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CSR-arbete och om CSR-arbetet påverkar studenters val av arbetsgivare. Slutligen är syftet att 
undersöka om företagens CSR-arbeten kan användas ur ett rekryteringsperspektiv.  
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Research questions: Do students perceive themselves as stakeholders to corporate CSR 
activities? 
Have a company’s CSR work any impact on students’ choice of future employer? 
How can companies use their CSR work to recruit students’? 

Purpose: This paper intends to investigate if students see themselves as a stakeholder that 
could affect the company's CSR work and if CSR work affects students’ choice of employer. 
Finally, the purpose is to examine if the companies’ CSR work can be used from a 
recruitment perspective. 

Method: To achieve the purpose of this paper a qualitative approach with elements of 
quantitative method have been used. The qualitative empirical data has been collected using 
semi-structured interviews with representatives from Mälarenergi and Landstinget 
Västmanland and Mälardalen University. Furthermore, the quantitative empirical data 
collection occurred through a survey of economics students at Mälardalen University. In order 
to collect secondary data scientific articles and books have been used. 

Conclusion: Similar to the survey Ditlev-Simonsen and Wenstøp (2013) made in Norway, it 
was found that Swedish students studying Economics at Mälardalen University did not see 
themselves as a stakeholder to companies CSR work. However, they felt that they as a group 
can affect more than as individuals as well as employees of the company. 

The survey showed that more than half of the respondents think it is important that their 
future employers are working with CSR. However, it turned out that it was not equally 
important that companies report to students about their CSR work during their study time 

Companies can recruit students using their CSR work if the concept is defined for them. 
When the CSR concept is defined, the next step is to communicate internally on CSR in order 
for the external communication between companies and stakeholders to work. 
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 Inledning 1
I detta kapitel ges en introduktion av ämnet med en bakgrundsbeskrivning som leder fram till 
uppsatsens problemformulering, frågeställning, syfte, avgränsning, målgrupp och disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
Ett av de traditionella syftena med att driva företag är att maximera aktieägarnas vinst. Dock 
är en allt viktigare aspekt att reflektera över hur företagen tjänar pengar samt att skapa 
mervärde för företagets intressenter (Cerne, 2009). Definitionen på begreppet Corporate 
Social Responsibility (CSR) kan variera men en vanlig definition av CSR är hur företag tar 
ansvar för hur verksamheten påverkar samhället. Detta kan göras ur ekonomiska, 
miljömässiga och sociala perspektiv (Porter & Kramer, 2006).  
 
CSR växte fram i en allt större utsträckning runt millennieskiftet för att många företag hade 
dåligt rykte. Då utvecklades begreppet som en reaktion mot det ansvarslösa företagandet där 
det endast togs hänsyn till ägarna som intressent. Vikten av långsiktighet och goda 
intressentrelationer var en anledning till att ett större intressentperspektiv växte fram och att 
hänsyn skulle tas till flera intressenter än bara ägarna (Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 
2009). Det finns ett ökat intresse bland företag att arbeta med CSR och en anledning till det är 
två nyckelfaktorer nämligen moraliskt ansvar och företagens intressen. Det betyder att det har 
blivit allt viktigare för företag att ta ett mer moraliskt ansvar till sin omgivning vid sidan om 
att arbeta för aktieägarnas finansiella intressen. Om ett företags mål är att expandera och bli 
allt mer internationellt blir det allt viktigare att arbeta med dessa frågor eftersom en 
internationalisering kommer att leda till en större påverkan på den sociala och ekologiska 
miljön. På grund av detta växer det fram allt tydligare förväntningar från intressenter att 
sådana typer av företag ska ta allt mer ansvar (Chan, Watson, & Woodliff, 2014).  
 
En anledning till att arbeta med CSR är dels att göra det för samhällets bästa men även för 
företagets bästa. Ett företag bör erkänna sitt egenintresse eftersom det är en del av den 
transparenta relationen med intressenterna. Detta kan leda till en positiv uppfattning om 
motiven kring att engagera sig i CSR annars kan en skepsis gentemot företagets CSR-arbete 
växa fram. Undersökningar visar att CSR kan ses som ett PR-verktyg som kan användas för 
att förbättra relationen med sina intressenter. Genomförandet av CSR-arbetet är viktigt men 
att kommunicera detta arbete är minst lika viktigt och många företag upplever att denna del av 
arbetet är svår (Yeonsoo, 2014). Syftet med att arbeta med frågor rörande CSR varierar, en 
del anser att det är för att ledningen ska skapa ett gott personligt rykte som goda 
världsmedborgare medan andra menar att ett sådant arbete kan leda till en kvalitetssäkring av 
sin produkt eller tjänst. Innebörden av CSR kan ses som en utökning av företagets arbete med 
att maximera aktieägarnas finansiella intressen men även att arbeta mot mål som inte rör 
finansiella frågor men som krävs för att följa grundläggande lagar och regler. Den främsta 
anledningen till att arbeta med CSR är att minska konflikter mellan ledningen och de 
intressenter som inte investerar i företaget (Harjoto & Jo , 2011). Företag ska börja arbeta med 
frågor rörande CSR eftersom det är viktigt att tänka på att motivera företagsledning och 
medarbetare till att arbeta med dessa frågor. Om företagets intressenter efterfrågar att 



2 
 

företaget ska fokusera mer på ett sådant arbete kommer företaget också att göra detta. 
Anledningen till det är att företaget är beroende av sina olika intressenter (Cerne, 2009).  
 
Borglund, De Geer och Hallvarsson hänvisar till Sveriges Finansanalytiker som menar att 
CSR ökar attraktionskraften som arbetsgivare hos både anställda och möjliga nyanställda. 
Detta började diskuteras allt mer inom CSR under år 2008 då CSR kan användas som ett 
verktyg som underlättar rekryteringen samt att behålla personal. Detta stärker företagens 
kultur och attraktivitet. Personalchefer vittnar även om att anställda förväntar sig att företagen 
ska arbeta med CSR. Även studenter uppger i större utsträckning att de väljer arbetsgivare 
efter grad av CSR-arbete. Vidare hänvisar Borglund, De Geer och Hallvarsson till en mätning 
som undersökningsföretaget Universum har gjort. Den visade att var femte student ansåg att 
ett företags sociala ansvar var viktigt vid val av arbetsgivare och var tredje student tyckte att 
ett företags etik och moral var viktigt vid val av arbetsgivare. Det är ett tecken på att CSR har 
fått ett sådant genomslag att både anställda och potentiella nyanställda förväntar sig att 
företaget ska arbeta med CSR (Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 2009).  
 
1.2 Problemformulering 
Det finns intressenter som är mer eller mindre självklara för ett företag. Det finns också 
intressenter som generellt sett inte ses som en självklar intressent men som trots det kan ha en 
stor påverkan på företagens CSR-arbete. En tänkbar men inte självklar intressent är studenter. 
I en undersökning som genomfördes i Norge fick studenter, företagsledare och icke-statliga 
organisationer rangordna intressenter som de ansåg hade hög respektive låg påverkan och 
möjlighet att motivera ett företags CSR-arbete. Där framkom det att studenterna själva inte 
rankade sig högt utan ganska lågt medan de rankade ägare högst som en mer självklar 
intressent (Ditley-Simonsen & Wenstøp, 2013). Det finns växande bevis för att ett företags 
sociala ansvar blir ett allt viktigare sätt att attrahera och behålla goda medarbetare. Människor 
vill arbeta i företag som visar ett gott samhällsmedborgarskap och i organisationer där de kan 
utvecklas. CSR kan i allmänhet avslöja värderingar i ett företag och kan därmed vara en del 
av ett personalvärde. Det kan även humanisera företaget på ett sätt som andra aspekter av 
arbetet inte kan. CSR skildrar företaget som bidrar till samhället på andra sätt än enbart 
vinstmaximering och skatteintäkter till samhället. Detta kan förklaras på ett annat sätt 
nämligen: “a paycheck may keep a person on the job physically, but it alone will not keep a 
person on the job emotionally” (Bhattacharya, Sen, & Korschun, 2008, s. 37).  
 
Eftersom studenter kan ses som framtidens medarbetare kan ett engagemang i frågor som 
berör CSR påverka detta arbete i företagen, det vill säga deras framtida arbetsplatser. Om 
studenter är insatta i dessa typer av frågor kan de påverka genom att implementera CSR på 
deras framtida arbetsplats som en viktig del i verksamheten. Ekonomistudenter kan dessutom 
vara framtidens företagsledare med det yttersta ansvaret för ett företags CSR-arbete och om 
de är insatta i ämnet redan under sin studietid kan de implementera ett välgrundat CSR-arbete 
på sina framtida arbetsplatser, vilket skulle kunna gynna dessa företag. De studenter som 
deltog i undersökningen i Norge rankade inte sig själva som en intressent som kan påverka 
och motivera ett företags CSR-arbete. Det gör det intressant att undersöka hur svenska 
studenter ställer sig till denna fråga. Detta eftersom det kan förekomma skillnader mellan 
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studenternas åsikter i de olika länderna. Det gör det även aktuellt att undersöka om studenter 
är en intressentgrupp som företagen tar hänsyn till i sitt CSR-arbete.  
 
Som framtida medarbetare finns det även intresse hos företagen att fundera över studenter ur 
ett rekryteringsperspektiv, då det kan vara viktigt att i ett tidigt skede fånga upp studenter 
genom sitt CSR-arbete och informera dem om detta. Detta eftersom det kan påverka 
studenternas val av arbetsplats i framtiden samt vilka företag dessa väljer att söka arbete på. 
Därför är det även aktuellt att undersöka studenternas syn på om ett företags CSR-arbete kan 
påverka vilka företag de väljer att söka arbete på. 
 

1.3 Frågeställning  
• Uppfattar studenter sig själva som intressenter till företagens CSR-arbete? 
• Har ett företags CSR-arbete någon påverkan på studenters val av framtida 

arbetsgivare? 
- Hur kan företagens CSR-arbeten användas för att rekrytera studenter?  

 
1.4 Syfte 
Uppsatsen avser att undersöka om studenter ser sig själva som en intressent till företags CSR-
arbete och om CSR-arbetet påverkar studenters val av arbetsgivare. Slutligen är syftet att 
undersöka om företagens CSR-arbete kan användas ur ett rekryteringsperspektiv.  
 
1.5 Avgränsning 
Tidigare studier har inte fokuserat på relationen mellan företags CSR-arbete och rekrytering 
av studenter. Inte heller nämns studenter som en intressentgrupp som kan påverka företags 
CSR-arbete. Därför avgränsas undersökningen till att undersöka Mälarenergi och Landstinget 
Västmanland (LTV) samt att göra en enkätundersökning bland ekonomistuderande på 
Mälardalens högskola (MDH). Detta för att få både företagens och studenternas syn på dessa 
två områden. Eftersom studenterna studerar på MDH ansågs det vara relevant att ta del av 
Peter Dobers, professor i företagsekonomi med inriktning mot hållbar utveckling på MDH, 
åsikter kring problemet.  
 
1.6 Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är främst företag och högskolestudenter eftersom det är dem 
som behandlas i uppsatsen. Det är även företag och högskolestudenter tillsammans med Peter 
Dobers, MDH som är respondenter i uppsatsen. Högskolor är en målgrupp eftersom de kan 
öka studenters kunskaper kring CSR. 
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1.7 Disposition  

 
Figur 1-1 Disposition över uppsatsen 

I inledningskapitlet ges en introduktion av ämnet med en bakgrundsbeskrivning som leder 
fram till uppsatsens problemformulering, frågeställning, syfte, avgränsning och målgrupp. 
Därefter följer den teoretiska referensramen där det redogörs för val av teoretisk referensram 
som är relevant för uppsatsen. Därefter följer en redogörelse för CSR, intressentteorin och 
kommunikation kring CSR. Avslutningsvis finns det en sammanfattning över den teoretiska 
referensramen.  I metoden behandlas den metod som använts för att genomföra vår 
undersökning. Det finns en beskrivning av hur respondenter valdes, hur datainsamlingen har 
skett samt hur operationaliseringen har utarbetats. Metoden fortsätter sedan med en 
redogörelse för uppsatsens reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med metod- och 
källkritik. I empirin sammanfattas intervjuerna som har gjorts med representanter från 
Mälarenergi och LTV samt med MDH. Enkätundersökningen redovisas även i detta kapitel. 
Analysen är utformad efter analysmetoden som framgår i kapitel 3. Analysen följer samma 
struktur som sammanfattningen av empirin. I slutsatsen görs en koppling mellan teori, empiri 
och analys. I kapitlet besvaras uppsatsens frågeställningar och syftet uppnås. Avslutningsvis 
finns ett diskussionskapitel där reflektioner som framkommit under arbetets gång presenteras. 
Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.   

Inledning Teoretisk 
referensram Metod Empiri Analys Slutsatser Disku-

ssion 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs det för val av teoretisk referensram som är relevant för uppsatsen. 
Därefter följer en redogörelse för CSR, intressentteorin och kommunikation kring CSR. 
Avslutningsvis finns en sammanfattning över den teoretiska referensramen.  
 
