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Abstract  
 
Problem –There is a wide branch of literature concerning how job applicants choose and rate 

potential employers. However, the literature concerning job applicants’ tendencies to trade-off 

corporate social performance (CSP) and wage when choosing their employer is quite limited. It 

should be considered interesting to examine if and how this trade-off between CSP and wage is 

affected by individual values.  

 

Purpose – The purpose of this paper is to accumulate further knowledge regarding the trade-off 

between wage and CSP in applicants’ job choice decisions. Moreover, this paper aims to investigate 

whether this trade-off is affected by the job applicants’ individual values.       

 

Method – A survey which included CSP information about an employer and the job applicants’ 

potential initial salary was provided to students at Örebro University. Furthermore, the respondents 

were asked to choose between employers with different levels of CSP and initial salaries. The 

respondents’ individual values were measured using the intrinsic/extrinsic approach. The analysis 

was conducted using several logistic regressions.  

 

Findings –The empirical research found that individual values affected the trade-off between CSP 

and wage in applicants’ job choice decisions. The vast majority of the respondents with extrinsic 

values tended to prefer wage over CSP, while the respondents with intrinsic values used the 

opposite course of action. 

 

Social implications –Employers seek to attract applicants whose values are congruent with the 

organization’s values. Therefore, to attract applicants with the desired values employers should 

consider which information to signal. 

     

Keywords Intrinsic values, Extrinsic values, Corporate social performance, Wage, Trade-off, Job 

choice, Signalling theory, Social identity theory   
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1. Inledning 
I detta avsnitt tillhandahålls inledningsvis en bakgrundsbeskrivning av uppsatsens 

forskningsområde. Vidare följer en problematisering där det aktuella kunskapsläget kartläggs, 

vilket sedermera mynnar ut i uppsatsen bidrag och syfte. 

 

”Man säljer sin själ till djävulen. Jag sålde min själ för materiell rikedom. Priset djävulen satte 

var min moraliska bankrutt. Jag var länge okej med det, tills jag inte var det längre. Vad var det 

som förändrades? Det var ingen enskild händelse. Man måste se sig själv i spegeln varje morgon. 

Jag tänkte mig en framtida son eller dotter som frågade mig, pappa, vad jobbar du med? Vad 

skulle jag svara?”- Luyendijk  (2016, 4 april) 

 

Ovanstående citat knyter an till mytbildningen kring Johann Faust, en tysk astrolog och magiker. 

Enligt boken “Historien om Doktor Johann Faustus” säljer han sin själ till djävulen för att få svar 

på alla världens frågor (Ambjörnsson & Eriksson, u.å.). Brecht, Edfelt, och Edfelt (1997) beskriver 

i sin bok “Mor Courage och hennes barn”, hur en mor tjänar sitt uppehälle genom att utnyttja ett 

krig vari hennes tre söner stupat. Mor Courage begagnar sig av krigets olyckor, för egen vinnings 

skull. Engström (2002, 15 mars) resonerar i en artikel i Svenska Dagbladet kring de moraliska 

principerna i Dostojevskijs klassiker “Brott och straff”. I boken slår Raskolnikov ihjäl en gammal 

kvinna, för att han ansåg sig kunna göra mer nytta med hennes pengar än hon själv. Ur en extrem 

synvinkel kan det hävdas att Raskolnikov bortsåg från det moraliskt korrekta, och istället agerade 

ekonomiskt rationellt. 

 

Detta för oss över till det ekonomiska fältet, där vi anser att moraliska principer kan komma att 

kollidera med ekonomisk rationalitet. Konflikten mellan moral och ekonomisk rationalitet belyses 

i en debattartikel i Dagens Nyheter av Luyendijk (2016, 4 april). Skribenten skriver att personer 

inom finansvärlden skolas till att i det närmaste ignorera moraliska principer. Vidare menar 

skribenten att ordet professionell i finansbranschen innebär att inte inkludera sina egna moraliska 

värderingar i arbetet. Sålunda finner vi det av intresse att få en förståelse för hur och var dessa 

klandervärda moraliska värderingar föds samt frodas.  
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Holmqvist (2016, 14 april) lyfter i samma artikelserie i Dagens Nyheter en hypotes till svar på 

denna fråga, då han konstaterar att majoriteten av dagens ekonomiska elit har en anknytning till 

någon form av handelshögskola. Följaktligen ställer sig skribenten frågan huruvida utbildningar 

vid handelshögskolor samt miljön i och runtom dessa är av en alltför ekonomiskt rationell karaktär, 

där frågor angående moral och etik till mångt och mycket åsidosätts. 

 

Den mänskliga historien har uppvisat att frågor kring moraliska dilemman ständigt varit ett gissel. 

