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Sammanfattning 

Titel: Hur använder företag CSR i rekryteringsprocessen och för att påverka deras image som 
arbetsgivare? 
- En kvalitativ fallstudie på Midsona AB, Innocent AB och Orkla Sverige AB. 

Författare: Henry Nielsen & Anton Dusèn 
Handledare: Héléne Laurell  
Examinator: Ulf Aagerup  

Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi (15hp), Internationella 
Marknadsföringsprogrammet 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, Employer Branding, Rekryteringsprocessen, 
Person Organizational Fit, Signal Theory, Human Resource Management. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att med hjälp av lämpliga teorier och intervjuer med 
företag erbjuda en förståelse kring hur företag använder Corporate Social Responsibility i 
deras rekryteringsprocess samt hur innehållet används för att påverka företagets image som 
arbetsgivare. 

Metod: En kvalitativ studie med en abduktiv ansats har använts i denna uppsats. I studien 
har tre företag undersökts och en intervju med en respondent på varje företag har genomförts.  

Teoretisk Referensram: Denna uppsats teoretiska referensram bygger på forskning inom 
följande områden: Corporate Social Responsibility, Employer Branding, Human Resource 
Management, Rekryteringsprocessen, Person Organizational Fit, Signal Theory.  

Empirisk Referensram: Denna del av uppsatsen redogör för vad som kom fram under 
intervjuerna med de tre olika företagen. Respondenterna förklarar hur deras företag använder 
CSR i deras rekryteringsprocess och i deras employer branding.   

Analys: I analysen diskuterar författarna för denna uppsats den empiriska referensramen 
kopplat till tidigare studier och den teoretiska referensramen. Detta görs genom en inom- och 
mellanfallsanalys där alla företag kopplas till områdena CSR, Employer Branding, CSR i 
Rekryteringsprocessen, Person Organizational Fit och Signal Theory.  

Slutsats: Här diskuteras hur företagen använder sitt CSR i deras rekryteringsprocess och hur 
det påverkar deras sätt att arbeta med deras image som arbetsgivare.  
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Abstract 

Title: How do companies use CSR in the recruitment process and to influence their image as 
an employer? 
- A qualitative case study on Midsona AB, Innocent AB and Orkla Sverige AB. 

Authors: Henry Nielsen & Anton Dusén  
Supervisor: Héléne Laurell 
Examiner: Ulf Aagerup 
Level: Bachelor Thesis in Business (15hp), International Marketing Programme 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Employer Branding, Rekryteringsprocessen, 
Person Organizational Fit, Signal Theory, Human Resource Management. 

Purpose: The purpose of this thesis is to provide an understanding of how companies use 
Corporate Social Responsibility in their recruitment process and how the content is used to 
influence the company's image as an employer using suitable theories and interviews with 
companies. 

Method: A qualitative study with an abductive approach has been used in this thesis. In the 
study, three companies were examined and an interview with one respondent on each 
company was conducted. 

Theoretical Framework: This thesis theoretical framework is based on research in the 
areas of Corporate Social Responsibility, Employer Branding, Human Resource Management, 
Recruitment Process, Person Organizational Fit, Signal Theory. 

Empirical Framework: This part of the thesis describes the outcome of the interviews with 
the three different companies. The respondents explain how their company uses CSR in their 
recruitment process and in their employer branding. 

Analysis: In the analysis, the authors of this paper discuss the empirical framework linked to 
previous studies and the theoretical framework. This is done through an internal and 
intermediate analysis where all companies are linked to the areas CSR, Employer Branding, 
CSR in the Recruitment Process, Person Organizational Fit and Signal Theory. 

Conclusion: Here it is discussed how companies use their CSR in their recruitment process 
and how it affects their way of working with their image as an employer. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Den senaste tiden har medvetenheten ökat kring diverse klimatförändringar och hur företag 
påverkar planeten. Detta har medfört att intressenter ställer högre krav på att företagen ger ut 
information om deras specifika strategier för att utveckla och förbättra miljön. Detta har 
förändrat en hel del företags sätt att arbeta, från att främst fokusera på att maximera vinsten 
till att även ta ett socialt och miljömässigt ansvar (Griffin & Sun, 2012; Piasecki & 
Gudowski, 2017). Intressenterna vill nämligen att företagen ska bli bättre företagsmedborgare 
vilket har medfört att mängder av företag har börjat integrera Corporate Social Responsibility 
(CSR) i sina verksamheter (Porter & Kramer, 2006). Begreppet företagsmedborgare innebär 
att företag ses som en samhällsmedborgare, med rättigheter och skyldigheter gentemot 
samhället (Valor, 2005). 
  
Integrering av CSR i en verksamhet handlar om mer än att bara förbättra och utveckla miljön. 
Rahman (2019) menar att CSR handlar om integrationen hos företag inom sociala och 
miljömässiga problem, etik, ekonomisk utveckling, mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, 
bekämpa korruption, skydd av miljön samt öppenhet och ansvarighet. Vidare nämner Moir 
(2001) i sin artikel CSR Europas punkter, som beskriver olika steg att uppfylla inom CSR, en 
av dessa punkter är arbetsplatsen. Organisationen CSR Europa menar på att ett företag ska 
upprätthålla en socialt ansvarstagande arbetsplats om man väljer att integrera CSR i sin 
verksamhet. 
  
Väljer verksamheten att implementera CSR behöver företaget övertyga intressenterna om 
deras sociala-, etiska- och miljövänliga handlingar. Att övertyga intressenterna är väsentligt 
för att verksamheten ska lyckas med implementeringen av CSR (Collier & Esteban, 2007). 
Därför gäller det för verksamheten att konsekvent bevisa deras önskan av att upprätthålla de 
tänkta mål som är önskvärda inom CSR. Om de ska lyckas med detta är det viktigt att de 
anställda är engagerade och motiverade för att implementera CSR, eftersom att det är de 
anställda som dagligen utformar det etiska företagsbeteendet i verksamheten. Såklart är detta 
beroende av ledarskapet som råder i verksamheten vilket smittar av sig på de anställda. Det 
behövs därför chefer som förstår verksamhetens kultur, applicerar etiska träningsprogram och 
belönar anställda med kompensation eller befordran vid bra etiskt arbete (Collier & Esteban, 
2007). 
  
Denna process av att implementera CSR kan underlätta eftersom enligt Story, Castanheira  & 
Hartig (2016) vill vissa individer ha en arbetsplats som kontinuerligt 
arbetar för att tillföra nytta och uppfyller deras egna värderingar. Detta är viktigt för 
verksamheter att beakta eftersom finansiella aspekter inte är det enda en individ söker hos en 
arbetsgivare (Story et al., 2016). Vidare menar Chhabra (2014) att huvudfaktorn för att locka 
till sig arbetssökande är organisationens attribut. Om den arbetssökande eftersträvar en 
arbetsgivare med attributen CSR kan det vara en effektiv strategi att attrahera personal (Story, 
2016). 
  
Att konstant kunna attrahera personal och behålla sin befintliga personal är av hög vikt för en 
organisation. CSR kan påverka detta, men det krävs att det integreras i ett företags HRM 
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arbete (Story et al., 2016). Vidare för att en verksamhet ska kunna nyttja CSR i detta område 
är de tvungna till att kommunicera sitt arbete utåt. Det vill säga att de måste differentiera sig 
till det bättre för att öka attraktionen till organisationen. Företaget skulle kunna välja att 
differentiera sina anställdas egenskaper och kännetecken, detta för att bidra till verksamhetens 
identitet. Det är såklart inte bara de anställda som står för denna uppgift, utan det är alla 
avdelningar i verksamheten. Det krävs att alla omfamnar kärnvärdena och ”lever varumärket” 
(Hatch & Schultz, 2003; Gotsi & Wilson, 2001). Detta för att göra företaget till en mer 
önskvärd arbetsplats än konkurrenternas (Backhaus & Tikoo 2004).  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Det är väldigt viktigt för en verksamhet att konstant attrahera personal och behålla sin 
befintliga personal. Detta på grund av att organisationens prestation är beroende av deras 
anställda och dess personlighetsdrag vilket gör det viktigt för en organisation att ha 
kvalificerade arbetssökande. Med en genomarbetad strategi kan organisationen rekrytera 
motiverade medarbetare med förmågor som kan ge nytta till verksamheten (Story, 2016; 
Perry & Hondeghem, 2008). Vidare är det viktigt för en organisation är att rekrytera anställda 
som passar in och delar organisationens värderingar. Därför är det viktigt att 
rekryteringsprocessen är uppbyggd utifrån verksamhetens kärnvärden (Gotsi & Wilson, 
2001). 
  
Vidare menar Gotsi & Wilson (2001) att en verksamhets rykte påverkar 
rekryteringsprocessen och dess urvalsstrategier. Ett företags rykte är beroende av dess 
intressenter, där ingår bland annat anställda och potentiella anställda. För att förbättra ett 
företags rykte motiveras ofta att implementera CSR. Detta på grund av att implementering av 
CSR kan stärka varumärket och dess image. Verksamheten anses nämligen arbeta för en 
bättre orsak och blir därmed en bättre företagsmedborgare (Porter & Kramer, 2006). 
  
Det är viktigt att företaget arbetar med image sin image som arbetsgiavare, vilket även 
påverkar rekryteringsprocessen. Tidigare forskning menar på att associationer är det som 
skapar arbetsgivarens image och rykte som sedan kan göra arbetsgivaren mer eller mindre 
önskvärd (Backhaus & Tikoo, 2004; Chhabra & Sharma, 2014). Det visar sig nämligen att de 
arbetssökande eftersöker en arbetsgivare med liknande värderingar och personlighet. 
Verksamheten vill därmed lyckas få de arbetssökande att associera sig med verksamheten 
samt tycka att det verkar vara en trevlig arbetsplats (Backhaus & Tikoo, 2004; Ewing,  Pitt, de 
Bussy & Berthon, 2002) . 
  
Som tidigare nämnts har CSR en stark påverkan på företagets rykte, vilket därmed även 
påverkar rekryteringsprocessen. Voegtlin & Greenwood (2015) menar på att CSR kan hjälpa 
företag att rekrytera personal på grund av att många arbetssökande värdesätter CSR aktiviteter 
i ett företag. Presley, Presley & Blum (2018) bekräftar detta i sin undersökning av 
högskolestudenter som menade på att social inverkan från ett företag var väldigt viktigt vid 
val av arbetsgivare. Utöver detta fann de i sin undersökning att hållbarhetsarbete var något de 
arbetssökande letade efter hos en arbetsgivare.  
  
Däremot menar Albinger & Freeman (2000) att CSR inte är något alla söker efter hos en 
arbetsgivare och även värt att notera har inte heller alla arbetssökande privilegiet att söka efter 
detta hos en arbetsgivare. Detta är eftersom många primärt fokuserar på att försörja sig själva 
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och därför är lön en ännu viktigare faktor. I deras undersökning kom de även fram till att de 
som söker efter en arbetsgivare som arbetar med CSR är redan kapabla till att exkludera andra 
faktorer som till exempel lön. Detta resulterar i att denna typ av arbetssökande är oftast 
svårare att rekrytera än andra (Albinger & Freeman, 2000). 
  
Human Resource Management (HRM) ser till personalavdelningen vilket innefattar både de 
befintliga anställda och även rekrytering av potentiella anställda. Tidigare forskningen visar 
på mängder av sätt CSR kan integreras i en verksamhets HRM avdelningen (Voegtlin & 
Greenwood, 2016). Det har visat sig att HRM kan med hjälp av aktiviteter uppmärksamma 
CSR inom en verksamhet, detta till exempel genom utbildningar och fira socialt 
ansvarstagande insatser med de anställda (Voegtlin & Greenwood, 2016). Tidigare forskning 
bekräftar även att CSR kan stödja HRM genom att verksamheten får fler arbetssökande på 
grund av att fler och fler arbetssökande värdesätter CSR aktiviteter (Jamali, Dirani, Harwood, 
2015). Tidigare forskning visar även att HRM kan hjälpa till att skapa en mer socialt 
ansvarstagande kultur inom verksamheten (Jamali, Dirani & Harwood, 2015; Voegtlin & 
Greenwood, 2015). 
  
Tidigare studier bekräftar att CSR är ett verktyg för att förbättra en verksamhets rykte och att 
arbetssökande prioriterar social inverkan och hållbarhetsarbete hos en arbetsgivare (Presley et 
al., 2018). Ett bra rykte för en verksamhet kan hjälpa rekryteringsprocessen genom ett högre 
antal arbetssökande. Detta är viktigt för en verksamhet då deras prestation är väldigt beroende 
av att kunna attrahera personal men även för att behålla den befintliga personalen (Porter & 
Kramer, 2006; Presley et al., 2018; Perry & Hondeghem, 2008). Ytterligare bekräftar tidigare 
forskning att CSR inte är något alla arbetssökande letar efter hos en arbetsgivare. Detta på 
grund av att många inte har privilegiet att ställa den typen av krav och vissa prioriterar hellre 
lön (Albinger, Freeman, 2000).  
  
CSR kan utgöra en attraktiv arbetsgivare och påverka antalet arbetssökande för en 
verksamhet. Därför är det viktigt för företag att förmedla vad de står för samt bygga upp en 
image som arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004; Ewing,  Pitt, de Bussy & Berthon, 2002) . 
Hur använder sig företagen av CSR för att påverka deras image som arbetsgivare?  
 
Rekrytering av personal ingår i arbetet för en verksamhets HRM avdelning, de är ansvariga 
för den mänskliga resursen verksamheten besitter. Tidigare forskning visar på att HRM 
använder CSR inom verksamheten för att påverka de befintliga anställda som till exempel 
med utbildningar inom socialt ansvarstagande (Jamali, Dirani, Harwood, 2015; Voegtlin, 
Greenwood, 2015). Utifrån den tidigare forskning som är presenterad finns det massvis bevis 
på att CSR utgör en attraktiv arbetsgivare, det saknas dock forskning om hur företag 
integrerar CSR i deras rekryteringsprocess. Uppsatsen kommer därför att undersöka hur 
företag använder CSR i rekryteringsprocessen.  
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av lämpliga teorier och intervjuer med företag 
skapa en förståelse kring hur företag använder Corporate Social Responsibility i deras 
rekryteringsprocess, samt hur innehållet används för att påverka företagets image som 
arbetsgivare.  
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1.4 Frågeställningar  
 
Hur använder företag CSR i rekryteringsprocessen? 
 
Hur använder företag CSR för att påverka deras image som arbetsgivare? 
 

 

1.5 Avgränsningar  
 
Studien kommer fokusera på förståelsen kring hur företag använder Corporate Social 
Responsibility i deras rekryteringsprocess, samt hur verksamheter använder konceptet för att 
påverka deras image som arbetsgivare. Följande uppsats är en fallstudie och undersöker tre 
företag, detta gör att studien inte kan generaliseras mot allmänheten. Syftet är att undersöka 
CSRs påverkan på rekryteringsprocessen och tar därför inte hänsyn till andra faktorer som 
kan påverka rekryteringsprocessen.  
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Corporate Social Responsibility  
 
Begreppet Corporate social responsibility är ett företags integration inom sociala problem och 
miljömässiga problem. Utöver detta inkluderas även etik, ekonomisk utveckling, mänskliga 
rättigheter, arbetsrättigheter, bekämpa korruption, skydd av miljön, öppenhet och ansvarighet. 
Genom att integrera CSR i sin verksamhet anses företaget bli en bättre företagsmedborgare 
(Rahman, 2019; Porter & Kramer, 2006).Vidare för att CSR ska kunna accepteras av 
människor som är medvetna om socialt ansvarstagande, bör begreppet presenteras på ett 
sådant sätt att den omfamnar hela organisationens ansvarsområden. Därför föreslås fyra typer 
av sociala ansvarsområden som därmed utgör en hel verksamhets CSR. Dessa fyra typer av 
sociala ansvarsområden delas in i en pyramid som kallas “ The Pyramid of Corporate Social 
Responsibility” . Nedan följer en förklaring till dessa fyra typer av sociala ansvarsområden: 
Ekonomiskt Ansvar, Juridiskt Ansvar, Etiskt Ansvar och Filantropiskt ansvar (Carroll, 1991). 
 
Ekonomiskt Ansvar 
Verksamheten är till för att tillhandahålla samhället med varor och tjänster som de vill ha och 
behöver. Det gynnar samhället vilket genererar lönsamhet för företaget. Det är viktigt för ett 
företag att ha lönsamhet för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Genom detta 
kan ett företag återinvestera i verksamheten samt förbättra och utveckla sin roll gentemot 
samhället (Carroll, 1991).  
  
Juridiskt Ansvar 
Ett företag förväntas att följa de lagar och förordningar som ställs från staten eller andra 
myndigheter. Verksamheten förväntas erbjuda varor eller tjänster som uppfyller de krav som 
ställs från myndigheter. Detta i grund för att fortsätta på ett rättvist sätt generera lönsamhet 
(Carroll, 1991). 
 
Etiskt Ansvar 
Detta ansvaret omfamnar de normer, förväntningar och standarder som ett företag förväntas 
att upprätthålla på ett som anses rättvist i de anställdas, kunders och delägares ögon. Även om 
detta ansvar oftast inte går under lagen, kan ansvaret kategoriseras som ett förväntat socialt 
ansvarstagande av ett företag. Att ha ett etiskt ansvarstagande kan ge företaget ett ökat värde 
eftersom etiken handlar om respekt, rättvisa och rättigheter som inte omfamnas av lagen 
(Carroll, 1991).  
 
Filantropisk Ansvar 
Denna del av pyramiden syftar på att verksamhetens aktiviteter verkar i enlighet med 
samhällets förväntningar att verksamheten ska vara en god samhällsmedborgare. Filantropisk 
ansvarstagande förväntas inte att uppfyllas utan det är ett frivilligt ansvar. Även om det idag 
kan anses att företag ska bidra med att uppfylla samhällets krav. Exempel på filantropiskt 
ansvar är det fria valet att bidra med utbildning eller delta i lokala välgörenhetsevenemang 
(Carroll, 1991). 
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2.1.1 Intern & Extern CSR 
 
Flertalet vetenskapliga artiklar ser endast till ovanstående komponenter inom CSR som till 
exempel samhället, miljön och juridiskt ansvar, medan intern & extern CSR inte är lika 
prioriterat (Hawn & Ioannou, 2015). För en verksamhet är det viktigt att förstå samt skilja på 
intern & extern CSR för att förbättra CSR aktiviteterna inom verksamheten. Intern CSR ser 
till att hjälpa verksamheten internt att uppnå legitimitet medan extern CSR riktar sig åt 
specifika externa grupper som kan uppnå legitimitet åt verksamheten.  
Intern CSR innebär att verksamhetsstrukturen och dess strategier ska vara lämpliga och 
accepterade (Hawn & Ioannou, 2015). Det omfattar även aktiviteter inom förbättring av 
arbetsvillkor för de interna intressenterna som till exempel anställda och chefer. Aktiviteter 
som till exempel utbilda och utveckla personal, erbjuda karriärmöjligheter och ha 
familjevänliga policys. Intern CSR ser inte bara till den psykologiska arbetsmiljön utan även 
den fysiska arbetsmiljön, till exempel miljövänliga kontor (Story, 2016). 
 
Syftet med Extern CSR handlar om att anta olika åtgärder och skapa ett godkännande utifrån 
olika intressenter åt verksamheten. Verksamheten gör olika initiativ synliga och 
kommunicerar detta utåt gentemot intressenterna för att uppnå extern legitimitet. Detta 
innebär ett godkännande från intressenterna utanför den interna verksamheten. Det kan vara 
intressenter som till exempel kunder, leverantörer och delägare. För att uppnå detta externa 
godkännande spelar medias uppmärksamhet, status och olika nätverk mellan företag en 
väldigt viktigt roll (Hawn & Ioannou, 2016). Verksamheten kan till exempel kommunicera att 
de bidrar till samhällsutvecklingen, skyddar miljön och arbetar med hållbarhet. Extern CSR 
kan även påverka den interna miljön positivt på grund av de diverse aktiviteter verksamheten 
utför inom CSR (Story, 2016).  
 