2.1 Val av teoretisk referensram 
För att få en förståelse för begreppet CSR inleds den teoretiska referensramen med en 
redogörelse för begreppet. Referensramen för CSR utgår från CSR-pyramiden som ger en 
förståelse för begreppet för att kunna besvara studiens frågeställning. För att företagen ska 
kunna bedriva ett CSR-arbete kan CSR-processen användas för att identifiera vad CSR 
innebär för företaget och hur arbetet ska kommuniceras. För att få ett student- och 
rekryteringsperspektiv hänvisas detta tillsammans med CSR för att få kännedom om 
relationen mellan rekrytering av studenter och CSR. Intressentteorin är en central teori inom 
begreppet CSR som används för att identifiera företagens intressenter. Anledningen till att 
intressentteorin är relevant är för att få kunskap om vilka intressenter som påverkar företagen 
och deras CSR-arbete. För att nå ut med sitt CSR-arbete är kommunikation kring CSR-arbetet 
viktigt för företagen. På grund av detta är en redogörelse för begreppet relevant för uppsatsen. 
Kommunikation delas in i intern och extern där den interna kommunikationen är viktig för 
CSR-arbetet inom företaget och den externa är viktig för att kommunicera ut arbetet till 
intressenterna och företagets omgivning.  
 
2.2 CSR-begreppet 
Begreppet CSR kan ses som en kombination av tre olika begrepp, nämligen sustainability, 
corporate accountability och corporate governance. Begreppet sustainability kan översättas 
till hållbarhet och används för att beskriva hur de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
frågorna ska kunna balanseras så att samhällets långsiktiga överlevnad inte kan hotas. 
Corporate accountability behandlar företagens ansvar där fokus ligger på företagets 
trovärdighet. Slutligen handlar begreppet corporate governance om hur företaget förvaltas 
och i detta sammanhang handlar det om öppenhet och trovärdighet (Löhman & Steinholtz, 
2004). 

2.2.1 CSR-pyramid 
Begreppet CSR kan definieras med hjälp av en CSR-pyramid som har fyra nivåer; ekonomiskt 
ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar samt filantropiskt ansvar. Dessa fyra nivåer har alltid 
funnits men det var först i slutet av 1980-talet som de etiska och filantropiska nivåerna tog allt 
mer plats (Carroll, 1991). 
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Figur 2-1 Egen översättning av Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991, s. 42) 

Enligt figur 2-1 innebär det ekonomiska ansvaret att företagens mål är att ha en så god 
lönsamhet som möjligt genom att vara effektiva för att på så sätt kunna maximera 
aktieägarnas vinster och vara konkurrenskraftiga. Det juridiska ansvaret innebär att företaget 
måste ta hänsyn till de lagar och föreskrifter som finns i deras strävan att vinstmaximera. Det 
ekonomiska och juridiska ansvaret har ett starkt samband och är en förutsättning för att 
företaget ska kunna överleva. Det etiska ansvaret innebär att företaget, utöver lagar och 
föreskrifter, även tar hänsyn till de normer som intressenterna anser vara relevanta för 
företaget. Det innebär att det är företagets skyldighet att göra det som intressenterna anser är 
rätt och undvika att intressenterna påverkas negativt av företagets verksamhet. Det etiska 
ansvaret är en enskild nivå men påverkas av det juridiska ansvaret eftersom lagar utvecklas 
och expanderar och det innebär att normerna förändras eftersom de ska ligga på en nivå 
utöver lagarna. Den sista nivån är den filantropiska nivån som är frivillig där företaget bidrar 
med något till samhället utöver det som förväntas av dem. Det kan exempelvis handla om att 
skänka eller låna pengar till välgörenhet. Om företaget tar ett filantropiskt ansvar kan de anses 
vara goda samhällsmedborgare (Carroll, 1991). Denna CSR-pyramid kan ses som en 
intressentmodell där den ekonomiska nivån framförallt påverkar ägarna och de anställda 
medan den juridiska nivån främst påverkar de anställda och kunderna. Det etiska ansvaret 
påverkar alla intressentgrupper medan det filantropiska ansvaret påverkar hela samhället 
(Carroll & Buchholtz, 2002). 

2.2.2 CSR-processen 
Det går att beskriva CSR-arbete som en process med två faser som tas upp i figur 2-2 nedan. 
Den första fasen, strategiutveckling, innebär att företaget identifierar sin vision, sitt mål och 
arbetets omfattning. Detta för att sedan besluta vilka intressenter som ska prioriteras, vilka 
utmaningar som finns att arbeta med hjälp av CSR och vilka metoder som ska användas för 
att göra det. Efter att detta har gjorts ska en strategi utformas. I fas två, implementering, 
handlar den första delen om hur företaget ska implementera och kontrollera sitt CSR-arbete. 
Detta kan ske genom att företagen kommunicerar ut sitt CSR-arbete och håller i 
intressentdialoger. Den andra och sista delen i denna fas innebär att identifiera vilka effekter 

• Vara en god samhällsmedborgare 
• Bidra med resurser till samhället för att förbättra 

livskvaliteten 

Filantropiskt 
ansvar 

• Vara etisk 
• Skyldighet till att göra det som är rätt och 
rättvist 

• Undvika skada 

Etiskt ansvar 

• Följa lagen 
• Lagen är samhällets kodifiering av 
rätt och fel.  

Juridiskt ansvar 

• Vara vinstdrivande  
• Är grunden för alla andra 
delar 

Ekonomiskt ansvar 
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som ett CSR-arbete har på exempelvis goodwill, rykte och image (O’Riordan & Fairbrass, 
2008). 
 
 
 

 

 

Figur 2-2 Egen översättning av CSR-processen (O’Riordan & Fairbrass, 2008, ss. 745-758) 

2.2.3 CSR och studenter  
CSR är något som företagen arbetar frivilligt med och dessa åtgärder är icke-vinstdrivande 
vilket leder till att välfärden i samhället är förenlig med företagens verksamheter. Från början 
var CSR endast betydelsefullt för företagen men nu börjar även högskolor och universitet få 
upp ögonen för ämnet. Anledningen till det är att högskolor och universitet bedriver 
utbildningar inom CSR för att studenterna ska få kunskap och erfarenhet av ämnet. En annan 
anledning till det är att fungera som en förebild för sina studenter där högskolor kan agera 
som en drivkraft för CSR-arbete. Detta för att delaktigheten bland studenterna i CSR-frågor 
ska vara hög och då krävs det att studenterna är välinformerade och förstår fördelarna med 
CSR. Detta leder till att skapa en bättre framtid vad det gäller etiska, miljömässiga och sociala 
problem. På grund av allt fler omtalade miljöproblem är det många personer som intresserar 
sig för miljöfrågor. För att kunna få bukt på dessa problem behöver detta kommuniceras ut till 
den yngre generationen och då speciellt till studenter. För att arbetet med CSR ska bli mer 
omfattande än vad det är idag krävs det ett hårt arbete där varje del av samhället har en roll 
(Ahmad, 2012). 
 
Många unga anställda som ofta är nyexaminerade har ofta andra mål än försörjning när de 
söker arbete. Många av dessa har ett intresse för miljöfrågor och väljer arbetsplats som passar 
deras personliga värderingar. Detta leder till att arbetet blir ett identitetsarbete (Jutterström & 
Norberg, 2011). Undersökningar visar att företag som bedriver ett CSR-arbete har lättare att 
rekrytera ny arbetskraft än vad företag som inte bedriver ett CSR-arbete har. Dessa 
undersökningar visar även att företag som kommunicerar och marknadsför deras CSR-
engagemang har anställda som är mer lojala mot företaget (Turban & Greening, 1996) 
(Valentine & Fleichman, 2008). Ett företags CSR-arbete får en allt större roll vid rekrytering 
av studenter samt att dagens tillgängliga arbetskraft söker sig allt mer till företag med ett gott 
rykte om att vara ansvarstagande (Peterson, 2004).  
 
Kunskapsbristen kring CSR är en viktig fråga för högskolorna och universiteten och under 
senare år har det blivit allt vanligare med kurser i CSR och företagsetik. Detta har lett till att 
dagens nyexaminerade ekonomer ofta har mer kunskap om CSR än vad personer som tog 
examen tidigare har (Brytting & Egels, 2004).  

2.2.4 CSR som rekryteringsverktyg 
För att skapa fördelar gentemot andra företag kommer kunskap och kvalitet på arbetskraften 
bli allt viktigare i framtiden. För att locka arbetssökande kan företagen använda sitt sociala 

Fas 1 - strategiutveckling 
• Värde 
• Alternativ 
• Strategi 

Fas 2 - implementering 
• Implementera/kontrollera 
• Effekt 
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ansvar och till detta kopplas två teorier. Dessa är social identitetsteori och signaleringsteori. 
Den sociala identitetsteorin menar att arbetssökande har en högre självbild när de arbetar för 
ett företag som är socialt lyhört än de som är mindre socialt lyhörda. Blivande arbetssökande 
är mer benägna att söka arbete på socialt ansvarsfulla företag än företag med dåligt rykte och 
skulle med högre sannolikhet acceptera ett jobberbjudande från företag som tar socialt ansvar. 
Signaleringsteori kan förklaras som att eftersom de arbetssökande inte har fullständig 
information om en organisation tolkar de informationen de får som signaler om företagets 
arbetsförhållanden. Enligt signaleringsteorin skickar företagens sociala ansvar signaler till 
potentiella arbetssökande om hur det skulle vara att arbeta för företaget och att detta påverkar 
företagets attraktivitet som arbetsgivare. Vidare förväntas de blivande arbetssökandes 
specifika värderingar påverka i vilken utsträckning ett företags sociala ansvar påverkar den 
attraktionen. Företagens sociala ansvar kan locka en större grupp av arbetssökande. Dock är 
forskningen kring dessa relationer begränsad men det finns tecken på att företag som tar ett 
socialt ansvar påverkar företagets attraktivitet som arbetsgivare. Detta för att framtida 
arbetssökande dras mer till företag som har en positiv bild än de med en negativ bild 
(Greening & Turban, 2000). 
 
2.3 Intressentteorin 
Intressentteorin handlar om i vilken utsträckning som intressenter har krav på inflytande i 
företaget. En definition av intressent är att det är en individ eller grupp som påverkar eller 
påverkas av företagets verksamhet (Blom, Kärreman, & Svensson, 2012). Intressenter kan ge 
företaget motivation till sitt CSR-arbete och dessa delas upp i två delar, nämligen primära och 
sekundära intressenter. De primära intressenterna är de som företaget inte kan leva vidare utan 
och det handlar exempelvis om aktieägare, anställda, kunder och leverantörer. De sekundära 
intressenterna är exempelvis media och myndigheter som inte är avgörande för företagets 
överlevnad på samma sätt som de primära intressenterna är (Moir, 2001). Även studenter kan 
vara en intressent till företag (Ditley-Simonsen & Wenstøp, 2013). Istället för att skilja på 
primära och sekundära intressenter kan olika intressenter vara mer eller mindre viktiga att ta 
hänsyn till beroende på tid och situation. När det kommer till socialt ansvarstagande kan 
utvecklingen förstås som att det är viktigare att vara proaktiv i sina relationer till 
intressenterna istället för att agera reaktivt. Att vara proaktiv innebär att företag inte enbart 
reagerar på negativ kritik utan att de istället arbetar aktivt med sitt sociala ansvar oavsett 
påtryckningar utifrån. Att arbeta proaktivt med intressenter och ställa krav gör att företag kan 
vara involverade och påverka kravbilden. En långsiktig dialog med intressenterna kan bidra 
till att företag får större utrymme att själva påverka sina intressenter. Ett samspel mellan 
företag och intressenter kan skapa en gemensam förståelse för problem och krav och det 
sociala ansvaret i företag kan definieras och utvecklas tillsammans med företagets 
intressenter. Detta intresse att föra dialog är något som har ökat (Grafström, Göthberg, & 
Windell, 2008).  
 
Inom intressentteorin är det angeläget att begränsa vem eller vilka som är att anse som 
intressent eftersom det handlar om att identifiera de individer eller grupper som kräver 
uppmärksamhet från företaget och då i synnerhet från företagsledningen. En grund för att göra 
denna identifiering är att det finns en relation till företaget som ger intressenten möjlighet att 
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göra sin röst hörd samt göra sina behov kända hos företagsledningen. En annan identifiering 
som kan göras är att utgå från beroenden och identifiera de intressenter vars stöd företaget 
behöver för sin överlevnad (Blom, Kärreman, & Svensson, 2012). I takt med utvecklingen av 
intressentmodellen har dess användningsområde breddats. Från att identifiera centrala aktörer 
i företagets omgivning till att analysera intressenter för att förstå vilka de är vid en viss 
tidpunkt samt på vilket sätt de påverkar företaget. Intressenter är precis som företag 
föränderliga och är inga statiska aktörer, utan påverkas och förändras över tid och beroende på 
situation (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008).  
 
2.4 Kommunikation kring CSR 
Det är en fördel om företagen kommunicerar deras CSR-arbete både internt och externt till 
sina intressenter. Genom att göra det visar företaget att de är socialt ansvarstagande, visar en 
ökad medvetenhet om företagets policy angående CSR-arbetet och gynnar dialogen om CSR-
arbetet. Anledningen till att bedriva en dialog med sina intressenter är för att kunna ta hänsyn 
till och besvara intressenternas frågor. Den information som kan finnas med i den interna och 
externa kommunikationen är bland annat följande: 

• Ledningens inställning och löfte inom ramen för socialt ansvarstagande 
• Företagets policy och mål med socialt ansvar 
• Företagets processer som berör det sociala ansvarstagandet 
• Finansiell information som rör företagets arbete med socialt ansvarstagande  

(Svenska standardiseringsinstitutet, 2005).  

