina tankar kring att söka 

jobb inför din examen? 
Ej kopplad 

Övergångsfråga 
Vad tänker du när du hör ordet 

hållbarhetsarbete? 
Ej kopplad 

Övergångsfråga 
Hur skulle du beskriva en attraktiv 

arbetsgivare? 
Backhaus & Tikoo, (2004) 



 

 

 

vi 

Employer Branding 

Vad utmärker en bra jobbannons 

och vad fastnar du för i en sådan? 

Kan du ge exempel?  

Backhaus & Tikoo, (2004); Barrow 

& Mosley, (2005); Egerová, 

Lančarič, Eger & Savov, (2015); 

Zeuch, (2016); Ekelöf & Hallén 

(2018). 

Employer Branding 

Om du föreställer dig ditt 

drömföretag, vad är det som 

utmärker att du vill arbeta där? 

Alternativa följdfrågor: Varför? 

Om vi vänder på frågan, vad kan 

istället bidra till att du inte skulle 

välja att arbeta för ett företag? 

Turban och Greening (1997); 

Parment, Dyhre & Lutz, (2017) 

Employer Branding 

Påverkar ett företags rykte ditt val 

av framtida arbetsgivare? 

Alternativa följdfrågor: På vilket 

sätt? Varför?  

Story et al., (2016); Turban och 

Greening, (1997) 

Employer Branding 

Hur går dina tankar kring i vilken 

utsträckning din framtida 

arbetsgivares värderingar ska 

stämma överens med dina egna? 

Alternativa följdfrågor: Hur 

menar du då? På vilket sätt 

konkret? Varför anser du att detta 

är viktigt? 

Backahus & Tikoo, (2004); Story et 

al., (2016); Barrow & Mosley, 

(2005) 

CSR 

Vad tänker du på när du hör att ett 

företag tar sitt samhällsansvar? 

Alternativ följdfråga: Är det 

utifrån några specifika aspekter? 

Isåfall vilka?   

Ej kopplad 

CSR 

Många företag väljer att agera i 

någon form av ansvar mot 

samhället, hur kan företag göra 

detta enligt dig? Ge gärna exempel! 

Alternativa följdfrågor: Varför 

valde du just dessa exempel?  

McWilliams & Siegel, (2001) 

CSR 

Hur går dina tankar kring 

betydelsen av om din framtida 

arbetsgivare arbetar med att ta sitt 

ansvar mot samhället?  

Louche, Idowu och Filho (2010); 

Jamali (2006) 



 

 

 

vii 

CSR 

Om du skulle vilja skapa dig en 

uppfattning över hur ett företag 

arbetar för att ta sitt ansvar mot 

samhället, hur går du tillväga då? 

Alternativa följdfrågor: Vilka 

kriterier är viktiga för dig? 

Ej kopplad 

CSR/Employer Branding 

När du söker jobb, letar du aktivt i 

jobbannonsen eller på företagets 

hemsida om de arbetar med att ta 

sitt samhällsansvar? Alternativa 

följdfrågor: Om ja/nej, varför? 

Backhaus et al., (2002); Turban och 

Greening (1997)  

CSR/Employer Branding de tre 

olika aspektern 

Om ett företag arbetar aktivt utifrån 

att antingen fokusera på att skapa 

stor avkastning till aktieägare, med 

donation till välgörenhet samt 

arbetar för god arbetsmiljö eller 

med miljövänliga 

produktionsprocesser, vilket skulle 

attrahera dig mest? Alternativa 

följdfrågor: Varför?  

Lee, Park och Lee (2013) 

CSR 

Om du skulle börja arbeta för ett 

företag som anses ha negativ 

påverkan på klimatet, hur går dina 

tankar kring detta? Alternativa 

följdfrågor: Vad värderar du och 

varför?  

McWilliams & Siegel, (2001) 

CSR 

Skulle du avstå från ett 

jobberbjudande om det 

framkommer att företaget inte 

arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor 

och tar sitt samhällsansvar? 

Alternativa följdfrågor: Om 

ja/nej, isåfall varför? Skulle det 

förändras över tid med att du får 

mer erfarenhet och därigenom 

större valmöjligheter på 

arbetsmarknaden? 

Ej kopplad 



 

 

 

viii 

CSR/Employer Branding social 

aspekt  

Om ett företag skriver i sin 

jobbannons att de arbetar med 

välgörenhetsarbete i samhället, 

skulle det få dig att söka dig till det 

företaget mer än till ett företag som 

inte gör det? Alternativa 

följdfrågor: Om ja/nej, isåfall 

varför? Är det något specifikt inom 

detta arbete du värderar och 

varför? 

Elkington, 1998; Jamali, (2006) 

CSR/Employer Branding social 

aspekt och ekonomisk aspekt 

Om ett företag skriver i jobbannons 

att de aktivt arbetar med 

utbildningar för personal och god 

arbetsmiljö, värderar du det högre 

än lön? Alternativa följdfrågor: 

Varför och i vilken utsträckning?  

Story et al.,(2016); Barrow & 

Mosley, (2005); Turban och 

Greening, (1997); Backhaus och 

Tikoo, (2004);Jamali (2006) 

CSR/Employer Branding 

ekonomisk aspekt 

Om ett företag skriver i sin 

jobbannonsen om deras framgång i 

form av ekonomisk tillväxt, 

värderar du det vid arbetssökandet? 

Alternativa följdfrågor: Varför? 

Van Marrewijk, (2003);  Jamali 

(2006); Carroll (1991)  

CSR/Employer Branding miljö 

aspekt 

Om ett företag skriver i sin 

jobbannons att de arbetar aktivt 

med hållbarhet såsom källsortering, 

innovativa lösningar för att 

minimera negativ påverkan på 

miljön, hade detta skapat 

attraktivitet för dig att söka dig till 

företaget? Alternativa följdfrågor: 

Varför och till vilken utsträckning?  