2.1.2 Corporate Social Performance  

 
En verksamhets CSR förklarar deras sociala aktiviteter på marknaden medan Corporate social 
performance (CSP) innefattar prestationen av dessa aktiviteter. CSP är alltså en verksamhets 
sociala och miljömässiga prestation på marknaden utifrån strategi och marknadsföring. Denna 
prestationen är beroende av både interna och externa intressenter åt verksamheten som till 
exempel anställda och kunder. Det vill säga att aktiviteterna inom CSP ansvarar framförallt 
för interaktionen med organisationens intressenter. Konceptet omfattar fyra dimensioner: 
filantropi, miljö, kunder och anställda (Eveland, Crutchfield & Rynarzewska, 2018).  
 
En verksamhets CSP inom filantropi och miljö kan generera en mer ansvarstagande image 
från verksamhetens intressenter på grund av det de uppfyller delar av samhällets behov. Detta 
förutsatt om intressenterna är medvetna om dessa aktiviteter. Om de är medvetna om detta 
ökar även chansen att intressenterna identifierar sig mer med verksamheten. Underförstått har 
en verksamhets CSP en stark påverkan på intressenternas bedömning av verksamheten. 
Vidare för en verksamhet är det viktigt att uppmärksamma rätt intressenter, det vill säga välja 
rätt segment av intressenter. Verksamheten måste veta vem eller vilka de riktar sitt CSP åt 
annars är insatserna lönlösa. Det visar sig att om det givna intressenterna inte delar liknande 
värderingar kan detta leda till att deras intresse och relation minskar till den givna 
verksamheten (Eveland et al., 2018). För en verksamhet är det viktigt att veta vid 
kommunikation av CSP att ett samhälle inte har lika värderingar. Detta leder till att 
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verksamheten måste studera sina intressenter för att kunna vara pricksäkra i sitt CSP (Eveland 
et al., 2018).  
 
CSP kan framhäva en högre grad av identifiering hos intressenterna med verksamheten. Detta 
vill säga om verksamhetens CSP når rätt publik vilket är kritiskt för att kunna uppnå 
fördelarna av CSP (Eveland, Crutchfield & Rynarzewska, 2018). Vidare om en verksamhet 
lyckas med sitt CSP kan detta skapa en högre attraktivitet åt verksamheten. Detta leder även 
till att företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare, vilket medför ett högre antal arbetssökande. 
Företag som använder sig av CSP anses nämligen dela liknande värderingar och normer med 
ett stort antal arbetssökande. De arbetssökande anser även att ett företag med hög CSP har 
mera tilltalande arbetsförhållanden i jämförelse med ett företag med låg CSP (Greening, 
Turban, 2000) 
 
2.2 HRM-CSR 
 
Human Resource Management eller HRM avdelningen i en verksamhet hanterar den 
mänskliga resursen som verksamheten besitter och förvaltar dess arbetsförhållanden 
(Voegtlin & Greenwood, 2016) . Det finns flera sätt att integrera HRM och CSR med varandra 
för att förbättra olika aktiviteter inom verksamheten, som till exempel underhåll av befintligt 
anställda och attrahera potentiella anställda. HRM möjliggör nämligen CSR för hela 
verksamheten och alla dess olika avdelningar. Båda koncepten berör personalavdelningen 
vilket gör det naturligt att integrera dem med varandra (Voegtlin & Greenwood, 2016) . Både 
HRM och CSR syftar till att förbättra affärsresultat, samt uppnå en bättre påverkan på både 
interna och externa intressenter. Mer specifikt påverkar både HRM och CSR områden som till 
exempel de anställdas motivation, engagemang, etiska medvetenhet och frivilliga 
samhällsaktiviteter. HRM styr personalavdelningen och därmed stora delar av det dagliga 
arbetet i en verksamhet. Det vill säga om en verksamhet vill lyckas med implementering och 
kunna utnyttja fördelarna av deras CSR är det väldigt viktigt att det integreras med 
verksamhetens HRM (Jamali, Dirani, Harwood, 2015).  
 
För befintligt anställda kan HRM uppmärksamma CSR genom att utbilda dem vilket kan göra 
de anställda mer socialt ansvarstagande ( Voegtlin & Greenwood, 2016 ). Dessutom kan 
verksamheten uppmärksamma CSR genom att kontinuerligt dela aktiviteterna inom CSR med 
alla anställda och fira den specifika insatsen. Ytterligare ett sätt att uppmärksamma CSR för 
de anställda är att erbjuda dem chansen att tjäna samhället, till exempel genom att volontära. 
Det gäller för en verksamhet att göra detta redan vid ett tidigt skede av anställningen. 
Verksamheten kan också utforma enstaka policys påverkade av CSR för att göra de anställda 
mera socialt ansvarstagande (Jamali, Dirani, Harwood, 2015).  
HRM har ytterligare en stor inverkan på verksamhetens kultur vilket gör att HRM kan främja 
en mera socialt ansvarstagande kultur inom verksamheten. Detta kan göras med hjälp av 
belöningar vid bra arbete inom ramarna av CSR (Voegtlin & Greenwood, 2016) .  
 
Det kan även vara från andra hållet, att CSR stödjer aktiviteterna inom HRM. Många 
arbetssökande värderar en verksamhets CSR arbete vilket medför en högre attraktivitet från 
de arbetssökande till verksamheten. Det vill säga att CSR kan stödja HRM genom att 
verksamheten får fler arbetssökande. Likadant påverkar CSR HRM inom organisationen på 
det sättet att det kan hjälpa till med de anställdas motivation, engagemang och organisatorisk 
identifikation. Det behövs då även att HRM aktiviteterna är socialt ansvarstagande vilket 
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ytterligare är en uppgift CSR kan stödja genom att utbilda cheferna inom HRM (Voegtlin & 
Greenwood, 2016) .  
 

2.3 Employer Branding  
 
För att kunna definiera begreppet Employer Branding (EB) har denna uppsats en väl 
förekommande definition av konceptet: 
 
“The 'Employer Brand' can be defined as 'the package of functional, economic and 
psychological benefits provided by employ ment, and identified with the employing 
company”. 
(Ambler & Barrow, 1996, s.187) 
 
Definitionen ovan förklarar att Employer Branding är ett paket av funktionella, ekonomiska 
och psykologiska fördelar som förses vid anställning av personal och som är identifierat med 
det anställande företaget (Ambler, Barrow, 1996). EB innefattar även företagets värde, policy 
och beteendet mot målen av att attrahera, motivera samt behålla de nuvarande anställda och 
de potentiella anställda (Backhaus & Tikoo, 2004).  
 
EB ger de anställda möjligheten till användbara aktiviteter medan produkten eller tjänsten ger 
kunderna materiella eller monetära fördelar (Ambler & Barrow, 1996). Ytterligare kan 
verksamhetens EB påverka känslor hos anställda och potentiella medarbetare som till 
exempel tillhörighet, syfte och vägledning (Ambler, Barrow, 1996). EB är även ett sätt för en 
verksamhet att differentiera sig gentemot sina konkurrenter, detta genom de anställdas 
kännetecken och egenskaper. Konceptet har alltså självklart betydelse för företagets identitet 
som arbetsgivare. Detta i sin tur gör EB till ett verktyg för företag att bli en mer önskvärd 
arbetsgivare (Backhaus & Tikoo 2004). Det gäller därför för företag att bygga upp ett starkt 
EB för både interna och externa intressenter. Detta för att företaget ska kunna uppnå en image 
av att vara en trevlig arbetsplats (Ewing et al., 2002).  
 
2.3.1 Employer brand Image 
 
Konceptet Employer Brand Image kan förklaras som funktionella fördelar och symboliska 
fördelar hos arbetsgivarens varumärkesbild. De funktionella fördelarna förklarar de objektivt 
önskvärda anställningsvillkoren som till exempel lön och förmåner. Symboliska fördelar 
förklarar vilken prestige och social acceptans den arbetssökande kommer att uppnå om den 
väljer att arbeta för en specifik verksamhet. Dessa fördelar är det som skapar arbetsgivarens 
image som vidare ska kunna påverka arbetsgivarens attraktivitet (Backhaus & Tikoo, 2004).  
 
Att skapa en image av arbetsgivaren kan påverka attraktionen från potentiellt anställda till 
verksamheten. Associationer är det som skapar och formar arbetsgivarens image vilket är en 
av de viktigaste faktorerna som påverkar de arbetssökande (Leekha, Chhabra, Sharma, 2014). 
Det vill säga arbetsgivarens image påverkar verksamhetens attraktivitet för de arbetssökande. 
Vidare förklarat är de arbetssökande ute efter en organization som liknar deras behov, 
personlighet och deras värderingar. En verksamhet behöver då skapa en image som de 
arbetssökande associerar med deras egna behov, personlighet och värderingar. Desto mer de 
arbetssökande associerar en verksamhet med deras värderingar desto mer attraktiv blir 
verksamheten (Backhaus & Tikoo, 2004). 
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2.3.2 Employee Value Proposition  

 
Employee value proposition (EVP) definieras som de associationer och erbjudanden som 
tillhandahålls av en verksamhet i gengäld av de färdigheter, förmågor och erfarenheter en 
medarbetare ger till verksamheten. Enklare beskrivit är EVP något företag använder för att 
besvara de anställdas eller de blivande anställdas frågor om vilka fördelar det finns för att 
arbeta hos dem (Browne, 2012). När ett företag ska utveckla sitt EVP gäller det att koppla 
sina värderingar till sitt varumärke för att visa vad de erbjuder de anställda och blivande 
anställda. Dessa värderingar grundar sig i informationen om företaget som till exempel 
kulturen, ledningsstil, kvaliteten hos nuvarande anställda, anställningsimage och kvalitén på 
produkten eller tjänsten. Denna information bearbetas till ett budskap om vad företaget 
erbjuder de anställda och blivande anställda som sedan förmedlas med varumärket. Budskapet 
blir företagets EVP som förmedlas med varumärket till både externa och interna intressenter, 
till exempel potentiella anställda och det specifika företagets arbetsplats. Det primära med att 
externt kommunicera sitt EVP är att attrahera en större grupp arbetssökande och internt är det 
att ha en arbetsplats som delar företagets värderingar och mål (Backhaus & Tikoo, 2004) 
 
Det primära för ett företags EVP som tidigare nämnts är verksamhetens konkurrenskraft för 
att rekrytera, utveckla, inspirera och behålla anställda. Det gäller för en verksamhet att 
utveckla ett konkurrenskraftigt, trovärdigt och övertygande EVP gentemot de blivande 
anställda och nuvarande. De faktorer som främst påverkar dessa delar är organisationens 
attraktivitet, ansvarstagande och etik. Ytterligare påverkar även företagets balans i arbetslivet, 
utvecklingsmöjligheter, mångfald och integration. Som tidigare nämnts är företagets 
ansvarstagande en starkt faktor som påverkar intressenternas uppfattning om företagets EVP. 
Företagets ansvarstagande innefattar deras beteende och etik, det vill säga vad företaget gör 
för att bli en bättre företagsmedborgare. Att bli en bättre företagsmedborgare bidrar till 
organisationens attraktivitet ur ett etiskt perspektiv. Dessa delar är viktiga för ett företag att ta 
i beaktning när de utformar sitt EVP (Bell, 2005). 
 
2.4 Person Organizational Fit 
 
Person organizational fit inkluderar matchningen mellan en persons värderingar och en 
organisations (Cennamo & Gardner, 2008). Denna matchning kan innebära att organisationen 
uppfyller individens behov, önskemål eller preferenser. Det kan även definieras från andra 
hållet, det vill säga att individen har de förmågor som en organisation kräver. Konceptet kan 
ytterligare förklaras som kompatibiliteten mellan individer och organisationer. Denna 
kompatibilitet kan definieras på olika sätt och därför delas den in i supplementary fit och 
complementary fit . Supplementary fit sker när en person kompletterar, förbättrar eller har 
egenskaper som liknar andra i en företagsmiljö (Kristof, 1996). Complementary fit sker när 
en persons egenskaper fullbordar eller lägger till det som saknas miljön (Kristof, 1996). 
Supplementary fit kan vidare förklaras som relationen mellan den fundamentala karaktären 
hos en organisation och en person. De organisatoriska karaktären innefattar kultur, 
värderingar, klimat, mål och normer. Karaktären hos en person kan förklaras som dennes 
värderingar, mål, personlighet och attityder. Supplementary fit sker när det finns en likhet 
mellan karaktären hos en organisation och en individ (Kristof, 1996). 
 
Karaktären hos individer och organisationer har ytterligare en påverkan vid rekrytering och 
anställning. Detta på grund av att båda parternas karaktär påverkas av vad de efterfrågar och 
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vad den andra parten tillhandahåller. De anställda eller de potentiella anställda kräver att en 
organisation tillhandahåller ett samspel mellan de anställda  och tillväxtmöjligheter, men även 
finansiella, fysiska, psykologiska resurser. Likadant gället det åt andra hållet det vill säga 
organisationens krav på de anställda och potentiella anställda. Organisationen kräver att de 
anställda eller potentiella anställda ska bidra med tid, ansträngning, engagemang, kunskap, 
färdigheter och förmågor. Uppfyller de potentiella anställda detta blir en matchning mellan 
organisationen och den arbetssökande (Kristof, 1996).  
 
2.5 Signal Theory 
 
När det kommer till att fylla informationsgapet mellan avsändare och mottagare kan sättet 
avsändaren signalerar ut informationen spela en stor roll. Informationsgapet är 
organisatoriska attribut som mottagaren inte är medveten om. Via medveten kommunikation 
av positiv information om organisationen kan företag förmedla sina attribut till olika 
intressenter, där potentiella jobbsökande är inkluderade som intressenter (Connelly, Certo, 
Ireland & Reutzel 2011). Dessa signaler kan kopplas till att vara rekryteringsrelaterade 
aktiviteter för att göra potentiella jobbsökande medvetna om okända organisationsegenskaper 
(Celani, Singh 2011). Signalering består av tre olika parter, signaleraren, signalen och 
mottagaren .  
 
Signaleraren kan representera en person, ett företag eller produkt. I en organisation är det ofta 
chefer, rekryterare och anställda som signalerar företagets värden, dessa signaler sänds ut av 
organisationen och analyseras sedan av HRM avdelningen. HRM avdelningen studerar hur 
företagssignaler påverkar jobbsökandes syn på företagets synliga organisatoriska egenskaper 
och kvalitéer (Connelly et al., 2011). Ytterligare en sak ett företag måste ta i hänsyn till är 
deras utsändning av signaler och att de förhåller sig till ärligheten. Företag har en tendens att 
skicka ut signaler med information som inte är överensstämmande med verkligheten. Att 
signalera ut något utan att faktiskt uppnå det kan resultera i att företaget ses som oärligt 
(Connelly et al., 2011).  
 
Själva signalen är beroende av kvalitet och dess koppling till signaleraren. Företagen vill 
signalera ut kvalitet och positiv information om företaget. Genom att företag sänder ut 
information via upprepade signaler kan signaleringsproccesens effektivitet ökar. När det 
kommer till att upprepa signaler handlar det inte om att hela tiden sända ut samma signal, det 
handlar istället om att sända ut flera olika signaler med samma information och budskap. Det 
gäller att ett företag väljer sina signaler med försiktighet och noggrant välja informationen 
som ska signaleras ut, för om signalerna inte är stämmer överens med varandra kan 
effektiviteten istället påverkas på ett negativt sätt (Connelly et al., 2011). Signalen ska vara 
uppbyggd på olika typer av attribut som organisationen kan vilja signalera ut om sig själva 
som arbetsgivare. Det kan handla om instrumentella attribut såsom, lön, förmåner och 
arbetstider. Attributen kan även vara symboliska, vilket kännetecknar saker som värderingar, 
trendighet och innovation (Celani & Singh, 2011). 
 
Parten som tar emot signalen definieras som mottagaren och består av individer eller olika 
grupper. Dessa individer är olika intressenter kring företaget, där bland annat anställda och 
arbetssökande är inkluderade (Celani, Singh, 2011). Mottagaren kan anses vara den viktigaste 
rollen för att signaleringen ska ge någon effekt. Om inte mottagaren befinner sig i rätt miljö 
för att ta emot signalen kommer inte personen heller att vara påtaglig för att ta emot den, vissa 
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letar inte efter den, medan andra inte vet hur de ska leta efter den. Om mottagaren skulle ta 
emot signalen blir det dock lättare för personen att ta emot framtida signaler, samtidigt som 
mottagaren kommer skapa positiva associationer till företaget (Celani & Singh, 2011). I vissa 
fall kan signalen nå fram till mottagaren, men på grund av den sociala miljön och andras 
åsikter blir signalen feltolkad. Detta gör det extra viktigt för signaleraren att kontrollera om 
signalen når fram till den önskade målgruppen, annars kan signalen behöva sändas ut i andra 
miljöer. Denna bevakning kan ibland få hjälp av att mottagaren faktiskt skickar tillbaka 
signaler i form av feedback till signaleraren (Connelly et al., 2011).  
 
Sammanfattningsvis är signal theory en metod där företag med hjälp av 
rekryteringsaktiviteter skickar ut positiv information till en passande miljö med potentiell 
personal. Organisationer med ett mer positivt rykte har fler jobbsökande, vilket innebär att 
signal theory kan resultera i ett ökat antal jobbsökande till organisationen (Celani, Singh & 
2011). 
 
2.6 Rekryteringsprocessen  
 
En rekryteringsprocess upplägg kan variera beroende på vilken arbetsroll det är som ska 
fyllas. För att sätta saker i perspektiv kan det tänkas vara olika rekryteringsprocesser för en 
jordgubbsplockare jämförelsevis en chefsroll för jordgubbsplockeriet (Lindelöw, 2010). I 
detta stycke kommer två olika faser ur hur rekryteringsprocessen presenteras.  
 
2.6.1 Förberedelse 
 
En rekrytering startar alltid med att organisationen har identifierat ett behov i organisationen, 
det kan handla om ersättning eller brist på arbetskraft, men även behov av vissa kompetenser. 
En extern rekrytering är alltid ett stort beslut ur ett ekonomiskt perspektiv vilket gör att 
företag noggrant måste definiera vilka typ av behov som finns i organisationen. För att 
uppmärksamma jobbsökande om den ledande tjänsten ska en annons skapas. Annonsen bör 
speglas av två olika delar, en kravprofil och en befattningsbeskrivning (Lindelöw, 2010). 
Befattningsbeskrivningen beskriver endast vad rollen innebär rent arbetsmässigt. 
Kravprofilen är däremot en av de viktigaste pelarna i rekryteringsprocessen då det är den som 
lägger grunden för hur och var företaget ska söka efter den rätta medarbetaren. Kravprofilen 
beskriver vilka kompetenser och tidigare erfarenheter den jobbsökande behöver ha för att vara 
passande för arbetsrollen och organisationen (Lindelöw, 2010). Det sista steget för företaget 
är att välja de mest passande kanalerna för att nå ut till den miljö där de ideala jobbsökande 
befinner sig. Medievalet påverkas av många olika faktorer, där saker som målgruppens bredd 
och arbetsrollens kompetenskrav. Medievalet kan variera från att endast ha en annons på 
hemsidan, till att företaget använder sig av externa rekryteringsbolag för att hitta rätt person. 
Ett annat sätt att gå tillväga för att hitta extern arbetskraft är att företaget får tips av den 
interna sektorn, vilket innebär att chefer får rekommendationer av företagets anställda. Detta 
kan vara en bra metod för att hitta relevanta anställda, men det är viktigt att undvika någon 
form av särbehandling och att alltid följa en tydlig rekryteringsprocess för att öka 
sannolikheten att nå ut till rätt personer (Lindelöw, 2010).  
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2.6.2 Sökprocessen  
 
Efter att förberedelserna är färdigställda är nästa steg sökprocessen. Sökprocessen handlar om 
hur företaget går tillväga för att välja olika typer av strategier i sökandet av personal. Här är 
det viktigt hur företaget går tillväga med deras annonsering och kandidatsökning. I 
annonseringen går företag vanligtvis ut med kravprofilen, befattningsbeskrivningen, 
organisationen i sin helhet, förmåner och utvecklingsmöjligheter. Genom att förklara 
företagets olika värden och värderingar, såsom hållbarhetsarbete kan det skapa en stark 
attraktionskraft till att söka arbetet. Detta eftersom ett välformulerat syfte kan bidra med att 
de arbetssökande blir motiverade till att bidra med företagets ändamål (Eklöf & Hallén, 
2005). Upplägget för annonsering är beroende på hur starkt ett företags employer brand. Med 
ett starkt employer brand kan ett företag få det dubbla antalet relevanta jobbsökande kontra ett 
företag med ett svagare employer brand. Detta resulterar i att ett företag med ett starkt 
employer brand kan hålla ner kostnaderna genom att inte använda sig av externa 
rekryteringsfirmor och dyra annonseringar. Med detta blir det också tydligt att företag kan 
underlätta sin rekryteringsprocess genom att försöka bygga upp ett starkt employer brand. 
Alla företag har inte ett starkt varumärke som arbetsgivare och har därmed inte denna lyxen 
att på ett enkelt sätt attrahera personal. Ett annat sätt som kan göra väsentlig skillnad i antalet 
jobbsökande är att formulera jobbannonsen efter de jobbsökandes behov genom 
karriärmöjligheter och liknande (Eklöf, Hallén, 2005).  
 