2.4.1 Intern kommunikation 
Den interna kommunikationen kan ske mellan olika nivåer eller avdelningar. Denna typ av 
kommunikation är viktig för att systemet för ledningen rörande företagets CSR-arbete ska 
fungera. Kommunikationen är ett hjälpmedel för problemlösning, samordning, uppföljning 
och vidareutveckling. I samband med att medarbetare blir informerade om företagets CSR-
arbete kan deras motivation öka. På så sätt kan även förståelse och acceptans för företagets 
CSR-arbete förbättras. Den interna kommunikationen kan hjälpa medarbetarna att ta eget 
ansvar och på så sätt hjälpa företaget att nå sina mål för det sociala ansvarstagandet. För att 
den interna kommunikationen ska bli framgångsrik är det en fördel om dialogen mellan 
ledningen och medarbetarna kan ske på alla nivåer inom företaget. Detta beror på att de 
anställda ska ha möjlighet att kunna ge respons och förslag på CSR-arbetet och företaget ska 
kunna besvara dessa frågor och kommentarer. Förutom att bedriva en kommunikation med 
medarbetarna bör företaget även ta hänsyn till andra intressenter som representerar företaget, 
bland annat leverantörer. Den interna kommunikationen kan ske på flera olika sätt, 
exempelvis genom anslagstavlor, intranät och e-post (Svenska standardiseringsinstitutet, 
2005). 

2.4.2 Extern kommunikation 
Förutom den interna kommunikationen är även den externa kommunikationen viktig för 
företag. Den här typen av kommunikation sker oftast i form av intressentdialoger med 
företagets externa intressenter och kan vara ett bra verktyg för att hantera frågor rörande CSR 
och att möta intressenternas förväntningar på företagets sociala ansvarsarbete. Företag bör 
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kunna ta emot, dokumentera och ge respons på den externa kommunikationen. All extern 
kommunikation som bedrivs bör protokollföras. Den externa kommunikationen kan praktiskt 
bedrivas genom exempelvis studiebesök, via företagets webbplats och via reklam (Svenska 
standardiseringsinstitutet, 2005). 

2.4.3 Intressentdialog 
För att uppnå ett bra CSR-arbete krävs det att företagen arbetar med sina intressenter genom 
att diskutera och identifiera vilka frågor som företaget främst bör arbeta med. Den här typen 
av kontakt kallas för intressentdialog. För företag som har ett dåligt rykte bland allmänheten 
kan det vara betydelsefullt att föra en dialog med sina intressenter. Där får intressenterna 
möjlighet att på ett konstruktivt sätt framföra sina åsikter och bidra till en debatt om det 
sociala ansvaret som företaget bör ta. Med hjälp av en intressentdialog kan företagsledare på 
ett enkelt sätt identifiera och utvärdera intressenternas krav. I en intressentdialog sker ett 
utbyte där företaget erbjuder något av värde till sina intressenter och intressenterna får i sin tur 
bidra med vad de anser är relevant för företaget att arbeta med. När en företagsledning ska 
implementera den strategiska planeringen kring CSR är det därför viktigt att ta hänsyn till 
intressenternas åsikter kring detta ämne (O’Riordan & Fairbrass, 2008). 
 
2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen inleds med en generell beskrivning av CSR där det finns en 
beskrivning av CSR som innebär att det är en kombination av tre olika begrepp, nämligen 
sustainability, corporate accountability och corporate governance (Löhman & Steinholtz, 
2004). Efter den generella beskrivningen följer CSR-pyramiden som fungerar som en 
definition av begreppet CSR. Pyramiden är indelad i fyra delar; ekonomiskt ansvar, juridiskt 
ansvar, etiskt ansvar samt filantropiskt ansvar (Carroll, 1991). Företag som bedriver ett CSR-
arbete har lättare att locka ny arbetskraft än vad företag som inte bedriver ett CSR-arbete har 
(Turban & Greening, 1996) (Valentine & Fleichman, 2008). Ett företags CSR-arbete får en 
allt större roll vid rekrytering och dagens tillgängliga arbetskraft söker sig allt mer till företag 
med ett gott rykte om att vara ansvarstagande (Peterson, 2004). Enligt signaleringsteorin kan 
företagets sociala ansvar skicka signaler till potentiella arbetssökande om hur det skulle vara 
att arbeta på företaget. Det skulle därmed påverka företagets attraktivitet som arbetsgivare. 
Den sociala identitetsteorin menar att synen på arbetsgivaren påverkar de anställdas självbild 
och att denna skulle vara högre genom att arbeta för ett företag som bedriver ett CSR-arbete 
(Greening & Turban, 2000). 
 
En definition av en intressent är någon individ eller grupp som påverkar eller påverkas av ett 
företag (Blom, Kärreman, & Svensson, 2012). De primära intressenterna är de som företaget 
inte kan överleva utan medan de sekundära inte är avgörande för företagets överlevnad (Moir, 
2001). Genom intern och extern kommunikation kan företag visa att de är socialt 
ansvarstagande. Den interna kommunikationen sker inom företaget mellan olika avdelningar 
och är viktig för att företagets CSR-arbete ska fungera. Den externa kommunikationen sker 
mellan företaget och dess intressenter bland annat genom intressentdialoger vilket är ett bra 
verktyg i arbetet med CSR (Svenska standardiseringsinstitutet, 2005).  
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3 Metod  
Avsnittet behandlar den metod som använts för att genomföra undersökningen. Det finns en 
beskrivning av hur respondenter valdes, hur datainsamlingen har skett samt hur 
operationaliseringen har utarbetats. Metoden fortsätter sedan med en redogörelse för 
uppsatsens reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med metod- och källkritik.  
 
3.1 Forskningsmetod 
En kvalitativ metod med kvantitativa inslag har använts i denna uppsats. Detta eftersom den 
kvalitativa delen har använts för att kunna besvara den andra frågeställningen om hur 
företagens CSR-arbete kan användas för att rekrytera studenter. Det kvantitativa inslaget har 
använts för att kunna besvara den första frågeställningen om hur studenter uppfattar sig själva 
som en intressent till företagens CSR-arbete. I den kvalitativa metoden ligger tyngdpunkten 
på ord och inte på siffror vid insamlandet av information, betoningen ligger istället på teori, 
litteratur och artiklar (Bryman & Bell, 2013). Denna typ av forskningsmetod kännetecknas av 
att de personer som undersöker problemet har en närhet till problemet som undersöks. Detta 
är en förutsättning för att skapa en förståelse för problemet. Personerna som bedriver 
undersökningen kan på så sätt se problemet utifrån de undersöktas perspektiv och då är det 
möjligt att skapa en djupare och mer komplett uppfattning om problemet som studeras 
(Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa delen i denna uppsats består av intervjuer med 
representanter från företag, organisation samt högskola. De personer som har intervjuats 
arbetar dagligen med CSR-arbete vilket innebär att de är insatta i ämnet.      
 
Den kvantitativa metoden analyserar siffror och generaliserbarheten i insamlad data som 
samlats in genom enkätundersökningen. Skillnaden från den kvalitativa metoden där närhet 
skapas till problemet är att den kvantitativa metoden håller en distans till respondenterna 
(Bryman & Bell, 2013). Den kvantitativa delen i den här uppsatsen har genomförts genom en 
enkätundersökning med studenter.  
 
Genom att använda en kvalitativ metod med kvantitativa inslag har problemet undersökts 
både utifrån företagens och studenternas perspektiv. Det har gjort att vi fått ett brett perspektiv 
på situationen kring hur studenter uppfattar sig själva som intressenter till företagens CSR-
arbeten samt hur företagens CSR-arbeten kan användas för att rekrytera studenter. Detta har 
lett till att uppsatsens frågeställningar och syfte har kunnat besvaras.   
 
3.2 Val av respondenter 
Anledningen till att vi valde att undersöka hur företag tar hänsyn till studenter som intressent i 
sitt CSR-arbete var för att även få företagens syn på problemet. Orsaken till det är att 
studenter är framtida medarbetare och därför är det relevant att få reda på hur de ser på 
företags CSR-arbete som framtida arbetsgivare. Denna information kan även vara användbar 
för företag så att de får vetskap om studenters åsikter kring CSR som kan användas vid 
rekrytering av studenter i framtiden. Det kan även tvärtom vara användbart för studenter att få 
vetskap om företags åsikter rörande ämnet. Vid val av företag till empiriinsamlingen söktes 
det efter företag i Västerås som skulle vara intressanta att studera och som arbetar med 
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hållbarhetsfrågor.  Mälarenergi och LTV valdes för att de är stora arbetsgivare i Västerås som 
kan erbjuda olika yrkesval inom respektive företag. Under intervjun med Mälarenergi 
framkom det att ekonomistuderande borde ha mer kunskaper om CSR. Detta bekräftades även 
i enkätundersökningen där flertalet respondenter ansåg sig ha otillräckligt med kunskaper för 
att besvara frågorna. Detta ledde fram till att Peter Dobers kontaktades för att få hans 
perspektiv på problemet i egenskap av professor i företagsekonomi med inriktning mot 
hållbar utveckling på MDH.  Samtliga respondenter kontaktades via e-post.  
 
Anledningen till att studenter valdes som respondenter i enkätundersökningen var för att 
kunna undersöka hur studenter ser på möjligheten att påverka företagens CSR-arbete. Skälet 
till avgränsningen av studenter till ekonomistudenter på MDH i enkätundersökningen var för 
att de kan ses som framtidens chefer och representanter i företagsledning och styrelse. En 
avgränsning till ekonomistudenter på MDH ger även ett tillräckligt antal respondenter med 
eventuellt bortfall i beaktande för att analysera och dra slutsatser. Det är även relevant att 
avgränsa till ekonomistudenter då uppsatsen skrivs inom företagsekonomi. Ett företag och en 
organisation i närområdet valdes på grund av uppsatsens tidsbegränsning samt att de är 
verksamma i MDH:s närområde.  
 
3.3 Datainsamling 
För att få fram potentiella sekundärkällor och vad som skulle vara aktuellt att skriva om i den 
teoretiska referensramen söktes det efter relevant teori och information i vetenskapliga artiklar 
och böcker för att få en inblick i ämnet. Även tidigare skrivna uppsatser användes för att få 
inspiration. För att hitta vetenskapliga artiklar har olika databaser använts och dessa är 
ABI/Inform Global, Discovery och Google Scholar. Sökorden i databaserna har varit CSR, 
stakeholders, competitive advantage, students, university, communication och recruitment 
som dels använts självständigt men även i kombination. De böcker som har använts har lånats 
på högskolebiblioteket på MDH i Västerås. De sökord som har använts i bibliotekskatalogen 
är samma som vid sökning efter vetenskapliga artiklar, dock på både engelska och svenska. 

3.3.1 Intervjuer 
Intervjuer är en vanligt förekommande metod vid kvalitativa undersökningar (Holme & 
Solvang, 1997). Intervjuer valdes att genomföras för att samla in primärdata men det gav även 
en möjlighet att få en uppfattning om ämnet och mer information för att kunna uppnå 
uppsatsens syfte. På grund av det valdes intervjuer att genomföras med representanter från 
Mälarenergi och LTV samt MDH. Intervjufrågorna var samma till båda företagen med 
undantag från följdfrågorna som skiljde sig åt vid respektive intervju. Frågorna till Peter 
Dobers skiljde sig åt från frågorna till företagen för att få ett akademiskt perspektiv på 
problemet. Vid samtliga personliga intervjuer har respondenterna tillfrågats om intervjuerna 
kan spelas in för att säkerställa att information inte försummas.  
 
Mälarenergis representant Katarina Hogfeldt-Forsberg som är hållbarhetschef på företaget 
intervjuades på Mälarenergis kontor i Västerås den 14 april år 2015. Intervjun utfördes under 
45 minuter vilket var en rimlig tid för att få svar på intervjufrågorna som skickades till 
respondenten några dagar innan intervjun. Att intervjufrågorna skickades till respondenten 
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innan intervjun gjorde att respondenten kunde förbereda sig och att frågorna blev utförligt 
besvarade. Intervjun med LTV genomfördes med fyra personer den 29 april år 2015 i 
Landstingshuset i Västerås under en timme. De personer som närvarade vid intervjun var Elin 
Dalman (miljöstrateg), Fredrik Holst (finanschef), Jeanett Klingtoft (utvecklare HR) och 
Carina Norrwie Strömstedt (HR-strateg). Peter Dobers som är professor i företagsekonomi 
med inriktning mot hållbar utveckling intervjuades den 23 april 2015 vid ett personligt möte 
på MDH i Västerås. Intervjun utfördes under 30 minuter.  
 
Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket kan liknas vid en kvalitativ intervju (Alvesson 
& Deetz, 2000). På så sätt kan intervjun styras för att få svar på våra frågor men samtidigt 
vara öppna för att ha möjligheten att ställa följdfrågor. Detta gjorde att respondenterna kunde 
tala fritt om ämnet och vi kunde få utvecklade svar på våra frågor. Följdfrågorna gav 
respondenterna möjlighet att ge mer djupgående svar än om det inte skulle förekomma några 
följdfrågor. Personliga intervjuer valdes att genomföras eftersom de är direkt kopplade till 
studiens syfte. Frågorna i intervjuerna kan anpassas beroende på vem som är respondent och 
det gör att förståelsen för situationen blir djupare. Intervjuerna gör uppsatsen mer tillförlitlig 
eftersom informationen kommer från de personer som är insatta i respektive företags CSR-
arbete.    