Torugsa et al.,(2013); Grafström et 

al., (2008) 

CSR/Employer Branding de tre 

olika aspektern 

Om vi utgår från de tre olika 

annonserna, där företag annonserar 

att de arbetar aktivt antingen med 

miljöfrågor, sociala eller 

ekonomiska, är det någon som 

attraherar mer än den andra? 

Alternativa följdfrågor: Varför och 

utifrån vilka aspekter? Till vilken 

utsträckning? 

Ej kopplad  



 

 

 

ix 

Avslutande fråga 

Är det något du skulle vilja lyfta 

fram inom området som du anser 

att våra frågor inte berört?  

Ej kopplad 

Avslutande fråga 

Har din uppfattning över 

hållbarhetsarbete och företags 

ansvar mot samhället ändrats från 

starten av denna intervju? 

Alternativa följdfrågor: Isåfall på 

vilket sätt och varför?  

Ej kopplad  

Avslutande fråga 

Om det är något som framkommer 

under vår analys av materialet, är 

det ok om vi kontaktar dig för 

ytterligare upplysning då? 

Ej kopplad  
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Bilaga 2 

 

 

Personligt meddelande, tillfrågan om deltagande 

Hej (namn)!  

 

 

Jag skulle vilja höra med dig om du hade kunnat tänka dig att ställa upp på en intervju till mitt och 

Isabelles/Kajsas examensarbete? Det kommer vara en individuell intervju som är tänkt att hållas under 

veckorna 12 och 13 och ta ungefär 1 timme. Tid och plats bestämmer vi tillsammans utifrån när du kan 

isåfall :) Det ska handla om hållbarhetsaspekterna ekonomisk, social och miljö inom Corporate Social 

Responsibility kopplat till företags attraktivitet. Ytterligare information mailas ut om du skulle vilja 

ställa upp!  

Skulle också vilja höra om du möjligtvis har någon annan som du kan tänka dig skulle vilja ställa upp? 

Kravet är i åldersspannet 1995-1999 och som studerar på Jönköping University i termin 4-6.   

 

Vi bjuder såklart på fika! 
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Bilaga 3 

 

Mejl till respondenter efter accepterande av deltagande 

 

Hej (namn)!  

 

Tack för att du har valt att ställa upp på att delta i en individuell intervju som vi genomför i samband 

med vår uppsats. Som tidigare nämnt handlar studien om hållbarhetsaspekterna ekonomisk, social och 

miljö inom Corporate Social Responsibility kopplat till företags attraktivitet. Studien genomförs som ett 

examensarbete inom företagsekonomi med inriktning mot Human Resources vid Jönköping University, 

HLK.  

Studien är kvalitativ genom intervjuer med personer som studerar och är födda mellan 1995-1999, vilket 

även är anledningen till att just du har blivit tillfrågad. Ingen förberedelse behövs inför intervjutillfället. 

Efter att analysen är gjord och studien är godkänd, kommer ljudfiler samt transkriberat material att 

raderas.  

Vi välkomnar allas åsikter, där ingenting är rätt eller fel, och ingen värdering kommer att läggas i det 

som sägs. Ni som deltar i studien kommer även att vara anonyma i uppsatsen. Intervjun kommer att 

spelas in vid godkännande från er med ljudupptagning, för att sedan kunna transkriberas och analyseras. 

Intervjun beräknas att ta cirka 60 minuter, vi bjuder på fika!  

 

Plats för intervju: (grupprums nr) 

Tid: (specifika tiden för den intervjuade)  

Datum: (specifika datumet för den intervjuade)  

 

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor eller funderingar. Vi ser fram emot att 

träffa dig!  

 

Med vänliga hälsningar, Isabelle och Kajsa  

 

Våra kontaktuppgifter:  

Kajsa N. Lysén 

Mail: lyka1795@student.ju.se,  

Telefonnummer: 0703-552716 

 

Isabelle Vildbaek 

Mail: viis1717@student.ju.se 

Telefonnnummer: 0735-774886 

 

 

  

mailto:lyka1795@student.ju.se
mailto:viis1717@student.ju.se
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Bilaga 4 

 

Informerat samtycke (i två exemplar)  

 

Informerat samtycke mellan deltagande personer och deltagande forskare krävs för att säkerställa kravet 

på enskilda personers skydd om otillbörlig insyn och kravet på vetenskaplig relevans.  

 

Jag samtycker till att:  

 

• Delta i en individuell intervju inom ramen för uppsatsarbete med syfte att ”beskriva Generation 

Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån ekonomiska, sociala och miljöaspekter”  

• Jag har blivit informerad om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

min medverkan 

• Jag har fått muntlig och skriftlig information om projektet och dess syfte samt fått möjlighet till 

att ställa frågor under studiens gång och även fått dem besvarade.  

• Jag har fått information om att den individuella intervjun kommer att spelas in samt att 

materialet förvaras skyddat så att ingen obehörig kan nå det.  

 

Samtycket upprättas i två exemplar varav jag behåller ett och ett lämnas till forskaren. 

 

 

____________________________ 

Ort och Datum 

 

____________________________ 

Deltagarens underskrift  

 

____________________________ 

Deltagarens namnförtydligande  

 

 

 

 

 

 

______________________________                                 __________________________ 

Forskarens underskrift                                                         Forskarens underskrift  

 

 

____________________________                                      ____________________________ 

Forskarens namnförtydligande                                             Forskarens namnförtydligande 
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