Efter att annonseringen har lockat till sig ett antal kandidater måste företaget gå tillväga med 
deras urval och vilka metoder de ska använda för att välja urvalet. Efter att urvalet har gjorts 
kommer oftast nästa steg, intervjuerna. Det finns inga direkta sätt för hur en intervju bör gå 
till, men det som går att säga är att intervjuns struktur är beroende av vad intervjuaren vill 
åstadkomma med intervjun. Om syftet är att skapa ett trevligt intryck och skapa en allmän 
relation spelar inte strukturen speciellt stor roll. Om syftet däremot är att bedöma personen 
som kandidat spelar intervjuns struktur en större roll. Det gör det extra viktigt att formulera 
frågor som resulterar i relevant information för att göra en ordentlig bedömning av kandidaten 
(Eklöf & Hallén, 2005). Det finns en rad olika tester och metoder för att välja ut rätt person 
för jobbet, vilket gör att varje tjänst bör bedöma kandidater utifrån olika saker. Det som avgör 
vilket test som passar den specifika tjänsten är den framställda kravprofilen, där kan företaget 
bedöma vad för typ av saker de bör mäta hos personen. Men det är också den enskilda 
budgeten för rekryteringsprocessen som avgör om det är möjligt att genomföra testerna 
(Lindelöw, 2010). Saker som företag kan eftersträva att rekrytera till arbetsrollen kan delas 
upp i fyra kategorier, kompetens, erfarenhet, personlighet och drivkraft. Kompetenser innebär 
färdigheter som kan iakttas och som behövs för att klara av jobbet. Erfarenhet är tidigare 
uppdrag och roller som kan ha varit till nytta för arbetsrollen. Personlighetsdrag  är olika 
begåvningar som personen besitter. Drivkrafter är personens engagemang inom olika 
värderingar och intressen som motiverar personen att prestera” (Eklöf & Hallén, 2005). 
 
Viktigt när det kommer till urval och intervjuer är att alltid försöka utgå från ett synsätt som 
inte är förutsägbara varken på ett positivt eller negativt sätt. Ingen kan vara helt objektiv i sin 
bedömning av människor och därför är det bättre att försöka lära sig hantera sin subjektivitet 
för en mer neutral bedömning. Detta kan göras genom att samla in mycket information om 
kandidaterna, samtidigt som intervjuaren är självkritisk och analytisk i sina reaktioner och 
tankar (Eklöf & Hallén, 2005). 
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2.6.3 Extern rekrytering  

 
När företagets interna arbetskraft och kompetenser inte räcker till måste organisationen 
rekrytera externt. Intern rekrytering är det bästa sättet för att rekrytera personal som redan 
delar företagets värden, kultur och har generell kunskap om företaget. Men ibland är det inte 
möjligt att rekrytera personal inom organisationen, det kan bero på att personalens 
kompetenser inte räcker till eller att företaget faktiskt behöver mer arbetskraft. Något som är 
positivt med att rekrytera externt är att personer utanför organisationen kan bidra med nya 
perspektiv och därmed bidra med en nödvändig förändring inom organisationen. En annan 
positiv aspekt med extern rekrytering är att det kan hjälpa företaget att skapa en mångfald 
inom organisationen, som kön, ålder och etnisk bakgrund (Spinelli &  Zajas, 1995). 
Organisationer ska alltid följa kravprofilen för att på bästa sätt kunna identifiera vad företaget 
behöver, om de vill bibehålla det nuvarande tänkandet eller om de behöver en person som 
bidrar med nya ideér och perspektiv. Företag bör även ta arbetsrollen i beaktning för att göra 
bedömning om var kandidaten ska hittas, är rollerna på en lägre är det bäst att rekrytera 
internt. För större roller bör företaget dock vidga sina vyer och inkludera extern rekrytering, 
då detta ger företaget en bredare arbetsmarknad att utgå ifrån (Thoms, 2005).  
 
2.7 Teoretisk analysmodell 
 
En verksamhets CSR består bland annat av intern & extern CSR och detta mynnar sedan ut i 
verksamhetens CSP. Verksamheten signalerar ut deras CSP och skapar associationer hos de 
arbetssökande, vilket i sin tur skapar arbetsgivarens image (EB Image). I dessa signaler ingår 
företagets värderingar och åsikter som påverkas av företagets CSR för att signalera ut till de 
arbetssökande, vilket sedan skapar attraktion. Slutligen hamnar analysmodellen i hur HRM 
använder detta i sin rekryteringsprocess för att hitta de anställda som passar bäst till 
verksamheten (Person Organizational Fit).  
 
Figur 1: Analysmodell 
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3. Metod 
 

3.1 Forskningsmetoder och forskningsansatser  
 
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder har två olika sidor, subjektiv och objektiv 
(Söderbom & Ulvenblad 2016). De olika sidorna beskriver olika metoder, där den subjektiva 
sidan representerar en idiografisk metod, vilket innebär att saker vill förstås och förklaras. 
Denna metod förklarar Söderbom och Ulvenblad (2016) som ett ideal för kvalitativa metoder, 
såsom intervjuer, observationer och fallstudier. Den objektiva sidan representerar en 
nomotetisk metod som söker efter generaliserbarhet genom hypotestestning. Denna typ av 
forskning är kopplat till kvantitativa forskningsmetoder, såsom enkätundersökningar och 
studier av tidigare dokument.  
 
En kvalitativ metod är passande när saker ska klassificeras och undersökas på djupet istället 
för generaliserbarhet. En kvantitativ metod är istället ute efter att mäta saker genom att bryta 
ner saker för den större bilden (David & Sutton, 2011). Den här studien har som syfte att ge 
djupare förståelse för hur företag använder CSR i deras employer branding och 
rekryteringsprocess. I och med att uppsatsens ändamål eftersträvas en djupvalidiet i det som 
undersöks vilket också har gjort att en kvalitativ forskningsmetod ansetts varit mest passande.  
 
Söderbom och Ulvenblad (2016) beskriver metodval som en djungel av olika utgångspunkter, 
där ett flertal författare presenterar olika synsätt. Den här studien har valt att använda sig av 
Burell och Morgans (1979) flerdimensionella metodologiska mönster från boken  Sociological 
Paradigms and Organisational Analysis - Elements of the Sociology of Corporate Life , där 
fyra olika paradigm presenteras. De olika fyra paradigmen som Burrell och Morgan (1979) 
presenterar är det funktionella , interpretativa , kritiska och det marxistiska. Det funktionella 
kopplas ofta ihop med hypotestestning, systematisk datainsamling och kvantitativ forskning, 
mycket på grund av dess analytiska och förklarande drag. Det interpretativa  paradigmet 
eftersträvar en ökad förståelse med hjälp av beskrivning, vilket gör att det oftast kopplas ihop 
med kvalitativ forskning. De kritiska och det marxistiska paradigmen kopplas båda ihop med 
förändring och revolutionerande, där den sistnämnde eftersträvar en mer vinkling, kontra den 
förstnämnda som istället gör det i ett beskrivande syfte (Burrell & Morgan, 1979). 
 
När det kommer till att välja forskningsansats finns det tre stycken att välja mellan, deduktiv, 
induktiv och abduktiv ansats (Söderbom & Ulvenblad, 2016). En deduktiv ansats kopplas ofta 
till en kvantitativ metod där datainsamlingen ofta sker via enkätundersökningar. Den 
deduktiva ansatsen innebär att forskaren testar redan befintliga teorier, för att eventuellt testa 
dessa mot hypoteser i en empirisk studie. Dessa hypoteser kommer genom ett objektivt 
synsätt att förkastas eller verifieras (Söderbom, Ulvenblad, 2016). De konkreta förväntningar 
den deduktiva ansatsen medför kan resultera i att forskaren endast letar efter information som 
forskaren anser är relevant och därmed förbises viktig information (Jacobsen, 2002). Induktiv 
ansats kopplas ofta samman med en kvalitativ metod, där datainsamlingen ofta görs med 
observationer och intervjuer. Med en induktiv ansats utgår forskaren istället från en subjektiv 
roll, där öppenhet ska resultera i att den insamlade informationen inte begränsas (Jacobsen, 
2002; Söderbom & Ulvenblad, 2016). Abduktion är den tredje ansatsen och kan beskrivas 
som en blandning av induktion och deduktion, då det använder sig av både subjektivitet och 
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objektivitet. Här använder sig forskaren av en empirisk grund, för att sedan utveckla teorier 
för att sedan återgå till empirin (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
 
3.1.1 Val av forskningsmetod och forskningsansats.  
 
Studiens val av metoder och ansats är utformat utifrån tidigare litteratur kopplat till studiens 
syfte. Den här studien har i syfte att ge djupare förståelse för hur företag använder CSR i 
deras employer branding och rekryteringsprocess,  vilket kräver en djupvaliditet om företags 
strategier och preferenser inom deras verksamhet. Studiens forskningsmetod har en subjektiv 
läggning där syftet är att söka ökad förståelse om de olika företagens strategier. För att få tag 
på djupgående information krävs det att studien följer kvalitativa metoder, vilket gör att denna 
studie har genomfört intervjuer för datainsamlingen. Studien följer en abduktiv ansats, då den 
ansatsen har ansetts mest lämplig i förhållande till den kvalitativa forskningen och dess 
metoder för datainsamling. Studien har en utvecklad referensram för att utforma 
intervjuguiden, men efter att empirin blivit insamlad har den justerats för att anpassas mot den 
insamlade datan. Utifrån studiens val av metod och ansats kan det även fastställas att studien 
följer ett interpretativt paradigm, där subjektivitet och öppenhet genomsyrar studiens synsätt.  
 

3.2 Datainsamling  
 
För att besvara studiens frågeställningar, samt uppfylla dess syfte består studien av både 
sekundärdata och primärdata. Att kombinera flera typer av data resulterar i att de kan stödja 
varandra för att styrka studiens resultat (Jacobsen, 2002). Sekundärdatan kommer 
huvudsakligen från tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och böcker. 
Primärdatan är insamlad från kvalitativa intervjuer med personer som har rekrytering som en 
av deras arbetsuppgifter, vilket medför relevans för studiens syfte.  
 
3.2.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är tidigare information som har samlats in av andra källor. När det kommer till 
sekundärdata är det alltid viktigt att vara kritisk till trovärdighet, eftersom den många gånger 
har samlats in för ett annat ändamål än vad denna studie undersöker. Ett problem med data 
som är insamlad från annan forskning är att den kan vara manipulerad på ett sätt för att 
anpassas mot en studies behov, vilket gör det viktigt att kontrollera forskaren och dess syfte 
(Jacobsen, 2002).  
 
3.2.1.1 Val av sekundärdata  

 
För att lokalisera lämplig data för denna uppsats har databaser inom områdena 
företagsekonomi, marknadsföring, hållbarhet och rekrytering används. Vetenskapliga artiklar 
och böcker har framförallt använts inom dessa områdena. Högskolan i Halmstad erbjuder en 
mängd olika databaser, där framförallt Emerald specifikt innehåller artiklar och böcker inom 
de valda områdena. Emerald är denna artikels primära databas. Utöver Emerald innehåller 
denna uppsats även data från Google Scholar och företagens hemsidor som främst bidragit till 
området hållbarhet.  
 
För att kunna hitta lämplig litteratur har sökningarna i databaserna framförallt varit på 
engelska men även till viss del på svenska. Detta på grund av att artikelns centrala begrepp är 
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internationella. De sökord som främst används är: “Corporate Social Responsibility”, 
“Employer Branding”, “Attractiveness”, “HRM” och “Rekrytering”. Sökorden har valts 
utifrån vad som är centralt för denna studie.  
 
3.2.2 Primärdata  

 
Primärdata är data som är insamlad för första gången av forskaren, vilket innebär att 
forskaren samlar information direkt från den primära informationskällan. När det kommer till 
kvalitativa forskningsmetoder är denna typ av data vanligtvis insamlad via intervjuer eller 
observationer (Jacobsen, 2002).  
 
3.2.2.1 Intervjuer 

Den empiriska datan har samlats in via semistrukturerade intervjuer. Clifford, Cope, Gillespie 
& French (2003) beskriver semistrukturerade intervjuer som ett mellanting av ostrukturerade 
och strukturerade intervjuer, där alla intervjuerna följer förutbestämda frågor, samtidigt som 
det finns utrymme för flexibilitet och anpassade följdfrågor för respondenten. Varje intervju 
har fått besvara frågor och följdfrågor som är utvecklade i intervjuguiden (intervjuguide, 
Bilaga 1), men beroende på respondenten har ytterligare följdfrågor tillkommit. Genom denna 
metod håller sig samtliga intervjuer till samma tema, samtidigt som det finns möjlighet att få 
ut det mesta av varje respondent, vilket också är anledningen till valet av intervjuernas 
struktur. Frågorna i intervjumallen är ostandardiserade och halvstandariserade, där de 
halvstandardiserade är till för att få ut beskrivande information om respondenten, medan de 
ostandardiserade frågorna är till för att framkalla en bred öppenhet i svaren (David & Sutton 
2011). För att skapa relevanta frågor kopplat till forskningens centrala ämnen är 
intervjufrågorna främst utformade utifrån studiens teoretiska referensram.  
 
Datainsamlingen består av tre intervjuer. På grund av tidsbrist och komplikationer för att 
kunna besöka respondenterna har inte ansikte-mot-ansikte intervjuer varit möjligt. Därför har 
två av intervjuerna är gjorda via Skype och den tredje är gjord via en telefonintervju. När det 
kommer till att göra intervjuer på distans finns det olika åsikter om vilken typ av intervju som 
är bäst lämpad. Länge har telefonintervjuer setts som ett alternativ för att genomföra 
intervjuer på distans, dock har denna metod fått utstå mycket kritik. Jacobsen (2002) menar 
att telefonintervjuer inte bör användas när det kommer till öppna frågor för att den personliga 
interaktionen uteblir, vilket gör att tolkningen av svaren kan bli annorlunda. Samtidigt 
argumenterar Jacobsen (2002) för att telefonintervjuer kan användas när resurser är 
begränsade, vilket resurserna är i detta fall. På senare tid har en annan intervjumetodik vuxit 
fram i form av Skype, en onlinebaserad kommunikationskanal. Deaking & Wakefield (2014) 
och Hanna (2012) beskriver Skype som ett alternativ i jämförelse med telefonintervjuer, där 
det underlättar att kunna använda video under samtalet. Deaking & Wakefield (2014) 
förklarar vidare att även om Skype inte anses som den optimala intervjumetoden. Med 
godkännande från samtliga respondenter har intervjuerna spelats in med en telefon. Att 
använda sig av en inspelare ger utrymme för att föra centrala anteckningar under intervjun, 
samtidigt som det skapar möjligheten att föra ett mer naturligt samtal (Jacobsen, 2002). Efter 
genomförandet av intervjuerna har samtliga intervjuer transkriberats, för att på ett enklare sätt 
kunna använda den insamlade datan.  
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3.2.3 Fallstudie  
 
Fallstudier är en forskningsstrategi som har i syfte att förstå enstaka inställningar hos ett 
mindre antal respondenter (Eisenhardt, 1989). Fallstudier ger forskaren möjlighet att 
kombinera olika metoder, där den insamlade datan kan vara kvalitativ eller kvantitativ, med 
datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, observationer och enkäter (Eisenhardt, 1989). En 
fallstudie har i syfte att gå på djupet på inom ämnet som undersöks, och oftast fokuseras det 
endast på en specifik enhet. Dessa enheter kan vara individer, organisationer, samhällen, 
program eller händelser (David & Sutton 2011). Även om det är vanligast att fokusera på en 
specifik enhet kan fallstudier undersöka ett flertal enheter (Jacobsen, 2002). Den här studien 
har i syfte att skapa en djupare förståelse om hur företag implementerar deras 
hållbarhetsarbete i rekryteringsprocessen. Den insamlade datan kommer från tre olika företag, 
där de olika datainsamlingarna kommer att jämföras mot varandra.  
 
En sak som fallstudier ofta blir kritiserade för är chansen till att generalisera resultatet. Med 
en kvalitativ fallstudie undersöks bara ett litet antal enheter, vilket gör att forskaren kan få 
svårt att identifiera robusta mönster (David & Sutton 2011). Den här studiens primära syfte är 
inte att uppnå ett generaliserbart resultat, även om det är val som kan skada studiens 
trovärdighet. Studien har istället fokuserat på ett mindre antal, men mer väletablerade och 
relevanta företag, för att skapa en djupare förståelse om hur dessa företag använder CSR i 
rekryteringsprocessen och employer branding. David & Sutton (2011) förklarar även att 
fallstudier ger samhällsvetenskaplig forskning möjligheten att ställa frågor om hur verkliga 
händelser fungerar. Detta är ett till exempel på varför just en fallstudie är passande för 
studiens forskningsändamål.  
 
3.2.3.1 Val av företag 

 
För att välja respondenter kontaktades ett flertal företag som skulle kunna medföra relevans 
och trovärdighet till forskningens ändamål, där valet av respondenter har varit beroende av 
två faktorer, företaget de jobbar på samt deras arbetsroller. Jacobsen (2002) menar på att ett 
sätt att välja respondenter kan vara att utgå ifrån vad forskaren tror kan generera riklig och 
relevant information. Det finns självklart en svårighet i att vara säker på att respondenten 
kommer generera betydelsefull information, men utifrån de valda respondenternas 
anställningsform och företagen de jobbar på är de relevanta för forskningens ändamål 
(Jacobsen, 2002). Baserat på studiens metodval har tre stycken företag intervjuats. Utifrån 
studiens syfte är företagen valda utifrån deras uppmärksammade CSR arbete. 
 

3.4 Analys av data 
 
Uppsatsens analys är uppdelad i två olika delar, en inomfallsanalys och en mellanfallsanalys. 
Den första delen i analysen, inomfallsanalysen kommer att jämföra den insamlade empirin 
med tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Jämförelsen ska på ett enkelt sätt 
skapa förståelse om eventuella kopplingar. Inomfallsanalysen är uppdelad i tre olika analyser, 
en varje för varje företag detta för att läsaren inte ska blanda ihop företagen. Den andra delen, 
mellanfallsanalysen ställer de olika företagen mot varandra för att kunna se likheter och 
skillnader mellan de olika företagen.  
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3.5 Forskningens trovärdighet  
 
Om studien är av kvalitativ typ och datainsamlingen är gjord med intervjuer kan studiens 
trovärdighet diskuteras utifrån validitet och reliabilitet (Söderbom & Ulvenblad 2016). 
 