3.3.2 Enkätundersökning 
En enkätundersökning valdes att genomföras för att få studenternas syn på uppsatsens ämne 
och då ansåg vi att enkäter var att föredra då de är lättare att sprida till fler personer och för att 
nå ut till ekonomistudenter. Även ur en tidsaspekt ansågs enkäter passa bra eftersom det är ett 
tidseffektivt och gratis alternativ. De respondenter som har deltagit i enkätundersökningen har 
haft möjligheten att vara anonyma. För att framställa enkäten användes internettjänsten 
SurveyMonkey.com för att sedan kunna skicka ut den till ekonomistudenter via e-post. Det 
skickades även ut påminnelser fem gånger för att höja svarsfrekvensen. Enkäterna skickades 
till personer som läser Ekonomprogrammet på MDH. Enkäten skickades till 458 personer och 
gav en svarsfrekvens på 62 personer och ett bortfall på 396 personer.  
 
Enkäten omfattades av tio frågor (Bilaga 3) vilket ansågs vara lagom många för att få in 
betydelsefull information samtidigt som det skulle motivera fler respondenter att besvara 
enkäten. En kortare enkät ger fler svar (Bryman & Bell, 2013). Av enkätens frågor var två 
öppna frågor och åtta slutna frågor där respondenten hade möjlighet att välja bland givna 
svarsalternativ. Även frågorna i enkäten har precis som intervjufrågorna varit utformade för 
att kunna uppnå uppsatsens syfte. Vid sammanställningen av enkätundersökningen har 
tabeller och diagram från internettjänsten SurveyMonkey använts. Detta för att de var 
användbara, tydliga och det var tidsbesparande att använda dessa istället för att konstruera 
egna tabeller och diagram.  
 
Fråga ett och två i enkätundersökningen angående kön och ålder har inte tagits i beaktande 
varken i den teoretiska referensramen, empirin eller i analysen. Detta för att 
åldersintervallerna i fråga två var för långa för att kunna se några eventuella samband mellan 
ålder och svaren på de övriga frågorna. När det gäller frågan om kön har det inte heller tagits i 
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beaktande i uppsatsens andra delar, detta för att det i efterhand var svårt att dra några 
slutsatser om kön har någon betydelse för studenternas åsikter kring CSR. Dessa två frågor 
har dock inte uteslutits utan de finns redovisade i Bilaga 7.  
  
3.4 Operationalisering 
Operationalisering kan förklaras som att uppsatsens begrepp görs synliga och mätbara vilket 
innebär att dessa måste bestämmas och operationaliseras (Bryman & Bell, 2013). Detta har 
gjorts genom att formulera begrepp som är relevanta för uppsatsen och dessa är: CSR, 
intressentteorin och kommunikation kring CSR. Dessa begrepp återkommer genom hela 
uppsatsen från inledningen till slutsatserna. Tabell 3-1 visar hur begreppen tas upp i 
enkätundersökningen och i intervjuerna. 
 

Tabell 3-1 Operationalisering av empiriinsamlingen 

Begrepp Intervjuer med 
företag 

Intervju med Peter 
Dobers, MDH 

Enkätundersökning 

CSR Fråga 1, 2 och 3. Fråga 1 och 2. Fråga 3, 4, 5 och 6.  
Intressenter Fråga 4, 5, 6, 7 och 8. Fråga 3, 4 och 5. Fråga 7 och 8. 
Kommunikation 
kring CSR 

Fråga 9, 10, 11 och 
12. 

Fråga 6 och 7. Fråga 9 och 10. 

 

Begreppet CSR är en central del i uppsatsen och är därför av stor vikt för undersökningen. För 
att kunna få en förståelse för begreppet behandlas CSR i inledningskapitlet samt i början av 
den teoretiska referensramen. Begreppet CSR har behandlats vid empiriinsamlingen genom 
både intervjuer och enkätundersökning. Intervjufrågorna ett till tre till företag och 
organisationer (Bilaga 1) berör begreppet CSR samt frågorna ett och två i intervjufrågorna till 
Peter Dobers, MDH (Bilaga 2). När det kommer till enkätundersökningen (Bilaga 3) kan 
frågorna tre till sex kopplas till CSR. 
 
Intressentteorin är en relevant och central teori i anslutning till begreppet CSR som behandlas 
i den teoretiska referensramen. Begreppet intressent förekommer även i inledningen. Gällande 
intressentteorin behandlar intervjufrågorna fyra till åtta till företag och organisationer detta 
samt frågorna tre till fem i intervjufrågorna till Peter Dobers, MDH. I enkätundersökningen 
behandlas intressentteorin i frågorna sju och åtta.    
 
Kommunikation kring CSR används av företagen för att nå ut med sitt CSR-arbete till sina 
intressenter. Denna del är relevant för att undersöka hur företagen når ut till studenter för att 
på så sätt undersöka hur företagen kan använda sitt CSR-arbete för att rekrytera studenter. De 
intervjufrågor som berör kommunikation är fråga nio till tolv till företag och organisationer 
samt frågorna sex och sju i intervjufrågorna till Peter Dobers, MDH. När det kommer till 
enkätundersökningen kopplas fråga nio och tio till begreppet kommunikation. 
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3.5 Analysmetod 
Den teoretiska referensramen och empirin ligger till grund för analyskapitlet för att skapa en 
helhet som sedan resulterar i uppsatsens slutsatser. Både kvalitativa och kvantitativa data har 
analyserats efter den teoretiska referensramen och empirin. Empirin är uppbyggd efter den 
teoretiska referensramen. Analysens struktur följer sammanfattningen av empirin för att 
tydligare kunna upptäcka eventuella samband och olikheter mellan teorin och empirin. För att 
koppla tillbaka till frågeställningarna och syftet har dessa varit i åtanke under arbetet med 
analysen. Analysen leder sedan till uppsatsens slutsatser för att visa det centrala i 
undersökningen.  
 
3.6 Reliabilitet  
Syftet med den kvalitativa metoden är att skapa en förståelse för vissa faktorer och då är inte 
det statistiska perspektivet lika relevant som det är i kvantitativa undersökningar. På grund av 
detta är begreppet reliabilitet inte lika centralt i kvalitativa undersökningar som i kvantitativa 
undersökningar (Holme & Solvang, 1997). Reliabilitet innebär att slutsatserna ska bli de 
samma om undersökningen upprepas eller om de påverkas av slumpen. I en kvalitativ 
undersökning kan det vara svårt att replikera en undersökning eftersom respondenterna 
troligtvis påverkas av skribenterna av uppsatsens egenskaper såsom kön, ålder och 
personlighet (Bryman & Bell, 2013). 
 
Eftersom denna undersökning utgörs av personliga intervjuer med representanter från de 
undersökta företagen är det sannolikt att svaren från respondenterna varierar något beroende 
på vilken person som intervjuas även om de representerar samma företag. Om 
undersökningen skulle göras på samma företag med samma respondenter och intervjufrågor 
som i denna uppsats skulle slutsatserna bli de samma.  
 
De slutsatser som kan dras utifrån enkätundersökningen som berör ekonomistudenter på 
MDH kan bli olika beroende på vilka studenter som berörs av undersökningen. Anledningarna 
till det är ett flertal men anledningen som utmärker sig mest är den skiftande personliga 
kunskapen om CSR bland studenterna.  
 
3.7 Validitet 
Begreppet validitet definieras som att mäta det som är avsett att mäta i uppsatsen, det vill säga 
att slutsatserna som dras har en koppling till undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Det är 
ofta enklare att få en valid information vid en kvalitativ undersökning än vad det är vid en 
kvantitativ undersökning. Anledningen till detta faktum är närheten mellan de som blir 
undersökta och de som bedriver undersökningen. Närheten är inte bara positiv utan den kan 
även vara ett problem eftersom den som bedriver undersökningen kan uppleva situationen 
felaktigt. Detta kan visa sig genom att personen inte förstår respondenternas motiv eller 
signaler. Ett ytterligare problem med närheten är att det kan generera bestämda förväntningar 
(Holme & Solvang, 1997).  
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Validiteten i denna uppsats är hög beroende på att undersökningen utgår från både företagens 
och studenternas perspektiv. Både intervjuer och enkäter har använts och även det leder till att 
validiteten är hög. Anledningen till det är att dessa två tillvägagångssätt kan leda till att 
målgruppen specificeras och att frågorna är tydligt formulerade (Björklund & Paulsson, 
2012). Intervju- och enkätfrågorna i den här uppsatsen är specificerade till målgruppen och är 
tydligt formulerade för att öka validiteten.    
 
3.8 Metodkritik 
Vid en enkätundersökning kan det vara svårt att verifiera om respondenterna har lämnat 
tillförlitliga svar. Det finns en risk att enkäter kan bli misstolkade av respondenterna vilket 
kan göra att delar av resultatet från undersökningen kan vara missvisande (Holme & Solvang, 
1997). För att undvika detta skickades enkäten till ekonomistuderande eftersom begreppet 
CSR kan kopplas till företagsekonomi.  
 
Enkäten hade kunnat förbättras genom att ställa en fråga om vilken årskurs respondenten 
studerar. På så sätt skulle kopplingen mellan kunskapen om CSR bland studenter bli tydligare 
än denna enkätundersöknings utfall. Vissa respondenter svarade att de inte hade tillräcklig 
kunskap om CSR och därför skulle det ha varit intressant att veta studentens årskurs. För att 
höja svarsfrekvensen hade enkätundersökningen endast kunnat skickas till tredjeårsstudenter 
på Ekonomprogrammet på MDH och till studenter på Magisterprogrammet i 
företagsekonomi. Detta eftersom de kan ha kommit i kontakt med begreppet CSR i 
utsträckning än första och andra års studenter har och på så sätt har högre kunskapsnivå kring 
CSR. För att kunna se samband och dra slutsatser kring om ålder påverkar respondentens svar 
i enkätundersökningen så hade de kunnat skriva sin ålder själva i stället för bestämda 
svarsintervaller.       
 
3.9 Källkritik  
De texter som finns i akademiska tidskrifter har granskats innan de publicerats vilket gör att 
kvaliteten stärks, även om detta inte är någon garanti. Böckers akademiska kvalitet kan 
stärkas om förlaget är bekant för den som tar del av böckerna (Denscombe, 2009). I denna 
uppsats har vetenskapliga artiklar använts vilket bidrar med fler perspektiv på områden samt 
teorier som arbetet behandlar vilket gör att en bredare uppfattning kan åstadkommas. Förutom 
vetenskapliga artiklar har även flera böcker lästs om samma ämne som har behandlat samma 
information men haft olika infallsvinklar beroende på böckernas huvudinriktning. Detta kan 
anses göra informationen tillförlitlig. När dessa böcker har valts att användas har hänsyn 
tagits till om förlaget är känt för oss sedan tidigare vilket bidrar till att tilliten till bokens 
akademiska kvalitet kan stärkas.    
 
När det gäller Peter Dobers är vi medvetna om att han är positivt inställd till ämnet CSR och 
att hans åsikter inte representerar hela MDH:s åsikter kring CSR. Anledningen till att han 
valdes att intervjuas var för att han ansågs vara mest lämpad från det akademiska perspektivet 
för att besvara uppsatsens frågeställningar och syfte.     
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4 Empiri 
I detta avsnitt sammanfattas intervjuerna som har gjorts med representanter från 
Mälarenergi och LTV samt med Peter Dobers, MDH. Enkätundersökningen redovisas även i 
detta kapitel. 
 
4.1 Intervju med Mälarenergi 
Katarina Hogfeldt-Forsberg som är hållbarhetschef har intervjuats som representant för 
Mälarenergi. Nedan följer en sammanfattning av intervjun och en längre version av denna 
finns i Bilaga 4.  
 
Tabell 4-1 Sammanfattning av intervjun med Mälarenergi (K. Hogfeldt-Forsberg, personlig kommunikation, 14 april 

2015) 

 Mälarenergi 
CSR-arbetet inom 
Mälarenergi 

För Mälarenergi är miljödelen den viktigaste delen i begreppet 
CSR med tanke på deras verksamhet men berör även begrepp som 
tillgänglighet och rekryteringsprocess. Hogfeldt-Forsberg är 
samtliga medarbetare inom Mälarenergi centrala i CSR-arbetet då 
de arbetar med dessa frågor i det dagliga arbetet.  
Det har varit viktigt för Mälarenergi att definiera begreppet CSR 
för sig själva. Genom att företaget har gjort detta får studenter en 
tydlig bild över deras CSR-arbete. Detta kan leda till att CSR-
arbetet kan användas för att rekrytera studenter.  
 
Enligt Hogfeldt-Forsberg kan studenter påverka Mälarenergis 
CSR-arbete som grupp men inte som enskilda individer. Som 
företag måste de möta studenternas krav för att vara attraktiva som 
arbetsgivare.  

Mälarenergis 
intressenter 

Hogfeldt-Forsberg har svårt att uttala sig om vilka de 
huvudsakliga intressenterna är eftersom företaget är en 
samhällsfunktion.  Studenter kan påverka Mälarenergis CSR-
arbete men Hogfeldt-Forsberg har svårt att beskriva hur och i 
vilken omfattning som studenter kan påverka. Vidare menar 
Hogfeldt-Forsberg att MDH och studenter definitivt är viktiga 
intressentgrupper inte minst med tanke på kompetensförsörjningen 
i framtiden.  

Kommunikation 
kring CSR 

För Mälarenergi är det viktigt att finnas med i forskning och 
utveckling. I den externa kommunikationen är det viktigt att ha 
definierat begreppet hållbarhet. Om begreppet inte är tydligt 
internt går det inte att externt kommunicera det vilket gör att 
studenter inte får information om företagets CSR-arbete. Med 
tanke på detta är den externa kommunikationen viktig för att 
använda CSR-arbetet för att rekrytera studenter. 
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4.2 Intervju med LTV 
Elin Dalman (miljöstrateg), Fredrik Holst (finanschef), Jeanett Klingtoft (utvecklare HR) och 
Carina Norrwie Strömstedt (HR-strateg) har intervjuats som representanter för LTV. Nedan 
följer en sammanfattning av intervjun och en längre version av denna finns i Bilaga 5.   
 