3.5.1 Validitet - Intern och extern 
 
Validitet är ett begrepp som ofta delas upp i två olika delar, den interna och den externa 
validiteten. Den interna validitet handlar om hur studien är riktig, utifrån hur datan är 
insamlad i förhållande till studiens syfte. Denna studie följer en abdukitv ansats där 
kvalitativa intervjuer används för att samla in data. Detta kan skapa utrymme för att ge 
forskningen en större validitet och djupare förståelse eftersom en abdukitv ansats ger 
respondenten större utrymme för att ge mindre standardiserade svar. Den här studien har i 
syfte att förstå hur företag använder CSR i deras employer branding och rekryteringsprocess. 
Därför har tre företag som är uppmärksammade för deras hållbarhetsarbete intervjuats. Alla 
respondenternas arbetsuppgifter berör rekrytering, eftersom respondenterna uppfyller studiens 
syfte bidrar det med en intern validitet till forskningen.  
 
Eftersom den här studien har i syfte att gå på djupet inom ett ämne, därför blir det svårt att ge 
forskningen en extern validitet. Extern validitet är den andra sidan av begreppet och mäter om 
resultatet går att koppla mot den större populationen. Jacobsen (2002) förklarar att det mest 
rimliga sättet för en kvalitativ undersökningen att uppnå extern validitet är skapa generella 
teorier om det forskaren har undersökt, eftersom att generalisering mot den större 
populationen är svårt när studiens syfte är att gå på djupet. Den här studien har en extern 
validitet utifrån att de undersökta företagen aktivt jobbar med hållbarhet. Resultatet ska kunna 
generaliseras utifrån att det ska ge en ökad förståelse för företag inom denna bransch. Denna 
studie har svårare att åstadkomma extern validitet i förhållande till den större populationen 
eftersom endast ett få enheter undersöks (Jacobsen, 2002). Anledningen till att det endast är 
ett fåtal enheter som undersöks är för att datainsamling inom kvalitativt forskande är en 
tidskrävande process.  
 
Enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) kan studiens validitet vara beroende av hur frågorna i 
intervjumallen framställts. För att säkerhetsställa att frågorna är relevanta för forskningens 
syfte är de framställda från uppsatsens teoretiska referensram. För att säkerhetsställa att 
frågorna som ställs mellan forskaren och respondenten har personliga intervjuer genomförts. 
Detta resulterade i att det har låtits hålla en dialog mellan båda parterna ifall uppgiftslämnaren 
inte har kunnat förstå frågorna.  
 
3.5.2 Reliabilitet 
 
Söderbom & Ulvenblad (2016) beskriver reliabilitet som möjligheten för att få liknande 
resultat om någon skulle upprepa studien. Den här studien har en bristfällighet i reliabilitets 
kriteriet på grund av det låga antalet respondenter. Studiens syfte är att gå på djupet inom 
ämnesområdet CSR hos företag som arbetar aktivt med detta. Företag kan skilja sig åt i den 
mån att de har olika strategier och hur väletablerade de är, vilket kan göra att datainsamlingen 
skiljer sig åt beroende på vilka företag som intervjuas. Det som styrker forskningens 
reliabilitet är att företagen aktivt arbetar med CSR och att respondenterna från företagen rör 
sig inom samma arbetsuppgifter.  
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3.6 Etiska hänsynstaganden  
 
En studies etiska hänsynstaganden är beroende av studiens ämnesområde och författarnas 
etiska överväganden (Söderbom & Ulvenblad, 2016). En rad olika aspekter kan diskuteras för 
hur författare ska ta hänsyn till etiska frågor, där informerat samtycke, rätt till privatliv och 
presenterad data inkluderas.  
 
David & Sutton (2011) beskriver kvalitativ forskning som den idealiska metoden för att 
demonstrera giltighet hos människor och saker som lätt kan missförstås. Den kvalitativa 
metoden öppnar upp för många fördelar, samtidigt som det kan bidra med många problem i 
etiska förhållanden. David & Sutton (2011) menar att ett av de viktigaste kriterierna inom 
samhällsvetenskaplig forskningsetik är sanning, för utan sanning har inte forskningen något 
värde. När det kommer till kvalitativ forskning är det allt en fråga om sanningen i 
forskningen, eftersom populationen sällan anses tillräckligt stor. Denna studie har endast 
utfört tre intervjuer, vilket gör det svårt att argumentera för att populationen är tillräckligt 
stor, men för att stärka etiken i resultatet jobbar personerna med rekrytering på etablerade 
företag.  
 
David & Sutton (2011) förklarar vidare hur en kvalitativ forskning ökar risken för att 
respondenterna kan identifieras. David & Sutton (2011) förklarar att desto mindre urvalet är, 
desto större risk finns det för att identifiera personerna. Inför intervjuerna har samtliga 
respondenter frågat om de vill vara anonyma, men samtliga har tackat nej till anonymitet. 
Informationen som samlas in från respondenterna berör inte speciellt känsliga eller privata 
punkter, som på något sätt skulle kunna utsätta respondenterna för någon fara. Den privata 
informationen är namn och arbetsroll, annars är alla frågor riktade mot organisationen.  
 
Jacobsen (2002) och David & Sutton (2011) beskriver informerat samtycke som ett 
hänsynstagande en undersökare bör ta ansvar för. Enligt David & Sutton (2002) kan lureri av 
samtycket resultera i att intrycket hos personerna som intervjuas blir mer korrekt. Denna 
studies resultat skulle inte ha någon större fördel att lura undersökningspersonerna för att 
uppnå ett mer korrekt resultat. Jacobsen (2002) listar fyra komponenter som bör uppfyllas för 
ett informerat samtycke, kompetens, frivillighet, full information och förståelse. Studien har i 
avsikt att endast intervjua personer som kan bestämma själva, studien har inte i avsikt att 
intervjua psykiatripatienter, dementa eller minderåriga personer. Alla respondenterna har 
innan intervjuerna mottagit ett mail, intentionen med mailet som skickas ut till 
respondenterna är att den ska vara tillräcklig för att respondenterna ska förstå studiens syfte 
och hur den insamlade datan ska användas. För att ytterligare säkerhetsställa ett informerat 
samtycke har respondenterna deltagit på fri vilja, utan något tvång eller lureri.  
 
Studien manipulerar inte något av det resultat och för att bevisa detta eftersträvas full 
återgivning av det resultat som är viktigt för resultatet. Detta gör presentationen riktig då den 
insamlade datan inte är förfalskad. (Jacobsen, 2002)  
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4. Empiririsk referensram  
 

4.1 Presentation av respondenter 

  
Tabell 2: Respondenter 

 
 
4.2 Empiri  
 

4.2.1 Orkla Sverige AB 
 
Orkla Sverige AB består av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel och 
hushåll. Företaget är nordens ledande aktör i detta område och Orklabolagen i Sverige 
omsätter cirka 7 miljarder SEK och har drygt 3000 anställda. Orklakoncernen som heter 
Orkla ASA är beläget i Norges huvudstad Oslo och enligt 2016 hade koncernen 18 154 
anställda och omsatte 37,8 miljarder NOK. I Sverige är Orkla verksamma genom bolagen 
Foods, Confectionery & Snacks, Care och Food Ingredients. Orkla har flera varumärken inom 
dessa områden som till exempel Abba, BOB, Grandiosa, JOKK, Felix och Kalles.  
Företaget arbetar väldigt mycket med CSR, de presenterar två övergripande hållbarhetsmål 
varav den ena är att öka försäljningen av hållbara produkter med mer än 5% och den andra är 
att minska deras klimatpåverkan med 60% till 2025. Mindre punkter i deras 
hållbarhetsstrategi är till exempel att sträva efter 100% hållbara förpackningar och gå över till 
fossilfri produktion. (Orkla, 2019)  
 
4.2.1.1 CSR 
 
Orkla Sverige har något i deras verksamhet de kallar för “Orklakompassen”, den förklarar 
företagets riktning där basen är värderingarna, vision, mission och sedan finns det fem 
strategiska pilarer. Dessa fem strategiska pilarer sammanfattar till stor del Orklas 
företagsstrategi. En av dessa pilarer är Sustainability vilket gör detta område till en väldigt 
central del i Orklas verksamhet.  
 
CSR & Sustainability är en central del av Orklas verksamhet, detta medför att Orkla både 
internt och externt kommunicerar deras insatser inom socialt ansvarstagande. De arbetar 
ständigt med att uppmärksamma deras insatser både internt bland de anställda, samt externt 
mot kunder och arbetssökande. Utöver att uppmärksamma deras insatser väljer Orkla även att 
lyfta frågor som kan vara problematiska och hur de jobbar med detta internt.  
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“Ja det är ju egentligen hela bredden från att lyfta våra insatser, vad det vi har gjort och 
åstadkommit, det kan också vara att lyfta frågor som kan vara problematiska och hur vi 
jobbar med dessa internt” H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
Ett exempel på en insats är att nyligen gick det norska Orkla bolaget ut som först i Norge att 
lansera en klimatmärkning. Denna insats lyftes både internt inom Orkla och 
uppmärksammades externt till de olika intressenterna.  
 
Orkla är ett väldigt stort bolag som har väldigt många olika varumärken och företag, de 
förvärvar nya och underhåller de befintliga. På grund av detta kan det vara svårt att dela exakt 
samma värderingar och jobba efter samma mål inom hållbarhet, framförallt om det är mindre 
företag som inte är riktigt mogna inom CSR. För Orkla är det viktigt att det finns en kärna av 
värderingar som alla eftersträvar. På grund av detta har de sina fem pilarer i Orklakompassen 
som underlättar förståelsen om deras strategier och arbete för de olika varumärken samt andra 
intressenter. 
 
“förflyttar jag mig då till bolag som är nyligen förvärvade i andra regioner där mognaden 
kring CSR inte är så hög så finns ju inte det på samma sätt. Så det finns ju klart ett spann av 
alla dom bolag utav alla dom 18 000 anställda men den är på något vis ändå kärnan tycker 
jag som är utgångspunkten för när vi arbetar med dom här frågorna och det är också 
anledningen varför den här strategiska pilaren finns med i hela vår Orklakompass”  
H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019)  
 
Orkla berättar vidare att de har samarbeten med organisationer och andra företag för att 
förbättra hållbarhetsarbetet. Detta kommuniceras sedan både internt och externt där det 
berättas vad samarbetet är och vad de ska uppnå.  
 
“det kan också vara att kommunicera samarbeten, det har varit väldigt stort nu att både i 
Sverige och Norge att plocka skräp och det har man då gjort i både samarbete både med 
NGOs och andra företag” H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
Samarbetet resulterar i en insats som sedan kommuniceras internt inom de inblandade 
företagen. Ytterligare kommuniceras det även via externa kanaler som till exempel Facebook 
och Instagram.  
 
Etik är något som är väldigt centralt hos Orkla och även något som är centralt inom CSR. Etik 
menas vara någonting som ligger i Orklas DNA, det finns tydliga riktlinjer inom Orkla om 
hur man ska göra och hur man inte ska göra.  
 
“Jag som då jobbat väldigt många år i Orkla kan säga att någonting i Orklas DNA är etik, 
att såhär gör vi i Orkla och såhär gör vi inte.” 
H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
4.2.1.2 Arbetsgivaren 

 
Orklakompassen har en stark påverkan på hur Orkla är som arbetsgivare och även på sättet de 
arbetar med deras image som arbetsgivare. De fem strategiska pilarerna står till grund för hur 
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företaget ska arbeta och deras fokusområden, detta resulterar i att Orklakompassen är den 
primära faktorn som påverkar Orkla som arbetsgivare.  
 
“det som är kulturen eller det jag har pratat om som är Orklakompassen den talar ju om hur 
vi ska arbeta, vad vi ska arbeta med och vårt beteende i organisationen.”  
H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
Orklakompassen har vidare haft en påverkan när de har utformat sitt Employer Value 
Proposition (EVP), vilket innefattar vad de vill erbjuda de anställda och blivande anställda. 
Orklas EVP är “Home to Grow” och den ska förklara varför man vill jobba hos Orkla. “Home 
to Grow” menar att Orkla är ett företag där en individ ska kunna utvecklas samt vara med att 
utveckla bolaget.  
 
“Det vi har sagt som vår absolut främsta till ”Varför ska man jobba här?”, vi har sagt att vi 
är ”Home to Grow”. Här är en del där du kan utvecklas som individ och du kan vara med 
och utveckla bolaget” H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
Däremot är det inte CSR som främst påverkar hur de arbetar med sin image som arbetsgivare 
och utformandet av sitt EVP, men på grund av att det är en del av Orklakompassen blir det en 
del av vilka de är som arbetsgivare. Ytterligare har EVP utformats utifrån företagets 
värderingar och deras strategiska prioriteringar. En av de mest centrala värderingarna hos 
Orkla är trovärdighet vilket även är väldigt central del inom Sustainability.  
 
“Men det är inte så att vi har i vårt EVP sagt att det är CSR som är absolut det som är det 
viktigaste men det är ju en del utav när vi berättar vem vi är och vårt erbjudande.” 
H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
“när vi har utvecklat EVPt så har vi varit väldigt tydliga med vad som exakt länkar tillbaks 
till både våra värderingar och våra strategiska prioriteringar. Så att en av våra värderingar 
är ju trovärdighet och den är ju väldigt central när vi pratar om Sustainability. Den är ju 
vägledande hur vi ska bete oss men också vad det gäller våra affärersbeslut. ”  
H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019)  
 
4.2.1.3 Företagskaraktär 
 
Den absolut viktigaste delen i Orklas företagskaraktär är etik, det är någonting som finns i 
Orklas DNA. Företaget är väldigt tydliga med att såhär gör vi på Orkla och såhär gör vi inte. 
Detta är väldigt tydligt hos koncernledningen och deras värderingar. Däremot blir det svårt 
för Orkla att ha en gemensam företagskaraktär på grund av deras många olika varumärken, 
företag och att de totalt är cirka 18 000 anställda. För att på något vis få en liknande 
företagskaraktär bland de olika varumärken arbetar Orkla med gemensamma mål som kan 
påverka den rådande kulturen och etiken. 
 
“förflyttar jag mig då till bolag som är nyligen förvärvade i andra regioner där mognaden 
kring CSR inte är så hög så finns ju inte det på samma sätt. …  vi har en koncernchef som har 
satt en ambitionsmål för 2025 och tydligt kommunicerat att vi ska vara industriledande inom 
CSR och det är klart att det gör någonting med kulturen” 
H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
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4.2.1.4 Arbetssökaren  
 
När Orkla letar efter anställda eller arbetssökande är det viktigt att det finns en matchning i 
kulturen mellan företag och individ. Individen ska verka trivas hos Orkla och Orkla ska trivas 
med individen. Vidare uppkommer “Home to Grow” även här i den bemärkelsen att individen 
ska vara villig att utvecklas och vara med att utveckla företaget.  
 
“Det är egentligen två saker, ett så ska dom ju trivas hos oss och vi ska trivas med dom så det 
är ju ett att det ska finnas en match i kulturen. Två så är det att man vill vara med i det som 
är ”Home to Grow”, att man faktiskt vill vara med att påverka och utveckla vår verksamhet 
och därmed utvecklas själv.“ H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
Orkla menar på att den arbetssökandes karaktär ska stämma överens med företagskaraktären. 
Däremot menar företaget att de måste kunna vidga sig för att skapa en diversity bland 
personalen och att man måste vara villig att utveckla kulturen.  
 
“Vi vill ju ha en diversity bland vår personal så det får inte bli så att det är en mall vi har och 
så ska alla vara utan en kultur är någonting som lever så att den ska kunna vara med och 
utveckla.”  H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
Vidare när det kommer till att hitta personal som kan utveckla företagskaraktären menar 
Orkla att det är nödvändigt att ett företag måste utvecklas på samma sätt som ett samhälle 
utvecklas. Det vill säga att för Orkla är inte kulturen något statiskt utan något som måste 
utvecklas som till exempel via ny personal. Däremot är det viktigt för Orkla att kulturen 
utvecklas med deras bärande värderingar.  
 
“Så kulturen är inte något statiskt utan någonting som måste hela tiden utvecklas men dom 
här bärande värderingarna modig, inspirerande och förtroende då och dom ska ju på 
någotvis vara bärande framåt också” H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
När det kommer till i vilken miljö Orkla letar efter arbetssökande beror det såklart väldigt 
mycket på vilken typ av befattning de söker.  
 
“det är ju ett unga medarbetare letar vi många gånger hos gymnasieskolor och universitet. Vi 
kan titta på andra FMCG- bolag, egentligen typ våra konkurrenter. Det kan ju vara 
specialister och då kan man gå in och titta på i unika miljöer, det kan även vara en 
miljöprofil och då kanske man tittar i en miljöorganisation” H. Giertz (HR-Direktör, 
08/05-2019) 
 
När det kommer till att säkerställa att man letar i rätt miljö efter arbetssökande menar Orkla 
på att de breda rollerna som till exempel marknadsavdelning och säljavdelning har HR redan 
väldigt bra koll på. Samma gäller vid yngre medarbetare, däremot menar de att de måste göra 
en kvalitetsförsäkring på de skolor, universitet och specifika event de letar på. Däremot menar 
Orkla att när det kommer till befattningar som är väldigt specifika kan det bli svårt att leta på 
egen hand.  
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“Vidare ett exempel om man söker en Förpackningsspecialist vilket inte är helt lätt att hitta 
dom, och då kan man ta hjälp av en extern rekryteringsfirma som är specialiserade och har 
koll på detta. … Det som är viktigt när man tar hjälp av ett externt rekryteringsbolag är att 
man har säkrat dom, att dom kan stå för våra värderingar och att dom är en bra 
representant.“ H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
4.2.1.3 Rekryteringsprocessen 
 
Orkla använder sig väldigt mycket av extern rekrytering. De menar att så fort det finns lediga 
eller nya positioner värderas både interna kandidater och externa kandidater parallellt. Orkla 
menar på att när de börjar med rekryteringen är det absolut viktigaste att veta vad eller vem 
man söker, det vill säga vad som är Jobdescription. Om det är en person till ett team som 
Orkla söker är det viktigt att ta reda på vad personen kan komplettera med eller utveckla 
kompetensmässigt.  
 
När Orkla utformar sin kravprofil och befattningsbeskrivning påverkar inte deras sociala 
ansvarstagande särskilt mycket, utan de är väldigt riktade till just den rollen som de söker. Ett 
undantag finns och det är när de söker en individ som ska arbeta med frågor inom socialt 
ansvarstagande, i detta fall är det väldigt viktigt. Däremot menar Orkla att en del av 
kravprofilen är att personligheten hos den arbetssökande ska stämma överens med företagets 
värderingar och de är till viss del påverkade av deras sociala ansvarstagande. För Orkla är det 
viktigt att den personen de anställer ska kunna besitta den personligheten för att kunna leva 
och andas deras värderingar.  
 
“om vi ska rekrytera en säljare, så är den stora delen utav den kravprofilen handlar om 
kompetensen för att kunna driva försäljning och sen finns det ju dom delen som personlighet 
och den är kopplat till värderingarna. Men majoriteten av kravprofilen handlar om den unika 
befattningen.” H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
I Orklas jobbannonser presenteras det sociala ansvarstagandet på grund av att det är en av 
deras värderingar. På deras karriärsidor berättar de vad de gör, hur det är att arbeta på Orkla 
och vad de står för vilket bland annat är socialt ansvarstagande. Däremot det mest centrala i 
annonsen “Home to Grow” vilket är det Orkla vill framförallt bli associerade med hos de 
arbetssökande. Detta menar Orkla vara det viktigaste i deras rekryteringsprocess, att förmedla 
deras “Home to Grow” till de arbetssökande.  
 
“Att förmedla det som är ”Home to Grow” och vad vi faktiskt kan erbjuda kandidaten när 
den kommer in i form utav möjligheter att både vara med utveckla vår verksamhet och 
därmed utvecklas själv. I det ”Home to Grow” så ligger hela vår Orklakompass, den är 
väldigt viktig att får fram. Vem är vi och vad erbjuder vi.”  
H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
När det kommer till Orklas intervjuer och deras teknik följer detta ett strukturerat upplägg och 
därför har inte det sociala ansvarstagandet någon väsentlig påverkan. Det primära är att se om 
individen kan komma in på företaget och göra ett bra jobb, det vill säga om individen har de 
egenskaperna som krävs. Däremot är även här personligheten viktig och om det finns någon 
kulturell matchning mellan parterna.  
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“Har den verkligen säljtekniken, och det är där man går ner på djupet och den andra delen 
är ju vad är det för någon personlighet. Vem är du som människa? Och är man ledare så har 
man mycket frågor kring dit ledarskap och det är där man vill se den kulturella matchen.”  
H. Giertz (HR-Direktör, 08/05-2019) 
 
4.2.2 Midsona AB 
 
Midsona AB är en av Sveriges ledande leverantörer inom hälsa och välbefinnande. Midsona 
har en mängd olika varumärken inom bland annat hälsosamma livsmedel, hygienprodukter 
och sportnutrition, där stora delar av sortimentet är ekologiska produkter. Alla produkter har 
en gemensam nämnare, vilket är att alla har en inriktning på hälsa och välbefinnande. 2018 
omsatte Midsona 2,852 miljarder SEK och samma år hade de 525 anställda inom företaget 
(Midsona, u.å). 
 
Midsona jobbar aktivt med deras hållbarhetsarbete och har tre stycken fokusområden för en 
hållbar utveckling. Det första de vill främja är en hälsosam livsstil genom att jobba med 
hållbara varumärken och att ha en hälsosam arbetsplats. Företagets fyra mest ekologiska 
varumärken är Urtekram, Davert, Kung Markatta och Helios. Det andra är att ha säkra 
produkter med kvalitet, vilket de gör genom ansvarsfulla inköp och ha säkra produkter. Det 
tredje fokusområdet är ha en hållbar användning av resurser, vilket de säkerställer genom att 
ha en effektiv resursanvändning och effektiva transporter (Midsona, 2019)  
 
4.2.2.1 CSR  

 
Sedan två år tillbaka har Midsona haft ett helhetsperspektiv inom organisationen när det 
kommer till deras hållbarhetsarbete. Företagets hållbarhetsarbete genomsyrar allting de gör, 
vilket är att produkterna är organiska, transporter är klimatsmarta, inköp av råvaror och ett 
säkerställande av att länderna de handlar med har bra förhållanden. Inom Midsona är det 
väldigt centralt att jobba mot en jämställd arbetsplats, där de följer sina värdeord som är Care, 
Trust, Drive och Pride. Midsona vill förespråka en balans i livet med en god hälsa. För att 
alltid förbättra deras arbetsplats skickar de ut medarbetarundersökningar som alla anställda 
får svara på. Midsona pratar väldigt mycket om deras mission, som handlar om att hjälpa 
människor med deras hälsa och deras välbefinnande. Midsona förklarar att deras mission ska 
gälla lika mycket internt inom företaget, som det gör externt ut mot kunder.  
 
“Vi måste ju jobba lika mycket för våra anställda med hälsa när vi har en mission av att 
hjälpa andra människor till ett hälsosammare liv, så det gör vi ju även internt.” 
L. Karlsson (HR-Manager 8/5-2019)  
 
4.2.2.2 Arbetsgivaren  

 
Midsona kopplar deras image direkt till företagets vision och mission. Denna koppling 
innebär att Midsona vill koppla sin image som en socialt ansvarstagande arbetsgivare på ett 
sätt som att de vill hjälp folk till ett hälsosammare liv. Midsona kopplar inte sin image som 
arbetsgivare bara till deras anställda, de kopplar imagen till hela företagets ansvarstagande 
med deras klimatsmarta och hållbara val inom företaget.  
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“Men imagen är ju väldigt mycket våran mission och vision, att vi brinner för att hjälpa 
människor till ett hälsosammare liv vilket återkommer väldigt mycket. Så att jag skulle vilja 
säga att det de som sätter våran image i det.”  
L.Karlsson (8/5-2019) 
 
4.2.2.3 Företagskaraktär  
 

Midsonas företagskaraktär är starkt kopplad till deras värdeord som är grundade på 
omtänksamhet och tillit. Samtidigt förklarar Midsonas att deras mission om ett hälsosammare 
liv genomströmmar stora delar av företagets kultur och värderingar. Midsona brinner för sin 
mission och säger därför att det är väldigt viktigt att företagets karaktär är i samklang med 
den arbetssökandes karaktär. Midsonas företagskaraktär speglas av deras värdeord, mål och 
mission, vilket gör det viktigt att alla inom företaget kan stå bakom dessa.  
 
“Men våra värdeord är Care, Trust, Drive och Pride. Alltså att vi bryr oss om varandra, vi är 
ett företag att lita på, vi har ett driv internt och ut mot kunderna och vi är stolta över våra 
varumärken och produkter och att vara en “midsonare”. Det är väl egentligen det som jag 
skulle vilja säga är våran företagskaraktär kopplat till personal också.” 
L.Karlsson (HR-Manager 8/5-2019) 
 
4.2.2.4 Arbetssökaren  
 
Vilken typ av karaktär Midsona letar efter hos de arbetssökande är väldigt olika beroende på 
tjänst och därmed skiljer sig även personlighetsprofilerna. Som till exempel skiljer det sig 
mycket om man ska ha en introvert person eller en extrovert person. Däremot i slutändan är 
det viktigt att den arbetssökande kan stå bakom det Midsona står för.  
 
“Alla ska kunna på något sätt stå bakom våra värdeord och att man stöttar vår mission och 
vision och målen som ligger i vår strategi.” L.Karlsson (HR-Manager 08/05-2019) 
 
Midsona menar att det är nödvändigt att karaktären hos den arbetssökande stämmer överens 
med företagskaraktären och detta på grund av att alla på företaget ska kunna arbeta åt samma 
mål. Däremot menar Midsona att det kan behövas personal som kan utveckla 
företagskaraktären men förutsatt att man har en grund och utvecklingen bidrar till 
förbättringar inom verksamheten.  
 
“Så är det något som utvecklar våran business och affär så är ju det jättevälkommet men man 
behöver ha en bas ändå i värderingarna innan” L.Karlsson (HR-Manager 08/05-2019) 
 
För att kunna hitta arbetssökande som passar in hos Midsona och överensstämmer med deras 
värderingar måste de bland annat kommunicera ut deras sociala ansvarstagande. Detta gör 
Midsona till exempel i deras annonser där de även hänvisar till hemsidan för att ta reda på 
mer, som till exempel i årsredovisningen.  
 
“väldigt många sökande vill ju veta vad vi gör och vad vi står för och det är många som läser 
årsredovisningen eller rapporter och så vidare så den nämns ju alltid.”  
L.Karlsson (HR-Manager 08/05-2019) 
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Midsona i många fall överlåter rekryteringen till ett rekryteringsbolag på grund av att de har 
större nätverk. De menar på att detta hjälper dem att hitta rätt miljö av arbetssökande och 
därmed rätt typ av anställda. Vid vissa tillfällen gör de rekryteringen själv, då använder de sig 
främst av LinkedIn, deras hemsida, sociala forum, men främst är det rekryteringsbolag och 
bemanningsföretag.  
 
“Vi vet ju inte alltid att vi är i rätt miljö eller område men det är också därför vi använder 
rekryteringsbolag för dom kan ju det mycket bättre det är ju deras profession att hjälpa oss 
med. Att vi letar på rätt ställe.” L.Karlsson (HR-Manager 08/05-2019) 
 
4.2.2.5 Rekryteringsprocessen  
 
Midsona använder sig till stor del av rekryteringsbolag och bemanningsföretag när de behöver 
tillskott av personal. De menar på att det hjälper dem att fokusera på kärnverksamheten men 
även att rekryteringsbolag och bemanningsföretag är specialiserade inom detta område. 
Midsona menar även att studier visar på att färre personer söker aktivt jobb idag och förlitar 
sig istället på att bli uppringda vilket är en bidragande faktor till att Midsona använder sig av 
rekryteringsbolag och bemanningsföretag. Detta leder även till vad Midsona menar på är det 
viktigaste i deras rekryteringsprocess, att hitta rätt person för företaget, vilket de menar på är 
något rekryteringsbolag är bättre på.  
 
“det är ju att få rätt person på rätt plats, att vi lyckas få fram dom allra bästa sidorna hos 
dom som vi anställer i den rollen dem anställs i.” L.Karlsson (HR-Manager 08/05-2019)  
 
När Midsona utformar sin kravprofil och befattningsbeskrivning påverkas inte det sociala 
ansvarstagandet särskilt mycket. Den är utformad utifrån vilken typ av avdelning företaget 
söker personal till. Däremot är det viktigt för Midsona att den potentiella anställda står bakom 
det som Midsona står för och där ingår bland annat socialt ansvarstagande. 
 
Vid utformningen av jobbannonser hos Midsona skriver de med vem dem är, vad de gör, vad 
Midsona står för och där ingår deras sociala ansvarstagande. Ytterligare ingår deras olika 
varumärken i jobbannonserna på grund av att Midsona ofta är ett namn som inte är känt hos 
alla utan varumärkena är mera kända.  
 
“vad vi står för, att vi är ett hälsosamt företag och det som jag nämnt tidigare att vi brinner 
för vår mission att hjälpa människor till ett hälsosammare liv och det står ju alltid med i 
annonser och så vidare.” L.Karlsson (HR-Manager 08/05-2019) 
 
Midsona använder sig av en blandning av strukturerad och ostrukturerad intervjuteknik, de 
har ett antal frågeställningar som de alltid ställer oavsett kandidat. När det kommer till det 
sociala ansvarstagandets påverkan menar Midsona att det är en del av deras värdeord och 
dessa värdeord ingår i de frågeställningar som alltid ställs.  
 
“Vi har ju ett antal frågeställningar som vi alltid ställer, där ingår det jag sagt med 
värdeord.” L.Karlsson (HR-Manager 08/05-2019)  
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4.2.3 Innocent AB 
 
Innocent grundades 1999 i England efter att ha sålt smoothies på en festival och företaget är 
etablerat i Sverige sedan 2014. Innocent är Europas största smoothie varumärke, men de 
producerar även juicer. Ett av Innocents kärnvärden är att lämna saker bättre än hur de hittade 
dem. Innocent jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och baserat på deras hållbarhetsarbete 
kallar de sig själva för hjältar. Innocent skänker minst 10 % av deras vinst till välgörenhet och 
sedan 2004 har företaget en egen stiftelse. Stiftelsen heter The Innocent Foundation, och den 
grundades för att motverka hungern i världen över. Innocent jobbar väldigt brett med CSR 
och har tagit flera olika initiativ, allt från mänskliga rättigheter till att produktionen av 
jordgubbar ska bli mer miljövänlig. (Innocent, u.å)  
 
4.2.3.1 CSR  
 
Innocent är ett företag som är uppbyggt kring CSR, när det startades fanns tanken alltid med 
om att ha ett socialt ansvarstagande. Innocent förklarar att företaget är uppbyggt kring tre ben, 
produkten, tjäna pengar och CSR. Ända sedan företaget startades har samma 
grundvärderingar varit kvar i företaget och även om grundarna av Innocent har sålt företaget, 
finns de fortfarande med i Innocent foundations styrelse. När det kommer till hur Innocent 
jobbar med socialt ansvarstagande varierar det, för varje år bestämmer Innocent foundations 
styrelse sig för ett nytt fokusområde. Just nu jobbar de med ett projekt med undernärda barn i 
Afrika, samtidigt som de hjälper sina jordgubbsodlare i Spanien för att få en mer effektiv och 
ekologisk odling. Utöver dessa globala insatser har de samarbeten med Röda korset med 
pensionärssällskap i Sverige. I England samarbetar de också med Röda korset, där de hjälper 
pensionärer att betala räkningar för el och vatten. Innocent förklarar att de jobbar med större 
internationella projekt, samtidigt som Innocent Sverige kan arbeta med mindre projekt på 
lokal mark. Innocent samarbetar med olika leverantörer och odlare världen över, vilket gör att 
arbetsförhållanden kan se annorlunda ut beroende på var sakerna odlas. Innocent är väldigt 
måna om att det inte bara tar ansvar för deras företag, de vill ta ansvar för hela värdekedjan. 
Därför har de ett team som åker världen över för att säkerhetsställa att allting står rätt till. Om 
de skulle upptäcka några farliga besprutningar, barnarbeten eller liknande, stannar teamet där 
tills problemet är löst. Innocent menar på att det är skillnad när företag bara klistrat på en 
CSR stämpel i efterhand, kontra när ett företag är uppbyggt kring CSR.  
 
“Det är väldigt många som greenwashar, som säger “Nu ska vi bli bra på CSR, ni ska vi ha 
miljötänk, nu ska vi hjälpa rosa bandet”, de försöker liksom klistra på det i efterhand. Det 
här är från start genuint, från de tre grunderna, vi har startat ett företag och i och med att vi 
startar detta företaget vill göra det här från början, för det här är något som ligger oss 
väldigt varmt om hjärtat” J.Sjöblom (Sverigechef, 8/5-2019). 
 
Innocent jobbar internt inom företaget för att uppmärksamma CSR arbetet bland de anställda. 
Innocent förklarar att de inte sätter några krav på sina anställda när det kommer till att vara 
hållbar, men de försöker hela tiden påverka människor till att bli mer socialt ansvarstagande. 
Ett exempel på hur de vill påverka sin anställda är att de erbjuder de en volunteering day, där 
de låter deras anställda att ta ledigt från jobbet för att ta socialt ansvar under den här dagen. 
De försöker också att flyga mindre, genom att använda sig av digitala möten i form av Skype 
möten. Inom organisationen jobbar de också med mål, där de låter deras anställda sätta upp 
personliga mål om hur de kan leva ett mer hållbart liv.  
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“Semesterdagar, Volunteering day, Skype istället för att flyga, Intern databas för hållbarhets 
målsättningar.”  J. Sjöblom (Sverigechef, 8/5 2019)  
 
4.2.3.2 Arbetsgivaren 
 

Innocent säger att de inte är helt tillfredsställda med hur de kommunicerar sin image som en 
socialt ansvarstagande arbetsgivare. De är en arbetsgivare som sätter krav på de anställda 
inom företaget, deras anlitade odlare och leverantörer. Detta för att saker kring Innocent ska 
skötas på ett hållbart sätt. Att alla processer ska hanteras på ett humant och miljövänligt sätt 
är högt prioriterat för företagets image. De jobbar väldigt mycket med alla delar kring sin 
image, men när det kommer till att kommunicera ut det mot de arbetssökande anser Innocent 
att de har brister. De har gjort det förut med en reklamfilm kallad “Chain of good”, där de 
berättar om hur deras ansvarstagande börjar från rötterna. Innocent vill bli bättre på 
kommunicera ut sin image som en socialt ansvarstagande arbetsgivare via kanaler såsom 
medier, pr-byråer och tillfällen där studenter befinner sig.  
 
“Så vi jobbar väldigt mycket det, men sen när det kommer till att kommunicera ut det, “gud 
vad bra vi är, vet ni att vi vi skänker 10 % av vår vinst går till sån här saker?” Är det väldigt 
få som vet om det och det är vi medvetna om att vi måste bli bättre på att kommunicera ut.” 
J. Sjöblom (Sverigechef 8/5-2019) 
 
4.2.3.3 Företagskaraktär 
 
Innocents sociala ansvarstagande genomsyrar allt i det dem gör och påverkar därmed deras 
företagskaraktär. Innocent förklarar företagskaraktären framförallt utifrån företagets mål, 
kultur och värderingar. De strävar hela tiden efter olika certifieringar, bland annat inom 
pantfrågan, samtidigt som de har interna databaser där de anställda kan sätta upp personliga 
mål. Som tidigare nämnt försöker Innocent jobba för att påverka och motivera sina anställda 
till att leva mer hållbart, utan att tvinga dem. Innocent förklarar sig som ett företag där 
matchningen mellan företagskaraktären och den arbetssökandes karaktär är väldigt viktig, då 
företagets karaktär är så pass stark. Företagets grundvärderingar har varit med ända sedan 
starten av företaget, vilket har gjort att värderingarna genomströmmar hela företaget. Innocent 
förklarar även att en grundvärdering för deras arbetsplats är att alla ska kunna vara sig själva.  
 
“Du kommer in i ett företag där kulturen slår emot dig så fort du kliver in genom dörren, det 
är liksom inget 9-17 jobb. Du kommer in på huvudkontoret i London, det är grönt gräs på 
golvet, man får vara klädd precis hur man vill. Någon går runt i högklackat, någon i flip 
flops, någons steker ett ägg i köket och någon spelar pingis. Det är för att man ska få vara 
den man är som person och då är det viktigt att det klaffar mellan dig och företaget. Ett 
exempel kan vara att du om du inte är en kostymnisse ska du inte behöva var klädd i kostym.”  
J.Sjöblom (Sverigechef, 8/5-2019)  
 
4.2.3.4 Arbetssökaren  
 
Innocent är ute efter personal med en entreprenöriell karaktär och att personalen vågar vara 
sig själva. Även om det är viktigt att de båda karaktärerna överensstämmer med varandra, 
letar också Innocent efter folk med en karaktär som kan ge ett bidrag till företagskaraktären. 
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När det kommer till att hitta arbetssökande letar Innocent inte i någon speciell miljö. När de 
rekryterar externt söker de sig till människor som tidigare har varit i samma bransch. Det de 
också gör är att använda sig av deras befintliga personal, för att få tips om potentiella 
människor att anställa. Innocent vill förmedla till de arbetssökande att det här är ett företag 
som har CSR i sitt DNA, men det är samtidigt ett företag som vill tjäna pengar.  
 
“Det vi vill trycka på är att tjäna pengar och vara ett företag som är framgångsrikt behöver 
inte vara en synonym för kapitalism som liksom förstör planeten och utnyttjar människor. 
Man kan tjäna pengar och man kan göra gott, det finns väldigt få bolag som har det i sitt 
DNA.”  
J. Sjöblom (Sverigechef, 8/5 2019) 
 
För att sedan kunna kommunicera ut detta mot arbetssökande tror Innocent på att använda sig 
av TV och pr som kanaler, där människor som är intresserade av denna typ av information 
kommer söka upp den.  
 
“De som söker upp dessa artiklar och tidningar, söker upp det för att de är intresserade av 
den här typen av information och då blir det en typ av word of mouth effekt.” 
J. Sjöblom (Sverigechef 8/5 2018)  
 
4.2.3.5 Rekryteringsprocessen 
 
Innocents utformningar av kravprofiler har alltid en grund i att de presenterar de olika 
kompetenserna som krävs för att kunna vara kvalificerad för arbetsrollen. När Innocent 
diskuterar vad som skiljer dem från andra företag när de utformar kravprofiler är att 
utformningen ska locka folk som kan vara sig själva. Att förmedla känslan om att “kom som 
du är” är grundstenen i Innocents kravprofiler. Sjöblom som själv har varit på intervju hos 
Innocent förklarar att han verkligen kände att han skulle komma som den han är till intervjun. 
 
“Det var något jag själv kände när jag blev intervjuad av innocent, för det är nog den enda 
intervjun jag bara har haft på mig piké och jeans.” 
J.Sjöblom (Sverigechef 8/5 2019)  
 
Innocent är ett företag som värnar väldigt mycket om sina anställda, de vill att deras anställda 
ska vilja stanna på företaget. Innocent vill ge de befintliga anställda möjligheter till en 
långvarig karriär inom företaget, där de ska kunna känna att de kan ta nästa steg. Företaget 
försöker då rekrytera mycket internt, men ibland måste de ändå vända sig utåt och rekrytera 
externt. Ibland finns inte den efterfrågade kompetens inom organisationen och ibland behöver 
Innocent få in personer med ett annorlunda tänk till företaget. Det här ser Innocent som den 
största fördelen med att rekrytera externt, att kunna få in folk med ett nytänk, som kan ge ett 
positivt bidrag till organisationen. Innocent säger också att risken med att bara rekrytera 
internt är att alla inom företaget tenderar att likna varandra för mycket. För att rekrytera 
externt använder sig Innocent av strategierna jobbannonser och externa rekryteringsfirmor. I 
deras jobbannonser är de tydliga med att uppmärksamma deras CSR-arbete, där de skriver om 
att de skänker 10% av deras vinst till välgörenhet.  
 