Tabell 4-2 Sammanfattning av intervjun med LTV (E. Dalman, F. Holst, J. Klingtoft och C. Norrwie Strömstedt, 
personlig kommunikation, 29 april 2015) 

 LTV 
CSR-arbetet inom 
LTV 

För LTV är ansvarsfulla och etiska pensionsplaceringar, hålla sig 
till lagar och regler samt ha ett trovärdigt miljöarbete viktigt. Detta 
är även viktigt för landstingsfullmäktige där det inte handlar så 
mycket om pengar utan snarare etik.  
Dessa delar av CSR-arbetet kan LTV använda för att rekrytera 
studenter. Inom LTV råder det begreppsförvirring gällande CSR 
vilket har gjort att de inte har definierat begreppet CSR för sig 
själva. Detta är något som kommer bli viktigt för LTV att definiera 
begreppet CSR för sig själva. I dagsläget bedrivs inte CSR-arbetet 
i första hand för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta är dock 
faktorer som studenter kan lockas av som framtida medarbetare.  

LTV:s intressenter Studenter kan påverka LTV:s CSR-arbete men är en intressent 
som kan påverka detta arbete som framtida medarbetare. Ett annat 
sätt som studenter kan påverka LTV:s CSR-arbete är genom 
riktade arbeten i verksamheten.  

Kommunikation 
kring CSR 

Både den interna och externa kommunikationen kring CSR kan 
utvecklas på LTV. Idag förekommer ingen kommunikation varken 
inom eller utanför organisationen. Detta gör det svårt att använda 
CSR-arbetet som ett rekryteringsverktyg.   
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4.3 Intervju med Peter Dobers, MDH 
Peter Dobers som är professor i företagsekonomi med inriktning mot hållbar utveckling på 
MDH har intervjuats. Nedan följer en sammanfattning av intervjun och en längre version av 
denna finns i Bilaga 6. 
 

Tabell 4-3 Sammanfattning av intervjun med Peter Dobers, MDH (P. Dobers, personlig kommunikation, 23 april 
2015) 

 Peter Dobers, MDH 
Peter Dobers syn på 
CSR-arbete 

Dobers menar att CSR och hållbarhetsfrågor har blivit allt 
viktigare i en rekryteringsaspekt för företag. Vidare menar Dobers 
att studenter inte kommer vilja arbeta för företag som inte tar 
socialt ansvar. Begreppet CSR kan användas för att studenter ska 
bli attraherade av företag och för företag att attraheras av 
studenter. 

Studenter som 
intressenter 

Dobers är osäker på om studenter i största allmänhet kan påverka 
företagens CSR-arbeten. Vidare menar han att studenter är en 
viktig intressent för företag när de söker arbete på ett visst företag. 
Vid rekrytering kan studenter påverka genom att ställa frågor om 
företagets CSR-arbete och vilket CSR-innehåll tjänsten som 
studenten söker har. Studenter kan även ställa frågan om hur de 
som individ kan påverka företagets CSR-arbete. 

Kommunikation 
kring CSR 

Enligt Dobers finns det i dagsläget inget samarbete mellan MDH 
och företag inom detta område. Han menar att MDH har en viktig 
roll i detta arbete och att studenter kan driva frågan genom 
studentföreningar. 

4.4 Enkätundersökning 
En enkätundersökning har gjorts med ekonomistuderande på MDH och sammanställningen 
följer nedan. I Bilaga 7 finns det mer utförliga svar på de öppna frågorna, nämligen fråga fyra 
och fråga sex.  

4.4.1 Studenternas syn på CSR-arbete 
Nedan följer en sammanställning av enkätundersökningens frågor som berör begreppet CSR.  
 
4.4.1.1 Fråga 3 Anser du att du som student kan påverka ett företags CSR-arbete? 
Det var 60 av 62 respondenter som svarade på denna fråga, vilket ger ett bortfall på två 
personer. Det var 16 personer (26 procent) som ansåg att de som studenter kan påverka ett 
företags CSR-arbete medan 19 personer (32 procent) inte anser det. Sedan var det 25 personer 
(42 procent) som antingen inte visste om individen som student kan påverka ett företags CSR-
arbete eller om den eventuellt kunde göra det.  
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Figur 4-1 Fråga 3 Anser du att du som student kan påverka ett företags CSR-arbete? 

4.4.1.2 Fråga 4 Motivera varför eller varför inte du anser det. 
Det var 33 av 62 respondenter som svarade på denna fråga, vilket ger ett bortfall på 29 
personer. De som har svarat menar att de är tveksamma till om enskilda individer kan påverka 
detta men att studenter som grupp kan påverka företagens CSR-arbete. Det finns även 
studenter som menar att så länge de inte arbetar kan de inte påverka detta arbete utan det kan 
göras när de väl är ute i arbetslivet. Att påverka genom uppdrag i form av uppsatser från 
företag nämner en student som ett sätt att kunna påverka ett företags CSR-arbete genom ett 
riktat arbete som kan förbättra och förändra arbetet.       
 
4.4.1.3 Fråga 5 Är det viktigt för dig att din framtida arbetsgivare arbetar med CSR? 
På denna fråga svarade 60 av 62 respondenter, vilket ger ett bortfall på två personer. Av de 
som svarade anser 33 personer (55 procent) att det är viktigt att deras framtida arbetsgivare 
arbetar med CSR medan sex personer (10 procent) inte ansåg att det var viktigt. Slutligen är 
21 personer (35 procent) osäkra på om det är viktigt för dem.  
 

 
Figur 4-2 Fråga 5 Är det viktigt för dig att din framtida arbetsgivare arbetar med CSR? 

4.4.1.4 Fråga 6 Varför eller varför inte är det viktigt för dig? 
Det var 33 av 62 respondenter som svarade på denna fråga, vilket ger ett bortfall på 29 
personer. Bland studenter råder det blandade uppfattningar om varför det är viktigt att 
företagen bedriver CSR-arbeten. Vissa menar att det är viktigt men att lönsamheten inte får 
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skadas medan andra menar att långsiktighet är viktigt, då miljö och samhälle inte ska stå 
tillbaka för företagens vinstmaximering. Medvetna företag är attraktiva företag och en del vill 
känna stolthet över företaget de arbetar på och att företag tar ansvar är något flera studenter 
svarade i enkäten att det känns bra, seriöst och professionellt. Det kan då vara lättare att 
motivera varför personer arbetar på företaget. 

4.4.2 Studenter som intressenter 
Nedan följer en sammanställning av enkätundersökningens frågor som berör intressenter. 
 
4.4.2.1 Fråga 7 Vilka intressenter påverkar ett företags CSR-arbete enligt dig? 
Det var 57 av 62 respondenter som svarade på denna fråga, vilket ger ett bortfall på fem 
personer. Enkätundersökningen visade att 20 studenter placerade ägarna som etta medan 17 
studenter placerade ägarna som tvåa. Studenterna anser även att företagsledning och styrelse 
har stor påverkansmöjlighet då 23 studenter rankat dem som tvåa men flertalet har även 
rankat dem som etta och trea.  När det kommer till kunderna är det många av studenterna som 
har placerat dem i mitten som trea eller fyra på skalan. Det är även elva studenter som har 
placerat kunderna som etta. Gällande de anställda har 13 studenter placerat dem som trea, 22 
som fyra samt 14 som femma. Beträffande stat och kommun samt icke-statliga organisationer 
har de flesta studenter placerat dem på den lägre delen av skalan. Studenterna placerar sig 
själva på den lägre skalan av de intressenter som de anser påverkar ett företags CSR-arbete då 
14 studenter har placerat dem som femma, tio som sexa samt 25 som sjua.   
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 4-4 Fråga 7 Vilka intressenter påverkar ett företags CSR-arbete enligt dig? 
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4.4.2.2 Fråga 8 Vilka intressenter borde påverka ett företags CSR-arbete enligt dig? 
Det var 53 av 62 respondenter som svarade på frågan, vilket ger ett bortfall på nio personer. 
Ägare, företagsledning och styrelse samt kunder rankas högt av majoriteten av studenterna i 
denna fråga. Tolv studenter placerar de anställda som tvåa, 14 som trea samt 19 som fyra. 
Precis som i föregående fråga rankade studenterna stat och kommun samt icke-statliga 
organisationer lågt på skalan som antingen sexa eller sjua. Det var 25 studenter rankade sig 
själva som femma, sju som sexa samt tio som sjua.  
 

 

4.4.3 Kommunikation kring CSR 
Nedan följer en sammanställning av enkätundersökningens frågor som berör kommunikation 
kring CSR.  
 
4.4.3.1 Fråga 9 Skulle du vilja ha information av företag om deras CSR-arbete under din studietid? 
Det var 59 av 62 respondenter som svarade på frågan, vilket ger ett bortfall på tre personer. På 
frågan om studenter skulle vilja ha information av företag om deras CSR-arbete under 
studietiden svarade 20 personer (34 procent) av studenterna att de skulle vilja det. Det var 18 
personer (30 procent) som inte skulle vilja ha det medan 21 personer (36 procent) är osäkra på 
det.  

Tabell 4-5 Fråga 8 Vilka intressenter borde påverka ett företags CSR-arbete enligt dig? 
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Figur 4-3 Fråga 9 Skulle du vilja ha information av företag om deras CSR-arbete under din studietid? 

4.4.3.2 Fråga 10 I vilken grad skulle det påverka ditt val av arbetsgivare som du söker arbete hos? 
Det var 59 av 62 respondenter som svarade på frågan, vilket ger ett bortfall på tre personer. 
Där visade det sig att tio personer (17 procent) valde svarsalternativ ett och det var samma för 
svarsalternativ två vilket innebär att det inte alls skulle ha någon påverkan. Det var 22 
personer (37 procent) som anser att det skulle ha en medelhög påverkan och valde 
svarsalternativ tre. 14 personer (24 procent) anser att det skulle ha en stor påverkan och valde 
en av de högre graderna, nämligen svarsalternativ 4. Till sist anser 3 personer (5 procent) att 
det har en mycket stor påverkan och valde svarsalternativ fem.  
 

 
Figur 4-4 Fråga 10 Utgå från fråga 9, i vilken grad skulle det påverka ditt val av arbetsgivare som du söker arbete 

hos? 
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5 Analys 
Analysen är utformad efter analysmetoden som framgår i kapitel 3. Analysen följer samma 
struktur som den teoretiska referensramen.  

5.1 CSR-arbete och studenter 
Under intervjuerna har det framkommit att miljö ligger i fokus för Mälarenergi medan LTV 
har fokus på hela CSR-begreppet. Med tanke på Mälarenergis miljöarbete kan det kopplas till 
etiskt ansvar i Carrolls (1991) CSR-pyramid. LTV:s CSR-arbete kan kopplas till juridiskt och 
ekonomiskt ansvar. Det juridiska ansvaret kan kopplas till att de tycker det är viktigt med 
lagar och avtal vid både upphandlingar och personalfrågor, men där det inte är fokus på 
vinstmaximering som Carroll (1991) nämner i definitionen av det juridiska ansvaret. LTV:s 
pensionsplaceringar kan kopplas till ekonomiskt ansvar där Fredrik Holst nämnde att etik och 
ansvar är viktiga delar i detta arbete. Med tanke på det skiljer sig LTV:s ekonomiska ansvar 
från Carrolls definition (1991) där målet är att vara vinstdrivande och då de anställda påverkas 
mer av detta än ägarna.  
  
För att företagen ska kunna använda sina CSR-arbeten för att rekrytera studenter kan det vara 
viktigt att utifrån sin verksamhet identifiera vilken del av CSR som är viktigt för dem samt 
vad begreppet CSR betyder för respektive företag. Detta kan vara en förutsättning för ett 
framgångsrikt CSR-arbete där CSR-processen (O’Riordan & Fairbrass, 2008) tar upp att 
företaget i första fasen ska identifiera sin vision, sitt mål och arbetets omfattning. Detta är 
även något som Hogfeldt-Forsberg nämnde var viktigt för Mälarenergi, nämligen att beskriva 
vad begreppet CSR innebär för dem. Detta är däremot något som LTV inte har gjort ännu 
eftersom det råder begreppsförvirring. Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) kan ett 
sätt att definiera CSR-begreppet vara att skapa ett samarbete med sina intressenter för att på så 
sätt skapa en gemensam förståelse för begreppet. Detta eftersom CSR kan ha varierande 
betydelse och att det finns flera benämningar på socialt ansvarstagande. Med tanke på det kan 
CSR-processen vara till hjälp så LTV anpassar begreppet CSR till deras verksamhet. Detta för 
att sedan kunna kommunicera ut det till sina intressenter.   
 
Det visade sig vara jämnt mellan de studenter som vill och de som inte vill ha information om 
företagens CSR-arbete. En orsak till att det finns studenter som inte är intresserade av att få 
information om CSR kan vara att de inte har tillräcklig kunskap om det. Anledningen till 
okunskapen om CSR kan vara att det saknas utbildning på högskolor och universitet i ämnet. 
Brytting och Egels (2004) anser att kunskapsbristen är en viktig fråga för högskolorna och 
universiteten och att det under senare år har det blivit allt vanligare med kurser i CSR och 
företagsetik. Enligt Ahmad (2012) skulle högskolor kunna fungera som en drivkraft för 
företags CSR-arbete om studenterna har kunskap om och förstår fördelarna med CSR.  
 