Vid intervjutillfällen har Innocent en färdig intervjuteknik där de låter personerna introducera 
sig själva och deras ambitioner, för att sedan låta företaget presentera deras. För att kunna 
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testa om den arbetssökandes karaktär passar in mot företagets karaktär använder sig Innocent 
sig av case lösningar vid intervjutillfällen. Med caset kan Innocent göra en bedömning om 
personens karaktär passar in mot företaget och deras sociala arbete, samtidigt som de kan se 
om personen kan sköta arbetsuppgifterna.  
 
“Jag kan säga att vi har haft folk på intervju som är otroligt kompetenta och klarat case 
otroligt bra, men så har tre personer sagt att den är personen passar inte in i 
företagskulturen och därför har personen inte blivit anställd.”  
J.Sjöblom (Sverigechef 8/5-2019)  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 



 

5. Analys 
 

5.1 Inomfallsanalys 
 
5.1.1 Orkla Sverige AB 
 
5.1.1.1 Corporate Social Responsibility  

 
Orkla Sverige AB har något som kallas Orklakompassen vilket förklarar företagets 
värderingar, vision och mission. Vidare presenteras det fem pilarer i Orklakompassen och 
dessa pilarer sammanfattar stora delar av Orklas företagsstrategi. En av dessa pilarer är 
Sustainability vilket gör CSR till en central del av Orklas dagliga arbete. CSR förklaras av 
Carroll (1991) i en pyramid med fyra olika delar och de är ekonomiskt ansvar, juridiskt 
ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar. För Orkla är etiken väldigt viktigt, de menar på 
att i deras företag finns det tydliga riktlinjer om så gör vi på Orkla och så gör vi inte. Detta 
medför att Orkla tar etiskt ansvar enligt Carroll (1991) som förklarar det som att ett företag 
ska förväntas upprätthålla de normer, förväntningar och standarder som anses rättvisa i de 
anställdas, kundernas och delägarnas ögon. Ytterligare tar även Orkla filantropiskt ansvar 
som Carroll (1991) förklarar som verksamhetens aktiviteter som verkar med samhällets 
förväntningar och att företag ska vara en god samhällsmedborgare. Detta gör Orkla till 
exempel via samarbeten med olika företag eller Non- Governmental- Organizations (NGO). 
Nyligen har det haft samarbeten som har uppmärksammat människor till att plocka skräp 
vilket är ett av många exempel Orkla gör för att bli en bättre företagsmedborgare.  
 
När det kommer till Orklas interna och externa CSR finns det olika saker de lyfter. Extern 
CSR handlar om att vidta olika åtgärder för att få ett godkännande av externa intressenter som 
till exempel, genom att kommunicera ut att de bidrar till samhällsutvecklingen enligt Hawn & 
Ioannou (2016). Här kan samma exempel tas upp som togs upp i föregående stycke det vill 
säga att Orkla uppmärksammar människor till att plocka skräp med hjälp av andra NGO och 
andra företag. Intern CSR syftar till att uppnå legitimitet hos interna intressenter, som till 
exempel anställda. Detta kan vara till exempel genom att erbjuda karriärmöjligheter enligt 
Hawn & Ioannou (2016). Detta gör Orkla med deras “Home to Grow”, det vill erbjuda en 
arbetsplats som tillåter individer att utvecklas och vara med att utveckla bolaget. Ytterligare 
nämner Orkla att bolaget i Norge var det första med att lansera en klimatmärkning som 
medförde att hela koncernen firade denna insats, vilket också är ett sätt att uppnå intern 
legitimitet.  
 
CSP är verksamhetens sociala och miljömässiga prestation på marknaden utifrån strategi och 
marknadsföring enligt Eveland et al. (2018). Detta gör Orkla väldigt mycket, de berättar att de 
lyfter alla deras insatser med vad de har gjort och åstadkommit. Ytterligare väljer Orkla att 
lyfta problematiska frågor och hur det jobbar med dessa internt. Vidare tar Orkla filantropiskt 
ansvar, enligt Carroll (1991) kan filantropiska prestationer generera en mera ansvarstagande 
image från verksamhetens intressenter på grund av att det uppfyller delar av samhällets 
behov. När det kommer till att uppmärksamma rätt intressenter vilket i detta fall är de 
arbetssökande, menar Eveland et al. (2018) om ett företag når ut till rätt intressenter kan detta 
medföra en högre grad av identifiering av verksamheten. För att lyckas med detta presenterar 
Orkla delar av deras värderingar i deras jobbannonser som till exempel “Home to Grow”. Det 
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är väldigt viktigt för ett företag att tänka på för att enligt Greening & Turban (2000) kan detta 
generera en högre attraktivitet till verksamheten och därmed resultera i att verksamheten får 
fler arbetssökande.  
 
5.1.1.2 Employer Branding 

 
Enligt Backhaus & Tikoo (2004) innefattar employer branding företagets värde, policy och 
beteende mot målen av att attrahera, motivera och behålla de nuvarande anställda, samt de 
potentiella anställda. Orkla menar på att deras Orklakompass är det främsta som påverkar 
deras Employer brand. Orklakompassen bestämmer hur Orkla ska arbeta, därför påverkar det 
hur de utåt kommunicerar sig som arbetsgivare. Vidare nämner Orkla att Orklakompassen 
starkt påverkar deras beteende inom organisationen, vilket är punkter Backhaus & Tikoo 
(2004) inkluderar i deras förklaring av employer branding.  
 
De funktionella fördelar och symboliska fördelar hos arbetsgivarens varumärkesbild är enligt 
Backhaus & Tikoo (2004) det som utgör en arbetsgivares image. För Orklas image som 
arbetsgivare är Orklakompassen viktig, den påverkar starkt hur Orkla arbetar med sig själva 
som arbetsgivare. En del av Orklakompassen som tidigare nämnts är Sustainability och den 
med alla andra delar av Orklakompassen påverkar vilka associationer företag vill uppnå från 
de arbetssökande vilket enligt Lekkha et al. (2014) skapar arbetsgivarens image.  
 
När Orkla har utvecklat sitt EVP har de varit väldigt tydliga med vad som exakt länkar 
tillbaka till deras värderingar och strategiska prioriteringar. Orkla berättar att en av deras mest 
centrala värderingar är trovärdighet, vilket Bell (2002) menar är viktigt att inkludera när ett 
företag ska utveckla sitt EVP. Orklas EVP är “Home to Grow”, med detta vill de förmedla att 
dem är ett företag där en individ kan utvecklas och vara med att utveckla bolaget. 
Utvecklingsmöjligheter är en del som påverkar konkurrenskraften i ett företags EVP enligt 
Bell (2002). Ytterligare hjälper även “Home to Grow” att besvara frågor som till exempel 
vilket typ av arbetsplats eller vad arbetsplatsen erbjuder som de arbetssökande har om Orklas 
arbetsplats. Enligt Browne (2012) är detta viktigt, ett företags EVP ska besvara 
arbetssökandes frågor om vilka fördelar det finns med att arbeta på ett specifikt företag.  
 
5.1.1.3 CSR i Rekryteringsprocess  

 
Orkla använder sig parallellt av intern och extern rekrytering. Det viktigaste i Orklas 
rekryteringsprocess är att förmedla Orklas “Home to Grow”. Med detta vill de förmedla en 
känsla av att Orkla är företag där personer kan utveckla organisationen och sig själva. I början 
av rekryteringen är det viktigaste för Orkla att definiera vad eller vem företaget söker till 
organisationen. Detta stämmer överens med hur Lindelöw (2010) förklarar att en rekrytering 
startar med en identifiering av ett behov inom organisationen. Kravprofilen är utformad efter 
den rollen som företaget vill tillsätta, därmed påverkar CSR-arbetet när de ska tillsätta någon 
som ska jobba med hållbarhetsfrågor. Orkla utformar delvis sin kravprofil efter att hitta 
kandidater med en personlighet som överensstämmer med företagets värderingar.  
 
Orklas HR-avdelning kan till stor del sköta rekrytering på egen hand, där de använder sig av 
jobbannonser och karriärsidor. Via dessa strategier försöker Orkla kommunicera ut deras 
värderingar, vilket inkluderar deras CSR-arbete. Det Orkla främst försöker att kommunicera 
ut mot de arbetssökande via deras jobbannonser och karriärsidor är deras Home to Grow. Att 
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Orkla förmedlar ut deras värderingar i annonseringen kan resultera i en stark attraktionskraft 
till att söka jobbet (Eklöf & Hallén, 2005). Även om Orkla kan sköta den största delen av 
rekryteringen på egen hand behöver de ibland anlita externa rekryteringsbolag. Användning 
av externa rekryteringsbolag kan vara ett tecken på att företaget har ett svagt employer brand 
(Eklöf & Hallén, 2005). Orkla använder sig av externa rekryteringsbolag när de ska tillsätta 
väldigt specifika tjänster, t.ex en förpackningsspecialist, då rekryteringsbolagen är 
specialiserade på att hitta rätt folk för rätt tjänst. När det kommer till valet av intervjuteknik 
har inte Orklas CSR-arbete någon direkt påverkan. Orkla har en strukturerad intervjuteknik 
där de undersöker om kandidaten har rätt egenskaper och om personligheten har en kulturell 
matchning med företagets. Utifrån Orklas strategier inom rekryteringsprocessen kan en 
kopplingen göras till Eklöf & Halléns (2005) beskrivning av vilka saker ett företag kan leta 
efter hos de arbetssökande. Orkla söker efter personer med personlighetsdrag som matchar 
företagets, de ska ha rätt kompetenser för att utföra arbetet på ett korrekt sätt, samtidigt som 
de lockas av Home to Grow. Detta kan kopplas till att företaget främst eftersträvar folk med 
kompetens, personlighetsdrag och drivkrafter som matchar Orkla. Samtidigt letar Orkla efter 
arbetssökande inom samma bransch, vilket kan kopplas till att de söker efter erfarenhet hos de 
arbetssökande (Eklöf & Hallén, 2005). 
 
Om ett företag lyckas med att integrera CSR med HRM aktiviteter kan de nyttja fördelarna 
med CSR (Jamali, Dirani, Harwood, 2015). Rekrytering ingår i HRM och utifrån hur Orkla 
vill förmedla deras Home to Grow i hela rekryteringsprocessen kan det ses som att de får 
HRM och CSR att integrera med varandra. Home to Grow är en del av Orklas CSR-arbete 
och genom att de kommunicerar ut detta i rekryteringsprocessen kan de få fler arbetssökande 
lockade till organisationen. (Voegtlin & Greenwood, 2016) .  
 
5.1.1.4 Person Organizational Fit 

 
Orkla är ett företag som har en företagskaraktär grundad på etik. Företaget har etik i deras 
DNA och hela Orkla-koncernen är tydliga med deras värderingar. Orkla eftersträvar en 
gemensam företagskaraktär inom hela koncernen, men på grund av deras många olika 
varumärken och deras 18 000 anställda blir det svårt. För att ändå rikta hela koncernen mot 
samma etik jobbar de med gemensamma mål. För Orkla är det viktigt att det sker en 
supplementary fit mellan personen och företaget, då de vill ha en person som matchar 
företagets karaktär (Kristof 1996). För Orkla är det viktigt att företag utvecklas på samma sätt 
som samhället utvecklas. Orkla söker då efter personal som kan resultera i en complementary 
fit (Kristof, 1996), där företagets karaktär ska utvecklas med de bärande värderingar som 
grund. 
 
Orkla letar efter personer med den här karaktären i olika miljöer, beroende på vilken tjänst 
som ska tillsättas. Orkla söker sig till liknande branscher för att hitta relevanta arbetssökande. 
De letar även på universitet efter unga anställda, samtidigt som de letar i olika 
miljöorganisationer för att rekrytera specialister. Orkla använder sig av jobbannonser, 
karriärsidor och externa rekryteringsbolag för att kommunicera ut i dessa miljöer. När de 
kommunicerar ut deras symboliska värden via jobbannonser och karriärsidor blir de 
arbetssökande medvetna om företagets attribut (Celani & Singh, 2011). De sköter mycket av 
rekryteringen själva, då deras HR-avdelning har bra koll över rekrytering till breda roller som 
marknads- och säljansvariga. Innan Orkla når ut till några miljöer jobbar de med 
kvalitetsförsäkringar om att det är en relevant miljö. Orkla använder sig av rekryteringsbolag 
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för att de är specialiserade på att leta efter personer i rätt miljö. Samma sak gör de när de 
anlitar rekryteringsbolag, där de kontrollerar att de har förstått Orklas värderingar. Genom att 
Orkla säkerhetsställer detta blir det lättare för dem att förstå miljön de kommunicerar ut 
informationen och att den når rätt målgrupp samt att de kan få feedback från mottagaren 
(Connelly, Certo, Ireland & Reutzel 2011).  
 
5.1.2 Midsona AB 
 
5.1.2.1 Corporate Social Responsibility  

 
Ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar är de fyra delarna i 
Carrolls (1991) CSR- Pyramid. Midsona AB är framförallt aktiva inom det etiska ansvaret 
och det filantropiska ansvaret. När det kommer till att ta etiskt ansvar menar Carroll (1991) att 
ett företag förväntas upprätthålla de normer, förväntningar och standarder som anses rättvisa i 
de anställdas, kundernas och delägarnas ögon. Ytterligare handlar det etiska ansvaret om 
respekt, rättvisa och rättigheter. Midsona jobbar mycket med det etiska ansvaret inom 
företaget, till exempel arbetar de för att ha en jämställd arbetsplats som följer deras värdeord 
som är Care, Trust, Drive och Pride. Något som Midsona ytterligare gör som faller in i det 
etiska ansvaret är att de förespråkar balans i livet och en god hälsa. Detta gör Midsona både 
gentemot sina konsumenter men även mot sina anställda. Midsona menar på att de måste göra 
det gentemot sina anställda om de ska lyckas att göra det mot sina kunder. Den andra delen 
som Midsona främst är aktiva inom är det filantropiska ansvaret och Carroll (1991) menar att 
detta ansvar innebär att verksamhetens aktiviteter verkar i enlighet med samhällets 
förväntningar samt att företaget ska vara en god samhällsmedborgare. Midsona tar denna typ 
av ansvar inom många olika områden inom verksamheten som till exempel organiska 
produkter, klimatsmarta transporter, när de köper råvaror samt säkerställer att de handlar med 
länder i bra förhållanden. Alla dessa delar i Midsonas verksamhet är en bidragande faktor i 
deras arbete för att bli en bättre företagsmedborgare (Porter & Kramer, 2006). Deras mission 
och vision går in på det filantropiska ansvaret, de arbetar alltså med att erbjuda och förespråka 
en mer hälsosam livsstil för deras anställda. 
 
CSR delas upp i två olika delar, internt och externt. För att skapa en legitimitet mot företagets 
sociala ansvarstagande kan företag jobba med olika aktiviteter på ett externt och ett internt 
sätt (Hawn & Ioannou, 2015). Midsona är ett företag med en mission som genomströmmar 
hela företaget. Midsonas mission handlar om att hjälpa människor till ett hälsosammare liv 
och därför ser de det som en självklarhet att det här ansvarstagandet ska spegla företagets 
arbetsplats. När Midsona pratar om arbetsplatsen pratar de om arbetsplatsen i sin helhet, likt 
hur Story (2016) förklarar att intern CSR innefattar den psykologiska och fysiska miljön på 
arbetsplatsen. Midsona är väldigt måna om deras arbetsplats vilket gör att de vill förespråka 
ett liv med balans och en god hälsa. Interna aktiviteter inom CSR handlar om att förbättra 
förutsättningarna för företagets anställda (Story, 2016). Midsona jobbar aktivt med detta 
genom att varje år utföra medarbetarundersökningar som en lämplig strategi för att förbättra 
arbetsplatsen. Midsona vill bidra med en hälsosammare livsstil vilket de gör med deras 
fokusområden som är att främja en hälsosam livsstil, säkra produkter och hållbar användning 
av produkter. Midsonas fokusområden överensstämmer med hur Story (2016) förklarar hur 
företag kan uppnå extern legitimitet. Eftersom Midsona hela tiden eftersträvar att uppnå 
samma hållbarhet internt som externt har det externa CSR-arbetet en positiv effekt på hur 
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företaget jobbar internt med CSR, likt hur Story (2016) förklarar hur de båda delarna kan 
påverka varandra. 
 
Ett företags CSP är deras sociala och miljömässiga prestation på marknaden utifrån strategi 
och marknadsföring. Detta är beroende av interna och externa intressenter (Eveland, 
Crutchfield & Rynarzewska, 2018). Midsona presenterar framförallt deras prestationer i deras 
årsredovisningar under rubriken hållbarhetsrapport. Här finner man allt vad de gör i deras 
hållbarhetsarbete vilket är mängder av olika aktiviteter. Däremot det de främst kommunicerar 
är deras mission och vision som förespråkar balanserat liv med en god hälsa. Eveland et al. 
(2018) menar på att ett företags CSP inom filantropi kan generera en mer ansvarstagande 
image från intressenterna på grund av att företaget anses uppfylla delar samhällets behov. 
Detta arbetar Midsona väldigt mycket med, att förmedla deras värderingar där deras CSR 
ingår vilket i sin tur blir deras CSP. Greening & Turban (2000) menar på att om ett företag 
lyckas med detta kan det generera en högre attraktivitet åt företag, vilket medför ett högre 
antal arbetssökande. Däremot är det viktigt enligt Eveland et al. (2018) att uppmärksamma 
rätt intressenter och i detta fall gäller det att uppmärksamma de arbetssökande. Detta gör 
Midsona genom att presentera deras värderingar och prestationer i jobbannonser, hemsidan 
och i deras årsredovisningar. Genom att förmedla deras värderingar och prestationer på dessa 
platser menar Midsona att de når ut till rätt typ av intressenter, det vill säga de arbetssökande. 
Detta är viktigt för ett företag att tänka på för att om ett företags CSP riktar sig till fel 
intressenter är insatserna lönlösa och ytterligare kan det även bidra till en minskad relation till 
företaget enligt Eveland et al. (2018).  
 
5.1.2.2 Employer Branding 

 
Enligt Ambler & Barrow (1996) består Employer Branding paketet av funktionella, 
ekonomiska och psykologiska fördelar som är identifierat med det rekryterande företaget. De 
fördelar Midsona vill bli identifierade med är deras mission och vision, vilket är att de 
förespråkar balans i livet och ett hälsosamt liv. Ytterligare påpekar Midsona att deras 
hållbarhetsarbete påverkar vilka fördelar de vill bli identifierade med som arbetsgivare. 
Liknande arbete gör Midsona när de kommer till att skapa sin image som arbetsgivare 
gentemot de arbetssökande. Enligt Leekha et al. (2014) är det associationer som främst 
påverkar en arbetsgivares image. De associationer som Midsona vill uppnå är att de är ett 
företag som förespråkar balans i livet och en hälsosammare livsstil. Detta förespråkar inte 
bara Midsona gentemot sina arbetssökande utan även till sin befintliga personal, vilket enligt 
Ewing et al. (2002) är viktigt när ett företag ska bygga upp ett starkt employer brand. Vidare 
menar Backhaus & Tikoo (2004) att det är viktigt för ett företag att förmedla vilka behov de 
uppfyller och företagets värderingar. Midsonas är tydliga med att förmedla deras värderingar i 
deras värdeord som är Care, Trust, Drive och Pride. Med detta menar Midsona att de bryr sig 
om varandra, ett företag att lita på, att de har ett driv, samt att de är stolta över deras 
varumärken och deras produkter.  
 
EVP innebär det budskap det specifika företag förmedlar med sitt varumärke till de anställda 
och blivande anställda enligt Backhaus & Tikoo (2004). Midsonas EVP påverkas till viss del 
av deras värdeord, men det är framförallt av deras mission och vision. Tecken på detta är att i 
deras jobbannonser presenterar deras mission och vision.  
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5.1.2.3 CSR i Rekryteringsprocess  

 
Rekrytering av personal är en del av en HRM-avdelningens ansvarsområden (Jamali, Dirani 
& Harwood, 2015). Vidare förklarar författarna att om företag vill nyttja fördelar med CSR är 
det viktigt att det integreras med HRM, vilket inkluderar rekryteringsprocessen (Jamali, 
Dirani & Harwood, 2015). Det mest centrala och viktigaste i Midsonas rekryteringsprocess är 
hitta rätt person för företaget. Eftersom detta är det mest centrala för företaget, använder de 
sig av dem strategier som de tror kan leverera bäst resultat. Midsona använder sig av 
rekryteringsbolag eftersom de är specialiserade för att hitta passande personer för företag. Att 
använda sig av externa rekryteringsfirmor kan vara ett tecken på att företagets employer 
brand inte är tillräckligt starkt för att på egen hand locka till sig arbetssökande (Eklöf & 
Hallén, 2005). Midsona säger att människor ofta inte känner till deras varumärke och därför 
behöver de ta hjälp av deras andra varumärken för att öka medvetenheten om Midsona. När 
Midsona förklarar varför de använder sig av rekryteringsfirmor menar de dock att det handlar 
om att färre personer aktivt söker jobb, de väntar istället på att bli uppringda. Därmed vill 
Midsona använda sig av specialiserade människor för att hitta dessa personer. Midsona 
använder sig även av andra kanaler såsom LinkedIn och deras hemsida, men främst använder 
de sig av externa rekryteringsfirmor. I jobbannonserna presenterar Midsona sina värderingar, 
vilket inkluderar företagets sociala ansvarstagande. En presentation av ett företags 
värderingar och hållbarhetsarbete kan enligt Eklöf och Hallén (2005) skapa en stark 
attraktionskraft för de arbetssökande till att söka sig till verksamheten.  
 
Som tidigare nämnt är det viktigaste för Midsona att hitta rätt person till företaget. Detta är i 
samklang med hur Lindelöw (2010) beskriver kravprofilen som en av de viktigaste delarna i 
rekryteringsprocessen, den lägger grunden för hur och var företaget ska hitta den rätta 
medarbetaren. Företagets kravprofiler är alltid utformad efter vilken avdelning företaget söker 
personal till. När Midsona framställer deras kravprofil har inte deras sociala ansvarstagande 
någon direkt inverkan på dess utformning, men samtidigt påpekar Midsona att det är väldigt 
viktigt att den potentiella anställda kan stå bakom företagets värderingar. Midsonas 
värderingar är delvis grundade på deras sociala ansvarstagande. Enligt Eklöf & Hallén (2005) 
är det viktigt att varken ha ett positivt eller negativt synsätt inför en intervju, för att med ett 
subjektivt synsätt kunna göra en neutral bedömning. Midsona är väldigt måna om att 
personen ska överensstämma med företagets sociala ansvarstagande och värderingar. Därför 
har Midsona alltid en del strukturerade intervjufrågor som kan utläsa om personen i fråga 
överensstämmer med detta, samtidigt som de blandar dessa frågor med ostrukturerade frågor. 
 
Midsonas rekryteringsprocess genomsyras av deras värdeord och målet av att hitta rätt person 
för jobbet. I jobbannonser försöker de aktivt förmedla ut det, deras kravprofil är delvis 
påverkad av den och intervjutekniken är delvis baserad på att se om personen 
överensstämmer med deras CSR arbete. Genom att integrera CSR i hela 
rekryteringsprocessen skapar sig Midsona möjligheten att nyttja fördelarna med CSR (Jamali, 
Dirani & Harwood, 2015). Utifrån Midsonas val av strategier inom rekryteringsprocessen kan 
det kopplas till vad Eklöf & Hallén (2005) menar med att företag kan leta efter hos en 
kandidat. Midsona vill ha personer som kan stå bakom deras mission och värderingar. Detta 
kan kopplas till att de söker efter en matchande personlighet gentemot företaget, samtidigt 
som de vill att personen ska ha samma drivkrafter som företaget, att bidra till ett hälsosamt 
liv.  
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5.1.2.4 Person Organizational Fit 

 
Midsona är ett företag vars företagskaraktär är baserad på deras värdeord, mål och mission. 
Detta innebär att företaget har en karaktär kopplat till omtänksamhet, tillit och viljan om att 
bidra till ett hälsosammare liv. För Midsona är det väldigt viktigt att den arbetssökandes 
karaktär är i samklang med företagskaraktären. Karaktären Midsona söker efter kan skilja sig 
beroende på vilken tjänst det handlar om, personen kan behöva vara introvert eller extrovert. 
Midsona har dock en gemensam nämnare för alla som ska rekryteras och det är att de ska 
kunna matcha företagets värderingar, mission och mål. Hur Midsona söker efter en matchning 
mellan de två olika karaktärerna överensstämmer med hur Kristof (1996) förklarar att företag 
vill ha en supplementary fit mellan individ och företag. Midsona förklarar även att de kan leta 
efter folk som kan utveckla företagskaraktären, men det är fortfarande viktigt att den 
arbetssökandes grundvärderingar är i samklang med företagets grundvärderingar. Att 
Midsona söker efter personal som kan utveckla miljön överensstämmer även med hur Kristof 
(1996) beskriver en complementary fit.  
 
För att hitta personer med en karaktär som överensstämmer med företagets karaktär behöver 
Midsona kommunicera ut deras CSR arbete. Detta gör Midsona framför allt genom att 
kommunicera ut detta via sina jobbannonser. I deras jobbannonser presenteras CSR-arbetet 
ytligt, för att sedan hänvisa de arbetssökande till hemsidan och årsredovisningar för mer 
information. För att nå ut i en miljö med relevanta arbetssökande använder sig Midsona av 
rekryteringsbolag, med deras expertis och breda nätverk lättare kan hitta rätt miljö. Sättet 
Midsona försöker kommunicera ut deras CSR-arbete via jobbannonser överensstämmer med 
signal theory. När Midsona sänder ut information om deras CSR arbete, sänder de medvetet 
ut positiv information om företagets attribut till de jobbsökande (Connelly, Certo, Ireland & 
Reutzel, 2011). För att denna information ska göra någon nytta krävs det att den landar i en 
miljö där mottagarna vill ta emot informationen (Celani & Singh, 2011). Detta går hand i 
hand med hur Midsona använder sig av externa rekryteringsbolag för att sända ut 
informationen i rätt miljö.  
 
5.1.3 Innocent AB 
 
5.1.3.1 Corporate Social Responsibility  

 
Utifrån Carrolls (1991) CSR-pyramid tar Innocent främst ett ekonomiskt och ett filantropiskt 
ansvar. Innocent är ett företag som är uppbyggt kring CSR och har det i företagets 
grundvärderingar. Innocent skänker minst 10 % av deras vinst till deras stiftelse Innocent 
foundation, denna stiftelse använder sedan pengarna för socialt ansvarstagande projekt. 
Innocents återinvesteringar av pengar in i samhället överensstämmer med hur Carroll (1991) 
förklarar hur ett ekonomiskt ansvarstagande kan vara utformat, då ett ekonomiskt ansvar 
handlar om återinvestera i verksamheten för att sedan kunna utveckla samhället. Innocent vill 
vara ett föredöme för att kunna tjäna pengar, samtidigt som de gör gott för samhället. Utöver 
det ekonomiska ansvaret tar de även ett filantropiskt ansvar. Innocents filantropiska ansvar 
varierar varje år, eftersom de varje år bestämmer sig för ett nytt fokusområde. De jobbar allt 
ifrån med att säkerställa mänskliga rättigheter till att göra odlingar ekologiska och bota 
hunger. De olika projekten kan också variera från att vara stora internationella projekt, 
samtidigt som de kan vara mindre lokala inom Sverige. Den gemensamma nämnaren i deras 
sociala ansvarstagande är att de är frivilliga och inte förväntade av samhället, vilket 
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överensstämmer Carrolls (1991) förklaring av det filantropiska ansvaret. Utifrån deras sociala 
ansvarstagande blir Innocent en bättre företagsmedborgare enligt Porter & Kramer (2016). 
 
Innocent jobbar internt med CSR inom företaget för att uppmärksamma detta bland deras 
anställda, de försöker hela tiden uppmuntra sina anställda till att ta ett socialt ansvarstagande 
och leva ett mer hållbart liv. Inom organisationen jobbar de aktivt med att få de anställda att 
sätta upp personliga mål om hur de kan leva ett mer hållbart liv. I den mån det är möjligt har 
de digitala möten istället för att resa till mötet, samtidigt som de erbjuder sina anställda en 
volunteering day. Att Innocent tillåter sina anställda att volontärarbeta, överensstämmer med 
hur Jamali et al. (2015) förklarar att interna CSR-aktiviteter kan gör de anställda mer socialt 
ansvarstagande. Innocent värnar om företagets egna anställda och vill ge de 
karriärmöjligheter genom att låta dem avancera inom företaget. Med dessa lämpliga strategier 
vill Innocent uppnå deras interna CSR arbete, likt hur Hawn & Ioannou (2015) och Story 
(2016) beskriver begreppets innebörd. Företagets externa CSR aktiviteter varierar varje år. 
Externa aktiviteter kan ha en positiv effekt på den interna miljön (Story 2016), Innocent 
beskriver inte något samspel mellan det interna och externa.  
 
CSP förklarar själva resultat av ett företags sociala ansvarstagande aktiviteter. Aktiviteterna 
inom CSP handlar om att presentera och marknadsföra resultatet av CSR-arbetet. Detta 
resultatet ska marknadsföras ut mot företagets interna och externa intressenter (Eveland, 
Crutchfield & Rynarzewska, 2018). Innocent förklarar att de regelbundet jobbar med 
CSR-frågor men att de inte är helt tillfredsställda med hur de kommunicerar ut deras CSP. 
Innocents mest centrala CSP är att de skänker 10% av deras vinst till välgörenhet, vilket 
innebär att de presenterar deras ekonomiska ansvar ut mot sina intressenter. Innocent har 
också förmedlat ut deras sociala ansvarstagande via en reklamfilm, där de presenterar deras 
CSP. Vidare menar Eveland et al. (2018) att det är viktigt att rikta sin CSP till de intressenter 
som företaget vill uppmärksamma. I detta fall är intressenterna de arbetssökande och Innocent 
uppmärksammar dem med hjälp av att skriva deras prestationer i deras jobbannonser som till 
exempel att de skänker 10% av deras vinst till välgörenhet. 
 
5.1.3.2 Employer Branding 

 
Innocent förklarar att de överlag är missnöjda med hur de arbetar med employer branding, 
detta är en punkt de menar att de kan förbättra. De nämner däremot att de arbetar mycket med 
att varje person ska kunna vara sig själv som till exempel att ha fri klädsel på arbetsplatsen. 
Detta menar Backhaus & Tikoo (2004) är ett sätt för att differentiera sig som arbetsgivare 
gentemot konkurrenterna, det vill säga genom de anställdas kännetecken. Angående hur de 
vill arbeta med deras image som arbetsgivare berättar Innocent att de vill kommunicera ut de 
olika delarna inom deras hållbarhetsarbete som till exempel att de skänker 10% av deras vinst 
till välgörenhet. Detta för att öka medvetenheten kring Innocent och skapa de associationer 
som enligt Lekkha et al. (2014) formar arbetsgivarens image.  
 
Innocent är som tidigare nämnt missnöjda med hur de kommunicerar ut deras image som 
arbetsgivare vilket innebär att de inte har ett klart EVP för de arbetssökande. Däremot 
presenterar Innocent deras ansvarstagande i jobbannonser vilket innebär att de vill 
kommunicera ut fördelen gentemot de arbetssökande. Enligt Bell (2005) är ett företags 
ansvarstagande något som starkt påverkar ett företags EVP vilket stämmer in på Innocents 
sätt att presentera sitt ansvarstagande. Något som ytterligare påverkar ett företags EVP enligt 
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Backhaus & Tikoo (2004) är kulturen och ledningstilen, dessa två delar är väldigt tydliga 
inom Innocent. Företaget berättar att de inte är något klassiskt 9-17 jobb utan en arbetsplats 
med stor frihet, Innocents företagskultur handlar om att människor kunna komma som de är.  
 
5.1.3.3 CSR i Rekryteringsprocess 

 
Innocent är ett företag som värnar väldigt mycket om sina befintliga anställda och försöker 
därmed rekrytera internt i den utsträckning det går. Anledningen till detta är att de vill ge 
deras befintliga anställda karriärmöjligheter inom företaget. Även om Innocent försöker 
rekrytera internt, balanserar de detta med extern rekrytering. Det absolut viktigaste i 
Innocents rekryteringsprocess är att utforma den efter att hitta folk som kan vara sig själva. 
Genom olika steg vill de förmedla en känsla om att “kom som dig själv” till de arbetssökande. 
Att hitta personer som kan vara sig själva är så pass viktigt att Innocent har avvisat folk med 
höga kompetenser på grund av att de inte känns genuina. En väl utformad kravprofil lägger 
även grunden för hur företaget ska leta efter de arbetssökande (Lindelöw, 2010). Innocents 
kravprofiler har som grund i att förmedla känslan om att personen ska komma som sig själv, 
eftersom detta är något av det viktigaste för Innocent överensstämmer det med det Lindelöw 
(2010) som förklarar hur en kravprofil ska utformas. Utöver detta presenterar företaget de 
kompetenser som behövs för att vara kvalificerad. När Innocent försöker hitta relevanta 
arbetssökande använder de sig av jobbannonser, externa rekryteringsbolag och tips från deras 
anställda. Innocent har ingen direkt förklaring till varför de använder sig av rekryteringsbolag, 
men Eklöf & Hallén (2005), menar att användning av externa rekryteringsbolag kan vara ett 
tecken på ett svagt employer brand. Innocent använder sig av jobbannonser för att bland annat 
kunna kommunicera ut deras sociala ansvarstagande ut mot deras arbetssökande. Att Innocent 
inkluderar deras hållbarhetsarbete i annonseringen kan skapa en ökad attraktionskraft bland 
de arbetssökande (Eklöf & Hallén, 2005). Lindelöw (2010) menar att använda sig av tips från 
sina anställda när det kommer till rekrytering kan ha både positiva och negativa effekter. Det 
positiva är att det kan resultera i en kostnadseffektiv rekrytering, medan det negativa är att det 
kan leda till en särbehandling av kandidaterna. När Innocent sedan tillkallat kandidater till ett 
intervjutillfällen har de en färdig intervjuteknik, i form av en caselösning. Denna caselösning 
ger företaget möjligheten att bedöma om personens karaktär matchar företagets karaktär och 
om personen står bakom deras sociala arbete, samtidigt som de kan se om personen kan sköta 
arbetsuppgifterna.  
 
Innocent förmedlar deras CSR-arbete främst i jobbannonserna och intervjuteknikerna, men 
inte lika mycket inom kravprofilen. För att kunna nyttja fördelarna med CSR är det viktigt att 
det syns i hela HRM ( Voegtlin & Greenwood, 2016 ). Innocents val inom 
rekryteringsprocessen kan kopplas till hur Eklöf & Hallén (2005) förklarar vad företag kan 
eftersträva att rekrytera till sitt företag. Innocent letar efter entreprenöriella människor med 
rätt kompetens som kan vara sig själva och står bakom Innocents hållbarhetsarbete. Detta kan 
kopplas till att Innocent söker efter folk med rätt drivkrafter, personlighetsdrag och 
kompetens. Samtidigt säger Innocent att de letar efter folk som tidigare varit i samma 
bransch, vilket kan tyda på att de också söker efter personal med erfarenhet (Eklöf, Hallén, 
2005).  
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5.1.3.4 Person Organizational Fit 

 
Matchningen mellan Innocents och den arbetssökandes karaktär är väldigt viktig då deras 
företagskaraktär är väldigt stark. Innocents karaktär är uppbyggt på deras mål, kultur och 
värderingar. Innocents grundvärderingar finns med i hela företagets DNA eftersom företaget 
är uppbyggt kring dessa värderingar. Innocent vill vara ett exempel på att ett företag kan tjäna 
pengar och göra gott på samma gång, samtidigt som en av deras grundvärderingar är att alla 
ska kunna vara sig själva på arbetsplatsen. Därmed eftersträvar Innocent efter att hitta folk 
som kan vara sig själva, de vill även hitta folk med en karaktär av det entreprenöriella slaget. 
Innocent söker inte efter personal som kan utveckla deras företagskaraktär, då den är djupt 
rotat i företagets DNA, dock söker de efter personal som kan bidra till den. Innocent söker 
efter personal med en supplementary fit, men inte efter folk med en complementary fit 
(Kristof 1996). 
 
Innocent är inte helt tillfredsställda med hur de kommunicerar deras sociala arbete mot de 
arbetssökande. Det Innocent tror på är att kommunicera ut det via TV och PR, detta då 
relevanta arbetssökande som vill ta del av informationen, kommer att söka upp den. Innocent 
använder sig även av rekryteringsbolagen och jobbannonserna för att kommunicera ut 
CSR-arbetet. Att Innocent på ett medvetet sätt kommunicerar ut positiv information om 
företaget överensstämmer med signal theory (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel 2011). 
Innocent har inte någon speciell miljö som de kommunicerar ut informationen till de 
arbetssökande. Detta gör att även om kommunikationen av CSR-arbetet kan resultera i ett 
ökat antal arbetssökande, säkerhetsställer de inte att skickar ut den i en relevant miljö. Om en 
relevant arbetssökande inte befinner sig i denna miljö kan det resultera i att personen inte är 
påtaglig för att emot informationen (Celani & Singh 2011).  
 
5.2 Mellanfallsanalys 
 
5.2.1 CSR 
 
Orkla Sverige AB, Innocent AB och Midsona AB arbetar med liknande områden inom CSR, 
däremot finns det skillnader i vilka områden de fokuserar mest på. Alla företagen faller in i 
Carrolls (1991) CSR-Pyramid som består av ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt 
ansvar och filantropiskt ansvar. Någonting alla företag har gemensamt är det filantropiska 
ansvaret, där arbetar Midsona med att erbjuda en hälsosammare livsstil och balans i livet, 
Innocent arbetar med välgörenhet och Orkla använder sig av samarbeten med NGO och andra 
företag för att förbättra samhället. Det som sedan skiljer Innocent åt gentemot de andra 
företagen är att de arbetar väldigt mycket med det ekonomiska ansvaret enligt Carrolls (1991) 
CSR- Pyramid. Detta är det primära CSR arbetet inom Innocent det vill säga att de skänker 
10% av deras vinst till välgörenhet. Till skillnad från Innocent jobbar Orkla och Midsona 
aktivt med etiska ansvarstagande. Midsonas etiska ansvar är framförallt deras värdeord Care, 
Trust, Drive och Pride, vilket innebär att de bryr sig om varandra, att de är ett företag att lita 
på, de har ett driv och är stolta över vad de gör. Midsona jobbar aktivt med att ha en jämställd 
arbetsplats, vilket enligt Carroll (1991) är ett etiskt ansvarstagande. Till skillnad från Midsona 
är det etiska ansvaret något som ligger i grund för hela Orklas verksamhet. Företaget menar 
att de finns tydliga riktlinjer från deras koncernledning om hur vi gör på Orkla och hur vi inte 
gör på Orkla.  
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När det kommer till hur företagen arbetar med intern CSR och extern CSR finns det 
skillnader, framförallt internt. Innocent och Midsona arbetar mycket med att förespråka en 
hållbar arbetsplats för att uppnå intern legitimitet enligt Hawn & Ioannou (2015). Innocent 
arbetar med att uppmuntra deras anställda att ta ett större socialt ansvarstagande, till exempel 
genom att få de anställda att sätta upp personliga mål om hur det kan leva ett mer hållbart liv. 
Midsona arbetar på ett liknande sätt, de vill att deras mission och vision ska genomsyra hela 
verksamheten och kan därmed erbjuda de anställda en bättre balans i livet med en god hälsa. 
Till skillnad från Midsona och Innocent arbetar Orkla med karriärmöjligheter som enligt 
Hawn & Ioannou (2015) är ett sätt att uppnå intern legitimitet. Karriärmöjligheterna 
presenteras i Orkla som “ Home to Grow” och detta innebär att Orkla är ett företag för den 
som vill ta nästa steg samt utveckla bolaget. Ytterligare väljer Orkla att fira de insatserna de 
har åstadkommit inom företaget, som till exempel när det norska bolaget var det första i 
Norge med att lansera en klimatmärkning. När det kommer till företagens externa CSR finns 
det även här ett samband mellan Innocent och Midsona, detta på grund av att de arbetar 
ungefär likadant med deras interna CSR. Det vill säga att de båda arbetar för att förespråka en 
mer hållbar livsstil. Orkla liknar till viss del också Midsona och Innocent när det kommer till 
extern CSR. De presenterar deras olika hållbarhetsinitiativ gentemot de externa intressenterna 
som till exempel deras samarbeten med NGO:s och företag för att uppmuntra samhället till att 
plocka skräp.  
 