Det visade sig att en betydande del av studenterna ansåg att det var viktigt att deras framtida 
arbetsgivare arbetar med CSR och att detta grundar sig på ett genuint intresse från företagens 
sida snarare än något som ser bra ut. Det kan bero på att de har ett intresse för dessa frågor 
samt att de kan värdesätta företag som tar ansvar. För företagens del kan det enligt Turban och 
Greening (1996) och Valentine och Fleichman (2008) vara lättare att rekrytera ny arbetskraft 
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om företaget bedriver ett CSR-arbete. I intervjun med LTV framkom det att den etiska delen 
är viktigare än vinstmaximering i samband med bland annat deras ekonomiska arbete. I 
enkätundersökningen framkom det att flera studenter anser att CSR-arbetet inte ska stå i 
vägen för vinstmaximering och ekonomisk utveckling. Det finns även de studenter som anser 
att långsiktiga mål är viktigare än kortsiktighet och att ett CSR-arbete därför är viktigt vid 
valet av deras framtida arbetsgivare. Detta kan kopplas till Jutterström och Norberg (2011) 
som menar att unga nyexaminerade har andra mål än försörjning vid arbetssökande. 
Enkätundersökningen har visat att vissa respondenter inte har samma uppfattning som 
Jutterström och Norberg (2011) och arbetar för att tjäna pengar för att det passar individens 
personliga värderingar.  
 
Enligt Greening och Turban (2000) kan företagens CSR-arbete skicka signaler till framtida 
arbetssökande om hur det skulle vara att arbeta inom företaget och att det påverkar företagets 
attraktivitet som arbetsgivare. Detta påstående kan kopplas ihop med Hogfeldt-Forsberg som 
nämnde rekryteringsprocessen som en del av CSR-processen. Vidare menade hon att företag 
måste arbeta med CSR för att vara en attraktiv arbetsgivare och därför kan det vara viktigt för 
företag att ta hänsyn till studenter som en intressentgrupp. Detta kan även kopplas till att 
företagens CSR-arbete får en allt större roll vid rekrytering av studenter samt att dagens 
tillgängliga arbetskraft söker sig allt mer till företag med ett gott rykte om att vara 
ansvarstagande (Peterson, 2004). Detta kan kopplas till enkätundersökningen som visade att 
företagens CSR-arbete kan påverka studenternas val av arbetsgivare då 36 av 59 respondenter 
anser att det påverkar deras val, då de valde svarsalternativ tre eller fyra på en femgradig 
skala. Denna fråga baseras dock på kommunikation mellan företag och studenter kring CSR.  
 
Peter Dobers menar att begreppet CSR kan användas för att studenter ska bli attraherade av 
företag och för företag att attraheras av studenter. Detta kan i sin tur kopplas till sociala 
identitetsteorin (Greening & Turban, 2000) som menar att självbilden är högre för personer 
som arbetar inom företag som bedriver ett CSR-arbete än de som inte gör det. LTV menar att 
det är en viktig del i CSR-arbetet att medarbetaren ska känna stolthet att arbeta inom 
organisationen. Detta var även något som framkom bland studenterna i enkätundersökningen 
där det uttrycktes att det kan vara viktigt att vilja arbeta på företag i framtiden som 
exempelvis har bra arbetsmiljö.  
 
5.2 Studenter som intressenter 
Ditley-Simonsen och Wenstøp (2013) menar att studenter kan vara en intressent till företagen. 
Studenter kan ses som en intressent som kan påverka företagens CSR-arbete men mer som 
grupp än som enskilda individer och detta var något som framkom i intervjun med 
Mälarenergi. I intervjun med LTV framkom det att studenter kan ses som intressent i form av 
framtida medarbetare och på så sätt påverka CSR-arbetet. Detta kan kopplas till Grafström, 
Göthberg och Windell (2008) som menar att intressenter kan förändras över tid och att detta 
kan behöva analyseras. Vid samtliga intervjuer framkom det att respondenterna ser studenter 
som framtida medarbetare vilket innebär att de inte ses som studenter utan som intressenten 
framtida medarbetare. Både Mälarenergi och LTV har identifierat studenter som en viktig 
intressent. Blom, Kärreman och Svensson (2012) menar att det är viktigt för företag att 
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identifiera sina intressenter som kräver uppmärksamhet från företaget vilket kan göras genom 
att identifiera om det finns en relation mellan företaget och intressenten.   
 
I enkätundersökningen fick studenterna rangordna de intressenter som de anser påverkar ett 
företags CSR-arbete. För att koppla till uppsatsens första frågeställning visade det sig i 
enkätundersökningen att studenterna inte uppfattar sig själva som en intressent som kan 
påverka företagens CSR-arbete. Detta kan bero på att de som enskilda individer inte är en 
central grupp i intressentteorin. Detta är något som har framkommit i enkätundersökningen att 
studenter som en grupp kan vara en intressent för företagens CSR-arbete. Det var studenter 
som nämnde att det kanske är svårt att påverka företag så länge de inte är anställda på något 
företag. När studenterna istället fick frågan om vilka intressenter som borde påverka ett 
företags CSR-arbete var det fler som placerade studenter högre. Dobers är osäker på om 
studenter i största allmänhet kan påverka företagens CSR-arbete. Däremot tar han upp att 
studenter som enskilda individer kan påverka i samband med arbetsintervju då individen kan 
ställa frågor om företagets CSR-arbete.  
 
Moir (2001) delar in intressenter i primära och sekundära, med tanke på både intervjuerna och 
enkätundersökningen kan studenter ses som sekundära intressenter som inte har någon större 
påverkan på företagen och dess överlevnad. Detta kan kopplas till enkätundersökningen där 
det framgick att studenter ansåg att de som individer lättare kan påverka som anställda än som 
studenter, vilket skulle göra dem till en primär intressent som kan påverka företagets 
överlevnad.  
 
I både fråga sju och åtta i enkätundersökningen visade det sig att ägare samt företagsledning 
och styrelse placerades högt vilka även nämns som viktiga i intressentteorin. Även i 
studenternas ögon kan dessa intressenter ses som de mest centrala för företagen. Detta kan 
bero på att ägarna samt företagsledning och styrelse har det största ansvaret för företagets 
CSR-arbete och att de måste ha ett intresse för att driva denna typ av arbete. Dessa grupper 
anses ha en stor påverkan i intressentteorin.  
 
5.3 Kommunikation kring CSR 
Som tidigare nämnts kan en tydlig koppling mellan företagets verksamhet och deras CSR-
arbete vara viktigt. Utan en tydlig koppling kan det vara svårt att kommunicera ut sitt CSR-
arbete externt om det inte är tydligt internt vad som är viktigt för företaget. Det är en fördel 
om företagen bedriver en intern och extern kommunikation kring CSR (Svenska 
standardiseringsinstitutet, 2005). Detta kan kopplas till LTV som inte bedriver någon intern 
kommunikation och på grund av det inte heller kan bedriva någon extern kommunikation. 
Den interna kommunikationen kan anses vara viktig för att ledningen och även medarbetarna 
ska vara medvetna om företagets CSR-arbete. Där kan en kommunikation om detta inom 
företaget motivera CSR-arbete och en delaktighet skapas mellan olika avdelningar, styrande 
och anställda (Svenska standardiseringsinstitutet, 2005). Detta kan påverka CSR-arbetet 
positivt eftersom de anställda kan vara en viktig del i det praktiska arbetet för att uppnå 
företagens mål och vision (O’Riordan & Fairbrass, 2008). Enligt Hogfeldt-Forsberg är 
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samtliga medarbetare inom Mälarenergi centrala i CSR-arbetet vilket kan kopplas till att de 
anställda är viktiga för att uppnå företagets mål och vision.  
 
Det visade sig vara jämnt mellan de studenter som vill ha information om företags CSR-
arbete under studietiden och de som kanske eller inte var intresserade av sådan information. 
De som vill ta del av denna typ av information kan anse att företagen inte för en 
intressentdialog med denna grupp och det kan vara orsaken till att detta efterfrågas. En 
intressentdialog kan vara bra för att hantera, diskutera och identifiera frågor från 
intressenterna som företaget bör arbeta med (O’Riordan & Fairbrass, 2008). Kommunikation 
mellan företag och högskolan kan anses vara en viktig del i att studenter ska få mer kunskaper 
om CSR. Detta kan enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) skapa en gemensam 
förståelse för problemet. Det förutsätter att båda parter är intresserade av ett sådant samarbete 
kring att kommunicera kring CSR. Det visade sig i både enkätundersökningen och i intervjun 
med LTV att kontakt kan skapas genom studentarbeten. Detta innebär att högskolor skulle 
fungera som en viktig länk mellan företag och studenter. Vid inledandet av ett sådant 
eventuellt samarbete kan, enligt Dobers, studentföreningar spela en viktig roll. 
Studentföreningar kan ses som en länk mellan högskolor och studenterna och kan därför 
påverka mer än vad enskilda studenter kan göra. 
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6 Slutsatser  
I detta kapitel görs en koppling mellan teori, empiri och analys. I kapitlet besvaras 
uppsatsens frågeställningar och syftet uppnås. 
 
Uppfattar studenter sig själva som intressenter till företagens CSR-arbete?  
I likhet med undersökningen som Ditley-Simonsen och Wenstøp (2013) gjorde i Norge visade 
det sig att även svenska studenter som läser ekonomprogrammet på MDH inte ser sig själva 
som en intressent till företagens CSR-arbeten. Dock ansåg de att de som grupp kan påverka 
mer än som enskilda individer samt som anställda i företag. Detta är något som även 
intervjuerna har visat att de är en viktig intressentgrupp att ta hänsyn till i deras CSR-arbeten. 
En anledning till det är att företagen ser studenter som framtida medarbetare snarare än som 
studenter. En påverkansmöjlighet som studenter har i form av intressent som har framkommit 
i både intervju samt i enkätundersökning är att studenter gör riktade studentarbeten i företag. 
På så sätt kan studenter påverka CSR-arbetet i företag samt öka sitt inflytande som intressent.  
  
Har ett företags CSR-arbete någon påverkan på studenternas val av framtida 

arbetsgivare?  
- Hur kan företagens CSR-arbete användas för att rekrytera studenter?  

I enkätundersökningen visade det sig att mer än hälften (55 procent) tycker det är viktigt att 
deras framtida arbetsgivare arbetar med CSR. Dock visade det sig att det inte var lika viktigt 
att företagen informerar om sina CSR-arbeten för studenterna under deras studietid. Om 
företagens CSR-arbeten har någon påverkan på studenternas val av framtida arbetsgivare 
visade det sig att 36 av 59 studenter (61 procent) ansåg att det har stor påverkan. Detta baseras 
dock på om de skulle få information av företagen om deras CSR-arbeten.   
 
Företagen kan rekrytera studenter med hjälp av deras CSR-arbete om begreppet är definierat 
för dem. När CSR begreppet är definierat är nästa steg att kommunicera internt kring CSR för 
att den externa kommunikationen mellan företag och intressenter ska fungera. Idag bedriver 
inte företagen sitt CSR-arbete för att i första hand rekrytera studenter. För att företagens CSR-
arbete ska fungera som ett rekryteringsverktyg behöver företagen ta hänsyn till studenternas 
uppfattningar kring begreppet CSR. För att företagen och studenterna ska kommunicera med 
varandra är högskolor en viktig länk som kan sammanföra dessa två parter. På så sätt har även 
högskolor en roll i hur företagens CSR-arbete kan användas för att rekrytera studenter.     
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7 Diskussion 
I detta kapitel presenteras reflektioner som framkommit under arbetets gång. Kapitlet 
avslutas med förslag till vidare forskning.  
 
7.1 Avslutande reflektioner kring metod och ämnet 
Under arbetets gång har en del reflektioner gjorts kring användandet av denna uppsats metod. 
Fördelen med att göra en enkätundersökning var för att det gav oss möjligheten att nå ut till 
ekonomistuderande på ett mer effektivt sätt. Detta eftersom flera studenter kan nås samtidigt. 
En nackdel som framkom var att vi skickade ut enkäten till för många respondenter eftersom 
svarsfrekvensen blev låg i förhållande till antalet respondenter som enkäten skickades till. Det 
hade varit bra om en testenkät hade skickats ut för att upptäcka vilka frågor som är relevanta 
för undersökningen. Vid sammanställningen av enkätundersökningen visade det sig att 
frågorna om kön och ålder inte var nödvändiga för undersökningen. Under arbetets gång har 
dessa frågor inte tagits i beaktande vilket gjorde att eventuella samband mellan kön, ålder och 
respondentens svar inte har analyserats. Vidare vid sammanställningen av 
enkätundersökningen har studenternas intresse kring problemet varit blandat. Eftersom 
svarsfrekvensen blev låg trots flera påminnelser kan intresset för att svara på 
enkätundersökningen antas vara lågt. Detta kan bero på att studenterna inte heller var 
intresserade av ämnet. De flesta av studenterna som dock valde att svara på enkäten lämnade 
intressanta synpunkter på frågorna, framförallt på de två öppna frågorna. Svaren på frågorna 
visade att studenterna har olika uppfattningar kring CSR om det är viktigt eller inte. Detta var 
intresseväckande bland annat eftersom det i intervju har framkommit att CSR-arbete 
antagligen blir allt viktigare och att företag i dag måste arbeta med CSR för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Detta påstående håller troligtvis inte studenter som inte är intresserade 
av CSR med om.    
 
Det var intressant att ta del av svenska studenters åsikter kring CSR efter att ha läst om 
studien som har gjorts i Norge. I början av uppsatsprocessen hade vi nog inte heller 
uppfattningen att studenter skulle se sig som intressenter till företagens CSR-arbete. Däremot 
var tanken om att studenter som grupp kan påverka företagens CSR-arbete tankeväckande för 
oss. Avslutningsvis har respondenterna som har blivit intervjuade visat upp ett stort intresse 
kring verksamhetens CSR-arbete och ett stort intresse för att svara på våra frågor.   
 
7.2 Avslutande reflektioner kring undersökningen 
Det som har framkommit under intervjuerna kan anses vara svårt att koppla till det 
filantropiska ansvaret i CSR-pyramiden men trots det går det inte att utesluta att Mälarenergi 
och LTV trots det inte tar ett filantropiskt ansvar. Gällande CSR-processen kan det vara 
viktigt att företagen anpassar begreppet CSR utifrån sin verksamhet istället för att arbeta med 
CSR utan en tydlig koppling till sin egen verksamhet. Detta för att sedan kunna kommunicera 
ut det till sina intressenter. Ur ett rekryteringsperspektiv kan företagens CSR-arbete vara ett 
verktyg för att locka framtida medarbetare. Detta eftersom det kan anses vara något som 
framtida medarbetare det vill säga studenter idag anser är viktigt. 
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Studenter kan påverka som grupp men inte som enskilda individer och detta kan bero på att 
relationen mellan företagen och studenterna oftast skapas i samband med mässor och 
aktiviteter på eller genom högskolorna ur ett nätverksperspektiv. Där kan vara mer fokus på 
framtida rekrytering och inte ur ett CSR-perspektiv. Det kan bero på att studenterna kanske 
inte är intressanta som studenter utan mer som framtida anställda. Fler studenter placerade sig 
själva högre på skalan när de fick frågan om vilka intressenter som borde påverka företags 
CSR-arbete jämfört med de som gör det idag. Detta kan bero på att studenterna anser sig vara 
framtidens medarbetare och att deras åsikter därmed kan bli mer viktiga för företagen att ta 
hänsyn till. 
 
Peter Dobers nämnde att enskilda studenter kan påverka företags CSR-arbete i en 
arbetsintervjusituation men det kan vara en ovanlig möjlighet till påverkan. Detta eftersom det 
kan antas att många enskilda individer behöver ställa denna typ av frågor vid arbetsintervjun. 
Om detta skulle göras är trots det inte säkert att företagen låter sig påverkas av denna typ av 
frågor. Det kan antas vara vanligare att ställa indirekta frågor om CSR men där fokus ligger 
på den tjänst som har sökts.    
 
7.3 Förslag till vidare studier 
En tanke som dykt upp under uppsatsarbetets gång som inte har varit möjligt att studera 
vidare på grund av uppsatsens syfte är att undersöka sambandet mellan CSR, stolthet och 
självbild. Under intervjun med LTV framkom det att det är viktigt för dem att deras anställda 
ska känna stolthet över att arbeta inom organisationen. Detta faktum kopplat till Greening och 
Turbans (2000) resonemang kring att anställda på företag som bedriver ett CSR-arbete har en 
högre självbild gör det intressant att studera detta eventuella samband.  
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Bilaga 1 – Frågor vid intervjuer med företag och organisationer 
CSR 

1. Går det att urskilja en del av begreppet CSR som är viktigast för er? 
2. Hur ser ni på ert CSR-arbete som en möjlighet att locka framtida medarbetare 

(studenter)? 
3. Anser ni att ert CSR-arbete kan påverka studenter att välja er som arbetsgivare/söka 

arbete hos er? 
Intressentteorin 

4. Vilka intressenter påverkar ert CSR arbete i dagsläget? 
5. Tar ni hänsyn till studenter som intressent i ert CSR arbete? 
6. Varför/varför inte? 
7. Skulle studenter vara en intressent som är viktig för er? 
8. Om ni skulle ta hänsyn till studenter, på vilket sätt skulle ni kunna göra det? 

Kommunikation 
9. På vilket sätt kommunicerar ni ut ert CSR-arbete, både internt och externt? 
10. Är kommunikation mot studenter något som görs i dagsläget? 
11. Om inte, skulle det vara betydelsefullt för er? 
12. I så fall, på vilket sätt skulle denna kommunikation kunna bedrivas?  

Övrigt 
13. Är medarbetarna viktiga för företagets CSR-arbete? 
14. Är det något mer som du vill lägga till? 
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Bilaga 2 – Frågor till Peter Dobers, MDH 
CSR 

1. Hur ser du på hur företagen kan locka framtida medarbetare (studenter) med hjälp av 
sina CSR-arbeten?  

2. Tror du att företagens CSR-arbeten kan påverka studenters val av arbetsgivare? 
Intressentteorin 

3. Vilka intressenter tror du påverkar ett företags CSR-arbete idag? 
4. Kan studenter vara en viktig intressent för företagen när det gäller CSR-arbete? 
5. På vilket sätt anser du att företagen skulle kunna ta hänsyn till studenter vid deras 

CSR-arbete? 
Kommunikation 

6. Hur ser kommunikationen mellan företagen och studenter genom högskolan i 
dagsläget? 

7. Hur skulle den kunna förändras så att studenterna får mer kunskap om hur företag 
arbetar med CSR? 

Övrigt 
8. På vilket sätt tycker du att hållbarhetsarbete bör integreras med ekonomutbildningen? 
9. Är det något som blir allt viktigare enligt dig? 
10. Är det något mer som du vill tillägga? 
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Bilaga 3 – Frågor vid enkätundersökningen 
1. Kön 

a. Man 
b. Kvinna 

2. Ålder 
a. 18-25 
b. 26-29 
c. Över 30 

CSR 
3. Anser du att du som student kan påverka ett företags CSR-arbete? 

a. Ja 
b. Nej 
c. Vet inte/kanske 

4. Motivera varför eller varför inte du anser det. 
5. Är det viktigt för dig att din framtida arbetsgivare arbetar med CSR? 

a. Ja 
b. Nej 
c. Vet inte/kanske 

6. Varför eller varför inte är det viktigt för dig? 
Intressentteorin 

7. Vilka intressenter påverkar ett företags CSR-arbete enligt dig? (Ranka 1-7 där 1 är den 
som har störst påverkan och 7 är den som har lägst påverkan) 

a. Ägare 
b. Företagsledning och styrelse 
c. Kunder 
d. Anställda  
e. Studenter 
f. Stat och kommun 
g. Icke-statliga organisationer 

8. Vilka intressenter borde påverka ett företags CSR-arbete enligt dig? (Ranka 1-7 där 1 
är den som borde ha störst påverkan och 7 är den som borde ha lägst påverkan) 

a. Ägare 
b. Företagsledning och styrelse 
c. Kunder 
d. Anställda  
e. Studenter 
f. Stat och kommun 
g. Icke-statliga organisationer 

Kommunikation 
9. Skulle du vilja ha information av företag om deras CSR-arbete under din studietid? 

a. Ja 
b. Nej 
c. Kanske 

10. Utgå från fråga 9, i vilken grad skulle det påverka ditt val av arbetsgivare som du 
söker arbete hos? (Där 1 är att det inte alls skulle påverka och 5 är att det skulle 
påverka i hög grad) 
 

1 2 3 4 5 
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Bilaga 4 – Intervju med Mälarenergi 
Katarina Hogfeldt-Forsberg som är hållbarhetschef har intervjuats som representant för 
Mälarenergi. 
 
CSR-arbetet inom Mälarenergi 
Mälarenergi har gjort sin första hållbarhetsredovisning år 2014 och den främsta anledningen 
till det var att beskriva för dem själva vad begreppet hållbarhet är och vad det innebär för 
Mälarenergi. Tidigare var det svårt för dem att prioritera vad som var viktigast och det visade 
sig att hållbarhetsredovisningen var ett hjälpmedel för att tvingas prioritera. 
Hållbarhetsredovisningen ledde fram till en enad bild av begreppet hållbarhet (K. Hogfeldt-
Forsberg, personlig kommunikation, 14 april 2015). 
 
Med tanke på Mälarenergis verksamhet dyker många miljöfrågor upp vilket är anledningen 
till att det är fokus på miljö i hållbarhetsarbetet. Samtliga medarbetare inom Mälarenergi 
centrala i CSR-arbetet då de arbetar med dessa frågor i det dagliga arbetet. Företagets 
verksamhet är bred där energiproduktion, el-och stadsnät, vattenproduktion och avloppsrening 
utgör de största delarna. De anställda är en viktig del i det här arbetet då de arbetar med CSR-
frågor i det dagliga arbetet. Mälarenergi fokuserar främst på miljödelen i sitt CSR-arbete men 
berör även begrepp som tillgänglighet och rekryteringsprocess. Det finns ett stort intresse för 
hållbarhetsfrågor bland de anställda och att de har en stor kunskap inom ämnet och då kanske 
främst inom miljöfrågor (K. Hogfeldt-Forsberg, personlig kommunikation, 14 april 2015). 
 
Studenter kan påverka Mälarenergis CSR-arbete som grupp men inte som enskilda individer. 
Som företag måste de möta studenternas krav för att vara attraktiva som arbetsgivare. Vidare 
menar Hogfeldt-Forsberg att hon tror att det generellt sett är viktigt för företag att visa 
framfötterna i hållbarhetsfrågor för den yngre generationen för att göra sig attraktiva. Genom 
att göra det visar företaget att de tar dessa frågor på allvar. Företag som inte visar något 
intresse för dessa frågor kan nog uppfattas som bakåtsträvande företag som inte hänger med i 
utvecklingen över huvud taget. Det blir en hygienfaktor för att kunna locka arbetskraft (K. 
Hogfeldt-Forsberg, personlig kommunikation, 14 april 2015).  
 
Mälarenergis intressenter 
I hållbarhetsredovisningen har Mälarenergi inkluderat intressenternas åsikter i form av 
intressentanalyser utöver den kundkontakt som bedrivs löpande.  Även samarbetspartners har 
fått ge sin syn. Den riktade intressentanalysen har hjälpt Mälarenergi att göra prioriteringar 
om vad som ska rapporteras och redovisas om. Inte minst har företaget tagit hänsyn till 
ägarnas krav men även krav från invånarna. Hogfeldt-Forsberg har svårt att uttala sig om 
vilka de huvudsakliga intressenterna är eftersom företaget är en samhällsfunktion. Därför går 
det inte att säga att kunderna är de huvudsakliga intressenterna men det är klart att de är 
viktiga. Andra viktiga samarbetspartners som Hogfeldt-Forsberg nämner är MDH och ägarna. 
Anledningen till att MDH är en viktig samarbetspartner beror på att Mälarenergi är beroende 
av kompetensförsörjning i framtiden. Vidare har Hogfeldt-Forsberg svårt att beskriva hur och 
i vilken omfattning som studenter påverkar CSR-arbetet men menar att studenter definitivt är 
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en viktig intressentgrupp inte minst med tanke på kompetensförsörjningen i framtiden (K. 
Hogfeldt-Forsberg, personlig kommunikation, 14 april 2015). 
 
Kommunikation kring CSR  
Även i den externa kommunikationen är det viktigt att ha definierat begreppet hållbarhet. Om 
begreppet inte är tydligt internt går det inte att externt kommunicera det. Den externa 
kommunikationen till studenter är viktig och Mälarenergi tar emot studenter regelbundet och 
då framförallt studenter på en högre nivå men tar även emot studiebesök från mellanstadiet 
och uppåt (K. Hogfeldt-Forsberg, personlig kommunikation, 14 april 2015). 
 
För Mälarenergi är det viktigt att finnas med i forskning och utveckling. Detta har lett till att 
Mälarenergi har startat en elektronikutbildning på MDH tillsammans med ABB och 
Bombardier. Den här utbildningen är riktad till Mälarenergis verksamhet vilket är positivt vid 
framtida rekrytering. För att synas bland studenter är det viktigt för Mälarenergi att vara med 
på mässor (K. Hogfeldt-Forsberg, personlig kommunikation, 14 april 2015). 
 
Övrigt 
Hogfeldt-Forsberg anser att ekonomer borde ha mer kunskap om hållbarhetsfrågor och 
styrning mot hållbarhet. Inom hållbarhetsarbetet förekommer andra nyckeltal och andra 
styrmedel än vad det traditionellt gör, och miljörelaterade skatter nämns som ett exempel. 
Vidare menar hon att det även är viktigt för ekonomer att ha kunskap om social ekonomi. 
Som ekonom går det inte att undvika dessa frågor även om tyngdpunkten varierar beroende på 
vilket företag som individen är anställd på (K. Hogfeldt-Forsberg, personlig kommunikation, 
14 april 2015). 
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Bilaga 5 – Intervju med LTV 
Elin Dalman (miljöstrateg), Fredrik Holst (finanschef), Jeanett Klingtoft (utvecklare HR) och 
Carina Norrwie Strömstedt (HR-strateg) har intervjuats som representanter för LTV.  
 
CSR-arbetet inom LTV 
LTV har inte kommit så långt att CSR-arbetet har paketerats, det vill säga att de olika delarna 
inom CSR har slagits ihop mellan avdelningarna. Det kommer bli viktigt för LTV att definiera 
begreppet CSR för sig själva. Detta är något som LTV inte har tänkt på eftersom det råder 
begreppsförvirring. De försöker arbeta integrerat genom att förstå varandras frågor och föra 
en dialog med varandra kring exempelvis arbetsmiljö, miljö samt informationssäkerhet (E. 
Dalman & J. Klingtoft, personlig kommunikation, 29 april 2015).  
 