Enligt Eveland et al. (2018) innebär CSR att uppmärksamma prestationerna av ett företags 
CSR utifrån strategi och marknadsföring. Detta skiljer sig en del mellan Orkla, Midsona och 
Innocent. Innocent fokuserar väldigt mycket på att uppmärksamma sitt ekonomiska ansvar 
enligt Carroll (1991), det vill säga att de skänker 10% av deras vinst till välgörenhet. Vidare 
till Orkla och deras CSP vilket är alla deras insatser som de har lyckats åstadkomma. Det som 
skiljer Orkla gentemot Midsona och Innocent är att de lyfter problematiska frågor och hur de 
jobbar med dessa internt. Detta på grund av att trovärdighet är en av deras värderingar. 
Midsona presenterar deras insatser främst i deras årsredovisningar och på deras hemsida men 
det de framförallt väljer att uppmärksamma bland intressenterna är deras mission, vision och 
deras värdeord det vill säga deras etiska ansvar enligt Carroll (1991). I det stora hela består 
Orkla och Innocents CSP av deras filantropiska ansvar och Midsonas av deras etiska ansvar 
enligt Carroll (1991). Ytterligare något som är viktigt med ett företags CSP är att den riktas åt 
rätt typ av intressenter enligt Eveland et al. (2018). I detta fall gäller det att rikta prestationen 
till de arbetssökande och detta gör alla företagen men på olika sätt i deras jobbannonser. 
Innocent presenterar att de skänker 10% av deras vinst till välgörenhet, Orkla presenterar 
deras “Home to Grow” och Midsona presenterar deras värdeord.  
 
5.2.2 Employer Branding 
 
Både Orkla och Midsona arbetar väldigt mycket med sitt employer brand vilket är de 
funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som är identifierat med det anställande 
företaget enligt Ambler & Barrow (1996). Innocent däremot beskriver att de är missnöjda 
med hur de arbetar med employer branding. Däremot berättar de att de arbetar mycket med att 
varje person ska kunna vara sig själv, till exempel via klädsel. Vilket enligt Backhaus & 
Tikoo (2004) är ett sätt att differentiera sig som arbetsgivare gentemot konkurrenterna, genom 
de anställdas kännetecken. Som tidigare nämnt arbetar Orkla och Midsona mycket med sitt 
employer brand och likheten mellan deras arbete är att de vill att deras employer brand ska 
spegla deras företagsstrategi. Hos Orkla förklarar Orklakompassen deras arbetssätt samt hur 
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de arbetar med employer branding. Midsona använder deras värdeord, mission och vision för 
att förklara deras arbetsplats samt deras employer brand. Samma gäller för Orkla och 
Midsona när de arbetar med vilka associationer de vill uppnå hos de arbetssökande vilket 
enligt Leekha et al. (2014) skapar en arbetsgivares image. Innocent berättar att de vill 
förbättra arbetet med employer branding detta genom att koppla sitt hållbarhetsarbete till 
deras image som arbetsgivare.  
 
Employer value proposition innebär det budskap som det specifika företag förmedlar med sitt 
varumärke till de anställda och blivande anställda enligt Backhaus & Tikoo (2004). Innocent 
presenterar inte något konkret inom detta område utan de vill förbättra denna arbetsprocess 
inom företaget med hjälp av deras hållbarhetsarbete. För Orkla är EVP något viktigt när de 
vill besvara de arbetssökandes frågor om vilken typ av arbetsplats de är vilket enligt Browne 
(2012) är detta viktigt när ett företag utformar ett EVP. Orklas EVP är “Home to Grow” och 
som tidigare nämnts innebär att de är en arbetsplats där en individ kan utvecklas och vara med 
att utveckla bolaget. Detta kan förklaras som att Orkla erbjuder utvecklingsmöjligheter, vilket 
påverkar konkurrenskraften av ett företags EVP enligt Bell (2002). Midsona har inte riktigt 
något konkret EVP utan de använder sin mission, vision och värdeord i det budskap de 
förmedlar med sitt varumärke till de arbetssökande (Backhaus & Tikoo, 2004). 
 
5.2.3 CSR i Rekryteringsprocess 
 
Gemensamt för alla företag är att de mer eller mindre har en genomgående integrering av 
CSR i rekryteringsprocessen. Alla företagen beskriver olika saker om vad som är det 
viktigaste för dem inom rekryteringsprocessen, det kommer dock tillbaka till att de alla vill ha 
en person som matchar företagets grundvärderingar. Samtliga företag säger att kravprofilen 
blir utformad efter tjänsten som ska tillsättas, samtidigt som de säger att deras 
grundvärderingar speglar kravprofilen. Orkla och Midsona menar att deras CSR-arbetet 
därmed får en indirekt påverkan på kravprofilen, eftersom socialt ansvarstagande är en 
grundvärdering hos företagen. Innocent nämner inte CSR som någon direkt eller indirekt 
faktor till kravprofilens utformning, de menar på att kravprofilens grundsten är att de 
arbetssökande ska komma som sig själva. Även om företagen skiljer sig åt, är de utformade 
efter vad företaget eftersöker, vilket överensstämmer med hur Lindelöw (2010) säger att en 
kravprofil ska utformas.  
 
Gemensamt för alla företag är att de använder sig av jobbannonser och externa 
rekryteringsbolag för att nå ut till arbetssökande. Företagen är eniga om att det sociala 
ansvarstagandet har en viss påverkan på utformningen av jobbannonserna. Alla företagen 
använder det i jobbannonserna då det är ett bra sätt att kommunicera ut företagets värderingar 
till de arbetssökande. Enligt Eklöf & Hallén (2005) gör detta att företagen får en större 
attraktionskraft från de arbetssökande. Alla företag använder sig på något på något sätt av 
externa rekryteringsbolag, men alla av olika anledningar. Att använda sig av externa 
rekryteringsbolag kan vara ett tecken på att ett företags employer brand inte är tillräckligt 
starkt (Eklöf & Hallén, 2005). Midsona är det enda företaget som medger att deras employer 
brand ibland inte är tillräckligt känt bland de arbetssökande. Orkla säger att de använder sig 
av externa rekryteringsbolag för att deras expertis kan bidra med att hitta specialister, medan 
Innocent inte nämner någon specifik anledning till varför. Det som skiljer företagen åt är att 
Innocent tar mycket hjälp av deras befintliga anställda för att rekrytera folk, Orkla använder 
karriärsidor och Midsona använder sig emellanåt av LinkedIn.  
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Alla företag har olika intervjutekniker, men företagens intervjutekniker har i syfte att 
undersöka om det finns en matchning mellan personen och företaget. Midsona, Orkla och 
Innocent vill med hjälp av intervjuerna se om det finns en matchning mellan personen och 
företagets karaktär. Midsona har strukturerade frågor och halvstrukturerade frågor, Orkla har 
en strukturerad intervju, medan Innocent använder sig av en caselösning. Kopplat till hur 
Eklöf och Hallén (2005) beskriver saker företag kan leta efter hos de arbetssökande, detta är 
för alla tre företagen viktigt att de arbetssökandes drivkrafter och personlighetsdrag 
överensstämmer med företagens. Innocent och Orkla påpekar också att de eftersöker folk med 
rätt kompetens och erfarenhet för tjänsten.  
 
Alla företag är väldigt måna om deras anställda och jobbar mycket med intern CSR. En del av 
intern CSR innebär att företag erbjuder sina interna anställda karriärmöjligheter (Story, 2016). 
Innocent och Orkla vill ge deras anställda karriärmöjligheter och möjligheten att utvecklas 
inom företaget. Detta gör att de försöker rekrytera mycket internt, samtidigt som de 
balanserar det med extern rekrytering för att få in nytänk inom organisationen. Midsona pratar 
mycket om tillit och omtänksamhet inom organisationen, men inte lika mycket om att erbjuda 
karriärmöjligheter.  
 
5.2.4 Person Organizational Fit 
 
Samtliga företag letar efter personal där den arbetssökandes karaktär överensstämmer med 
företagskaraktären. Alla tre företag har deras värderingar som grund i företagskaraktären, 
vilket gör att kandidaterna överensstämmer med företagets värderingar. Innocents och Orklas 
karaktär finns med i deras DNA, medan Midsona har haft CSR i deras organisation i två år. 
Orkla har ett flertal olika varumärken, med sammanlagt 18 000 anställda. Orkla beskriver 
deras storlek som ett problem för att ha en gemensam företagskaraktär. Det Orkla försöker 
göra för att att rikta företaget mot samma karaktär är att de får alla varumärken och anställda 
att jobba mot gemensamma mål. Gemensamt för alla företag är att de letar efter personal med 
en supplementary fit, det är viktigt för alla inom företaget att stå bakom deras värderingar 
(Kristof, 1996). Midsona och Orkla letar även efter anställda med en complementary fit 
(Kristof, 1996). Orkla och Midsona anser att det är viktigt att företaget är öppna för 
utveckling, förutsatt att företaget utvecklas med deras bärande värderingar. Detta kan kopplas 
till hur Kristof (1996) beskriver att företag letar efter personal med en complementary fit. 
 
Gemensamt för samtliga företag är att de kommunicerar ut positiv information om företagets 
värderingar och CSR-arbete via deras jobbannonser. Utöver det skiljer sig företagens 
strategier åt. Innocent jobbar med TV och PR, där kommunicerar de ut företagets attribut, 
med tron om att arbetssökande som vill ta del av den informationen, kommer söka upp den. 
Via jobbannonser hänvisar Midsona de arbetssökande till hemsidan för mer information, 
medan Orkla använder sig av mycket karriärsidor. Gemensamt för Orkla och Midsona är att 
de båda jobbar med att säkerställa att de kommunicerar ut information till en relevant miljö. 
De båda företagen använder sig av externa rekryteringsbolag för att deras expertis gör att 
kommunikation når relevanta arbetssökande. Detta gör att de säkerställer att de arbetssökande 
är öppna för att ta emot informationen (Celani & Singh, 2011). Innocent använder sig också 
av rekryteringsbolag, men påpekar ingen direkt anledning till varför. Alla företag sänder ut 
symboliska attribut om organisationen till relevanta arbetssökande (Connelly, Certo, Ireland 
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& Reutzel, 2011), men det är endast Orkla och Midsona som säkerhetsställer att miljön är 
relevant.  
 

6. Slutsatser 
 

6.1 Hur använder företag CSR för att påverka deras image som arbetsgivare? 
 
Syftet med denna uppsats var delvis att skapa en bättre förståelse kring hur företag använder 
CSR för att påverka deras image som arbetsgivare.  
 
Gällande hur företagen i följande studie använder CSR för att påverka sin image som 
arbetsgivare skiljer det sig emellan samtliga. Innocent är missnöjda med deras aktuella arbete 
inom employer branding och detta kan vara anledningen till varför de arbetar mycket med 
externa rekryteringsbolag. Däremot vill de förbättra denna del inom verksamheten genom att 
använda sitt hållbarhetsarbete, vilket är att de skänker 10% av deras vinst till välgörenhet. 
Innocent vill alltså koppla deras arbete inom hållbarhet och uppnå en image som en hållbar 
arbetsgivare. I dagsläget är Innocent en hållbar arbetsgivare men problemet är att de inte 
lyckas kommunicera ut detta, till exempel erbjuder de på Innocent något som de kallar 
“Volunteering day” vilket innebär att de anställda kan ta en dag ledigt för att göra något inom 
socialt ansvarstagande.  
 
Både Midsona och Orkla arbetar mycket med sin image som arbetsgivare och i båda dessa 
fall har deras CSR arbete en viss påverkan på imagen. I Orklas fall är det Orklakompassen 
som har påverkat deras sätt att arbeta med employer branding. Detta innebär att deras sociala 
ansvarstagande har använts för att påverka deras image som arbetsgivare på grund av att 
sustainability är en av de fem pilarerna i företagets Orklakompass. Orkla som arbetsgivare vill 
att de arbetssökande ska associera dem med deras sociala ansvarstagande. Vidare när Orkla 
utvecklade deras employee value proposition var de väldigt noggranna med att att deras 
strategiska prioriteringar och värderingar skulle genomsyra deras EVP. Företagets strategiska 
prioriteringar är till stor del utformade utifrån Orklakompassen och en av företagets viktigaste 
värderingar är trovärdighet, det vill säga att utformandet och utvecklandet av företagets EVP 
påverkades av deras sociala ansvarstagande. Orklas EVP är “Home to Grow” och de vill med 
detta förmedla utvecklingsmöjligheter för både de anställda och de arbetssökande. När det 
kommer till Midsona använder de även sitt sociala ansvarstagande för att påverka deras image 
som arbetsgivare. Däremot har de inget konkret EVP som Orkla har, men de kommunicerar 
sitt etiska ansvarstagande genom deras mission, vision och värdeord. Midsonas mission och 
vision är som tidigare nämnt att de förespråkar ett balanserat liv med en hälsosammare 
livsstil, samt Orklas värdeord som är Care, Trust, Drive och Pride. Detta är vad Orkla vill 
koppla till sin image som arbetsgivare och det är därför de använder det i deras jobbannonser.  
 
Sammanfattningsvis finns det ett samband mellan alla tre företag vilket är att de på något vis 
påverkar deras sociala ansvarstagandet och hur de arbetar med deras image som arbetsgivare. 
Innocent med deras hållbarhetsarbete, Midsona med deras mission och vision samt deras 
värdeord och Orkla med deras Orklakompass där en av pilarerna är Sustainability. Däremot 
ser det olika ut mellan de olika företagen vilket beror på att de arbetar olika med CSR men det 
som står fast är att deras CSR påverkar hur det arbetar med deras image som arbetsgivare.  
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6.2 Hur använder företag CSR i rekryteringsprocessen? 
 
Syftet med studien var delvis att få en bättre förståelse om hur CSR påverkar företags 
rekryteringsprocess. CSR är ett ämne som blir allt mer aktuellt, vilket gjorde det intressant att 
undersöka hur CSR påverkar företags olika strategier för att rekrytera folk till organisationen.  
 
Orkla, Innocent och Midsona har alla tre ett socialt ansvarstagande med i deras 
grundvärderingar. Även om deras CSR-arbete skiljer sig åt, har alla en företagskaraktär som 
grundar sig i deras värderingar. Studien kan konstatera att samtliga företag letar efter 
arbetssökande som matchar företagets karaktär. Företagen vill nämligen att deras anställda 
ska kunna stå bakom företagets värderingar och eftersom CSR är en av företagens 
grundvärderingar, får CSR en indirekt påverkan på vilken typ av anställd de eftersöker. Detta 
innebär att företagen använder sig av supplementary fit i deras rekrytering av ny personal.  
 
I kravprofilen presenterar Midsona och Orkla deras värderingar, där deras sociala 
ansvarstaganden är inkluderat. För Innocent är det mest centrala att presentera vilka 
kompetenser personen behöver för tjänsten. De tre olika företagen använder sig av olika 
kanaler för att kommunicera ut deras värderingar ut mot de arbetssökande, men gemensamt 
för alla är att de använder sig av deras jobbannonser för att kommunicera ut detta. Innocent 
presenterar sitt välgörenhetsarbete, Midsona sin vision och mission samt deras värdeord och 
Orkla kommunicerar sitt “Home to Grow” som delvis är utvecklat utifrån deras sociala 
ansvarstagande. Det slutgiltliga steget är intervjun och här har företagen olika 
intervjutekniker. Även om företagen har olika utformningar på deras intervjuer, har alla ett 
gemensamt syfte att testa matchningen mellan den arbetssökandes karaktär med företagets 
karaktär.  
 
Den här studien kan konstatera att CSR har en indirekt påverkan på företagets 
rekryteringsprocess. Påverkan blir indirekt eftersom företagen utformar sina 
rekryteringsprocesser efter att hitta en matchning mellan den arbetssökandes karaktär och 
företagets karaktär. Samtliga karaktärer är uppbyggda på företagets värderingar, och alla 
företags värderingar är delvis kopplade till CSR. Detta gör att samtliga steg inom 
rekryteringsprocessen är kopplade till att försöka attrahera människor som kan stå bakom 
företagens CSR-arbeten.  
 

6.3 Bidrag  
 
Den här studien har två praktiska bidrag. Det första bidraget är att det ger en inblick om hur 
CSR har en påverkan på företagets rekryteringsprocess och hur det arbetar med sin image 
som arbetsgivare. Studien bidrar med förståelse om hur CSR som en grundvärdering påverkar 
företags olika val inom rekryteringsprocessen och hur de arbetar med sin image som 
arbetsgivare. Vidare blir det teoretiska bidraget för denna uppsats vilken inverkan 
CSR-aktiviteter har på olika organisationers rekryteringsprocess och employer branding. Det 
vill säga en ökad förståelse på fler användningsområden som CSR kan appliceras på.  
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6.4 Framtida Forskning 
 
Följande uppsats har undersökt hur tre företag med aktivt CSR-arbete använder sig av deras 
CSR i rekryteringsprocessen och för att påverka deras image som arbetsgivare. Ett till förslag 
på vidare forskning är att inkludera fler företag, detta för att möjligtvis kunna skapa en mer 
generaliserbarhet av resultatet. Vidare hade det varit intressant att undersöka skillnaden 
mellan två branscher och för att kunna hitta likheter och skillnader i arbetssättet kring dessa 
frågor. Vidare kan en studie fokusera på skillnader mellan två länder och samma bransch. I 
detta fall hade en studie kunnat testa två liknande länder eller två olika länder när det kommer 
till vilken utvecklingsfas landet ligger i. Ett annat förslag till framtida forskning är att utföra 
ett experiment. Detta experimentet hade kunnat göras med att en person faktiskt utför de olika 
stegen inom företagens rekryteringsprocess. Detta hade skapat en mer verklighetsbaserad bild 
kring hur företagens processer faktiskt utförs. Inom samma forskning hade forskaren kunnat 
ställa observationen mot statistiska siffror på hur många ansökningar företagen faktiskt får 
med hjälp av deras strategier.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide (Bilaga 1)  

Hur jobbar ert företag med socialt ansvarstagande (CSR)? 

Hur uppmärksammar ni prestationen av CSR inom verksamheten bland anställda och utåt mot 
arbetssökande? 
 
Hur påverkar ert sociala ansvarstagande eran företagskaraktär? 

 

Hur arbetar ni med er image som en socialt ansvarstagande arbetsgivare? 
Några specifika värden? 
Vilka kanaler använder ni för att kommunicera ni ut detta externt? 
 
När och hur använder ni er av extern rekrytering?  

Vilka fördelar ser ni med det?  
 
Vilka typ av karaktärer letar ni efter hos de arbetssökande?  

Ska denna karaktär alltid stämma överens med eran företagskaraktär? Varför?/Varför inte? 
Letar ni också efter personal som kan utveckla företagskaraktären? Varför?/Varför inte? 
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Hur påverkar ert sociala ansvarstagande er utformning av kravprofil och 

befattningsbeskrivning? 

 

I vilken miljö letar ni efter arbetssökande? 

Hur säkerställer ni att ni letar i rätt miljö?  

 

 

Hur kommunicerar ni ut ert sociala ansvarstagande till de arbetssökande?  
Sker detta regelbundet? 

 

Hur påverkar ert sociala ansvarstagande utformningen av jobbannonser? 

Vilka typer av tjänster använder ni er av för att rekrytera personal? Annonser? Utomstående 
rekryteringsfirmor?  
 
Hur påverkar ert sociala arbete valet av intervjuteknik?  

Vilka tekniker använder ni er av?  
Varför just de teknikerna?  
 

Vad anser (Företaget) vara det viktigaste att tänka på vid rekrytering av ny personal? 
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