I samband med LTV:s ekonomiska CSR-arbete arbetar de, enligt Fredrik Holst, efter 
Environmental social and governance (ESG) vid pensionsplaceringar där etik och ansvar är 
viktiga delar. Miljö och klimat är något som diskuteras vid investeringar och att inte investera 
i producenter av exempelvis fossila bränslen. LTV är delägare i pensionsbolaget KPA som 
har gjort undersökningar bland anställda där de förväntar sig att landstingen tar ansvar. Detta 
är något som LTV försöker göra när de placerar pengar. LTV:s pensionsplaceringar riktar sig 
inte till att studenter ska ha en positiv uppfattning om detta arbete utan det riktar sig mer till 
de anställda. För Landstinget Västmanland är det naturligt att tänka på det här sättet eftersom 
de som organisation hanterar skattemedel så är det inte trovärdigt om de inte har en hållbar 
finansiering eller fungerande arbete inom CSR-området. När detta diskuteras i 
landstingsfullmäktige handlar det inte så mycket om pengar utan snarare etik (F. Holst, 
personlig kommunikation, 29 april 2015). 
 
I dagsläget bedriver LTV i dagsläget inte sitt CSR-arbete i första hand för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. När det kommer till HR och personalfrågor är det dock viktigt att hålla sig till 
gällande regler och lagar och ibland skrivs även särskilda avtal. Inom CSR är 
upphandlingarna viktiga med lagar och avtal där det ställs krav på leverantörer. Detta är 
viktigt för LTV eftersom de är en modern kunskapsorganisation som är personalintensiv och 
då är det viktigt med en bra arbetsmiljö där medarbetare trivs och vill stanna kvar. I CSR-
arbetet är medarbetarna en viktig del eftersom de ska känna en stolthet att arbeta inom 
organisationen och dess värderingar.  Hur detta ska belysas för studenter vet de inte men det 
säger egentligen ingenting mer än att de följer lagar och avtal som är viktigt och självklart (J. 
Klingtoft & C. Norrwie Strömstedt, personlig kommunikation, 29 april 2015).  
 
Ett trovärdigt miljöarbete att se över vilka verksamheter de har och hur de påverkar miljön 
och välja ut de områden som har högst miljöpåverkan. LTV håller nu på med att 
miljöcertifiera verksamheten. En miljöcertifiering skulle ge bra marknadsföring och är en 
oberoende granskning som driver på. Även om den inte säger något om innehållet och vad de 
åstadkommer är det en integrerad del i miljöarbetet för att göra nytta. Detta är ett beslut från 
landstingsfullmäktige och skulle det inte finnas skulle de inte ha ett så snabbt och 
välintegrerat miljöarbete. En miljöcertifiering skulle inte vara möjlig utan en styrning och att 
de är beredda att ta den kostnaden (E. Dalman, personlig kommunikation, 29 april 2015). 
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LTV:s intressenter 
Studenter kan påverka CSR-arbetet som framtida medarbetare och genom riktade arbeten i 
verksamheten som en del för LTV att höja kunskapen eller att vidareutveckla någonting och 
få en fråga belyst. Individuella mål kan vara andra än att bara tjäna pengar och CSR är ett 
etiskt förhållningssätt. Genom att arbeta inom en offentlig organisation kan många människor 
påverkas. Indirekt påverkas medborgarna av HR-frågor vilket ger medarbetarna större 
möjlighet att ge medborgarna ett bättre bemötande (E. Dalman, J. Klingtoft & C. Norrwie 
Strömstedt, personlig kommunikation, 29 april 2015).  
 
De intressenter som påverkar LTV:s CSR-arbete nutida och framtida medarbetare, politiker, 
fackförbund, andra landsting och kommuner, länsstyrelsen, ideella organisationer samt 
medborgare. Aktörer som kan påverka mer direkt är förtroendevalda samt medarbetare. Detta 
kan vidareutvecklas genom intressentanalys (E. Dalman & J. Klingtoft, personlig 
kommunikation, 29 april 2015). 
 
Kommunikation kring CSR 
Inom LTV kommuniceras det inte så mycket om hållbarhetsarbetet. Inom detta område 
försöker de göra en ansats då det görs mycket som inte kommuniceras för sig själva eller för 
andra. De har inte riktigt paketerat sitt hållbarhetsarbete utan gör det nu där de ser över vad de 
har från de olika områdena som berör begreppet CSR. Den interna kommunikationen har en 
utvecklingspotential där det tydligare kan talas om vad de är bra på. Det som efterfrågas från 
medarbetare är att känna stolthet för sin arbetsplats och arbetsgivare. Intern kommunikation 
kan användas för att se om det kommer upp nya idéer på saker de gör som kan fånga upp mer 
för att attrahera studenter genom verksamheten. Även den externa kommunikationen skulle 
kunna utvecklas, det som görs är den sociala uppförandekoden (J. Klingtoft & C. Norrwie 
Strömstedt, personlig kommunikation, 29 april 2015). 
 
Samarbetet mellan LTV och MDH kunna utvecklas och detta kan ses som en del av CSR-
arbetet. Det handlar inte om att göra mer inom CSR utan fortsätta arbeta med de olika delarna 
och sammanställa dessa för att kunna nå ut med det. Ett samarbete skulle kunna göras med 
skolan om att paketera hållbarhetsarbete som ett uppdrag till exempelvis en uppsats (J. 
Klingtoft, personlig kommunikation, 29 april 2015). LTV skulle kunna öppna upp mer mot 
studenter för att visa att det är intresserade, vilket de är. De arbetar med att marknadsföra sig 
som arbetsgivare men mest på mässor i dagsläget. Genom intervjuer kan även kontakter 
knytas, studentkontakter är något som har diskuterats vilket kan behöva öka (E. Dalman, J. 
Klingtoft & C. Norrwie Strömstedt, personlig kommunikation, 29 april 2015). 
 
Övrigt 
Inom LTV finns flera avdelningar som arbetar med CSR. Förutom HR, ekonomi och miljö 
arbetar även inköpsavdelningen med detta och då med upphandlingar. Det finns även 
miljöombud i verksamheterna som jobbar mer lokalt på avdelningar för att se till att 
exempelvis källsorteringen fungerar men som även kommunicerar ut miljöfrågor till 
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arbetskamrater samt är ombud för hantering av kemikalier (E. Dalman & J. Klingtoft, 
personlig kommunikation, 29 april 2015). 
  



41 
 

Bilaga 6 – Intervju med Peter Dobers, MDH 
Peter Dobers började sin forskarutbildning år 1992 och då var ämnet hållbar utveckling 
ovanligt. Idag menar Dobers att allt fler högskolor och universitet integrerar hållbar 
utveckling i utbildningen och därmed blir en allt viktigare beståndsdel (P. Dobers, personlig 
kommunikation, 23 april 2015).  
 
Peter Dobers syn på CSR-arbete 
CSR och hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare för företag, inte bara i en 
marknadsföringsaspekt utan även i en rekryteringsaspekt. Studenter kommer inte vilja arbeta 
för företag som inte tar socialt ansvar eftersom CSR är viktigt för allmänheten och därmed 
även för företagen. Begreppet CSR kan användas för att studenter ska bli attraherade av 
företag och för företag att attraheras av studenter. Studenter skulle kunna påverka företagens 
CSR-arbete om det fanns studentorganisationer där de kan göra sin röst hörd. Han nämner att 
det finns företag som hellre arbetar direkt med studenter som är kunniga inom ämnet istället 
för att anlita en konsult i sitt CSR-arbete. På så sätt låter sig företaget påverkas av studenter 
(P. Dobers, personlig kommunikation, 23 april 2015). 
 
Studenter som intressenter 
Studenter är en viktig intressent för företag i den bemärkelsen att de söker arbete på ett visst 
företag. Vid rekrytering kan studenter påverka genom att ställa frågor om företagets CSR-
arbete och vilket CSR-innehåll tjänsten som studenten söker har. Studenter kan även ställa 
frågan om hur de som individ kan påverka företagets CSR-arbete. Dobers är dock osäker på 
om studenter i största allmänhet är en grupp som kan påverka ett företags CSR-arbete. Han 
känner inte till någon studentorganisation som är lobbyister som vill påverka företag. Däremot 
finns det en studentdriven organisation via Uppsala universitet som gör andra saker än att bara 
påverka utbildningen vilket kan påverka företag (P. Dobers, personlig kommunikation, 23 
april 2015). 
 
Kommunikation kring CSR 
I dagsläget finns det inget samarbete mellan MDH och företag gällande kommunikation kring 
CSR. Detta tycker Dobers skulle vara positivt om det förekom då han menar att högskolorna 
har en viktig roll i att förmedla kunskap om CSR. Högskolorna skulle kunna erbjuda fler 
kurser inom ämnet. Studenter skulle kunna driva denna fråga genom studentföreningar (P. 
Dobers, personlig kommunikation, 23 april 2015). 
 
Övrigt  
För sju till åtta år sedan började MDH att profilera sig inom hållbarhet i utbildning, forskning 
och förvaltning. Det ledde bland annat till att högskolan var på gång att starta en obligatorisk 
kurs i hållbar utveckling för samtliga studenter. Tidigare erbjöd MDH ett program i ekologisk 
ekonomi där hållbarhet var en central del i utbildningen som senare benämndes ekonomi för 
hållbar utveckling. Anledningen till att Dobers rekryterades till MDH år 2005 som professor 
var för att fortsätta denna utveckling av denna typ av utbildning. Då var intresset från 
studenternas sida för låg för utbildningen. Dobers tror att utbildningen var för tidigt ute, om 
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utbildningen skulle tas upp idag skulle intresset nog vara större från studenternas sida. (P. 
Dobers, personlig kommunikation, 23 april 2015).  
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Bilaga 7 – Enkätundersökning 
Fråga 1 Kön 
Det var 62 av 62 respondenter som besvarade fråga 1 och fråga 2, vilket ger ett bortfall på noll 
personer.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fråga 2 Ålder 
 

 

 

 

 

 

 

Fråga 4 Motivera varför eller varför inte du anser att du som student kan påverka ett företags 
CSR-arbete 
 
En student menar att det beror på vilket arbete det handlar om och storleken på företaget samt 
hur lång beslutskedja som finns exempelvis. Andra svarade att de var tveksamma till att 
företag skulle lyssna på enskilda studenter och att de är obetydliga samt att flera studenter 
skulle krävas för att påverka detta. En annan student menar att studenter är framtiden för ny 
utveckling och förbättring och att ju fler som intresserar sig för att förbättra samhället och 
arbetsplatsen desto effektivare blir resultaten. En annan student nämner att upplysa företagen 
om studenter då denne har svårt att se hur en student kan påverka ett företag. En student 
nämner sociala medier som ett sätt att påverka företagen tillsammans med andra och att det på 
så sätt kan påverka företaget i en önskvärd riktning. Två studenter menar att så länge 
studenter inte arbetar kan de inte påverka företagen utan när de är ute i arbetslivet kan något 
göras åt detta. Att påverka genom uppdrag i form av uppsatser från företag nämner en student 
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som ett sätt att kunna påverka ett företags CSR-arbete genom ett riktat arbete som kan 
förbättra och förändra arbetet.    
 
En annan student menar att det är svårt att påverka det som en liten krets avgör för resterande 
delar i samhället men att kanske finns företag som prioriterar människors åsikter. En student 
skriver att han eller hon personligen inte kan påverka miljöutsläpp och elektricitetanvändning 
men att personen kan påverka genom att exempelvis inte skriva ut onödigt med papper. Denne 
poängterar att det är viktigast vilka rutiner företaget har och deras syn på CSR.  
 
En annan student menar att det borde komma från eget intresse och inte på grund av yttre 
påverkan. En student skriver att personen kan påverka genom att ställa krav på de företag som 
denne kommer i kontakt med och inte vända sig till de som bortser från CSR. Det finns även 
några studenter som menar att de är för dåligt insatta i CSR för att kunna ge ett bra svar på 
frågan.   
 
Fråga 6 Varför eller varför inte är det viktigt för dig att din framtida arbetsgivare arbetar med 
CSR? 
Av de som har svarat på följdfrågan till fråga fem angående om det är viktigt att deras 
framtida arbetsgivare arbetar med CSR nämner en student att denne aldrig funderat över detta. 
Flera studenter menar att CSR-arbete inte är viktigt utan de arbetar för att tjäna pengar och 
inte för att utveckla ett bra samhälle, men det vore trevligt om företaget bidrog till det men att 
det inte ska skada den ekonomiska lönsamheten. Det finns andra studenter som menar att CSR 
binder ens egna åsikter till företaget och att de ser bortom de monetära belöningarna samt att 
företag inte endast kan se till vinstmaximering på bekostnad av miljön och samhället. De 
menar att långsiktiga mål är viktigare än kortsiktighet och att skapa möjligheter och 
förutsättningar på lång sikt.      
 
Andra menar att det är viktigt att vilja arbeta på företag i framtiden och att företag har bra 
arbetsförhållanden. En annan student menar att det beror på hur företaget arbetar med CSR 
om det är för att det ser bra ut på pappret eller om det finns ett genuint intresse. Andra menar 
att det är viktigt att agera etiskt och moraliskt och då framförallt som aktörer som kan påverka 
samhället i stort ut både ekonomiskt och miljöperspektiv då större företag påverkar omvärlden 
i högre grad. Medvetna företag är även attraktiva företag och en del vill känna stolthet över 
företaget de arbetar på. Att ta ansvar är något flera studenter svarade i enkäten samt att det 
känns bra, seriöst och professionellt. Det kan då vara lättare att motivera varför personer 
arbetar på företaget. 
 
 

 
 
 
 
 