De tidigare nämnda litterära klassikerna statuerar enligt oss tydliga exempel på hur moraliska 

värderingar står i konflikt med vinstmaximering och ekonomisk rationalitet. Artiklarna av 

Holmqvist (2016, 14 april) och Luyendijk  (2016, 4 april) pekar på att denna konflikt även återfinns 

i dagens arbetsliv. Vi finner det därmed intressant att studera den moraliska konflikten mellan 

värderingar och ekonomisk rationalitet, i ett rekryteringssammanhang. Är arbetssökande likt Faust 

benägna att “sälja sina moraliska värderingar” till förmån för en hög lön? Kan arbetssökande tänka 

sig, likt Mor Courages moraliska föreställningar, att arbeta för en organisation som profiterar på 

andras missöde? Om svaren på dessa frågor är jakande, vad är då priset? Kan arbetssökandes 

moraliska värderingar köpas? Är studenter vid handelshögskolor, likt Holmqvist (2016, 14 april), 

skolade att bortse från sina moraliska värderingar i sökandet efter ekonomisk rationalitet?   

 

1.2 Problematisering 

Sedan 1970-talet har organisationers konkurrenssituation och möjligheter att utnyttja 

konkurrensfördelar förändrats. Denna argumentation förs av Pfeffer (1994) som menar att många 

organisationers konkurrensfördelar har minskat i kraft samt att det, i dagsläget, viktigaste 

konkurrensmedlet är kompetent arbetskraft. Bolman, Deal och Holmqvist (2015) stödjer denna 

världsbild, då de menar att dagens informationsintensiva och globaliserade ekonomi kräver högre 

kunskap, färdighetsnivå samt större engagemang hos anställda. Vidare menar Bartlett och Ghoshal 

(2002) att kapital har setts som en knapp resurs, men att kompetent arbetskraft nu har tagit dess 

plats. Flera studier, såsom Lievens och Highhouse (2003) samt Greening och Turban (2000), har 

belyst vikten av att rekrytera och behålla anställda med rätt kompetens och attityd. Således är det 

intressant att problematisera kring vilka faktorer som bidrar till att en arbetsgivare uppfattas som 

attraktiv hos arbetssökande.  
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Argumentet kring vilka faktorer som påverkar attraktiviteten hos arbetsgivare styrks av Backhaus, 

Stone och Heiner (2002) som menar att arbetssökandes förändrade behov samt värderingar har 

försvårat rekryteringsprocessen. Flertalet studier har undersökt dessa faktorer. Nedan följer ett 

sammandrag av olika synvinklar och angreppssätt som kan användas vid rekrytering av kompetent 

arbetskraft. 

  

Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin och Jones (2005) menar att tjänstens och organisationens 

egenskaper är viktiga element för den arbetssökandes uppfattning av arbetsgivarens attraktivitet. 

Vidare belyser författarna vikten av den upplevda passformen mellan den arbetssökande och 

tjänsten, vid bedömning av arbetsgivarens attraktivitet. Judge och Bretz (1992) påvisar att 

arbetssökande föredrar arbetsgivare vars värderingar uppvisar likheter med den arbetssökandes 

personliga värderingar. Detta resonemang styrks av Cable och Judge (1996) vars studie visar att 

kongruensen mellan den arbetssökandes och arbetsgivarens värderingar har en positiv effekt på 

den upplevda passformen. Vanderstukken, Van den Broeck och Proost (2016) skriver i sin studie 

om interna samt externa värderingar, vilka kan vara av betydelse för arbetssökande vid val av 

potentiell arbetsgivare. Studien finner bland annat att arbetssökande med externa värderingar ser 

imponerande organisationer som mer attraktiva och söker sig således till den typen av 

organisationer.  Författarna definierar imponerande organisationer som representanter för hög 

lönsamhet och prestige. Ovan resonemang indikerar på vikten av relationen mellan den 

arbetssökande och organisationen, där kongruens av värderingar är centralt. 

  

Belt och Paolillo (1982) kommer fram till att organisationens image är ett viktigt verktyg för att 

förmedla dess värderingar och att image kan attrahera arbetssökande. I studien konstaterar 

författarna att organisationer som lyfte fram sin image i anställningsannonser, fick en högre 

svarsfrekvens än organisationer som lyfte fram kvalifikationsspecificeringar. Backhaus et al. 

(2002) påvisar att en arbetsgivare med högt CSP erhöll bättre bedömningar från arbetssökande. 

Således menar författarna att en arbetsgivares CSP är en viktig komponent när den arbetssökande 

utvärderar potentiella arbetsgivare. Definitioner av CSP återfinns i Tabell 2.1, där översättningen 

socialt ansvarstagande används. Denna översättning kommer att användas genomgående i arbetet. 

Albinger och Freeman (2000) analyserar sambandet mellan en arbetsgivares sociala 

ansvarstagande och dess attraktivitet hos arbetssökande.  
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Studien konkluderar att det finns ett signifikant positivt samband mellan dessa variabler. Turban 

och Greening (1997) erhåller resultat i sin studie som påvisar att socialt ansvarstagande är en 

konkurrensfördel, med avseende på rykte och attraktivitet. Ovanstående resonemang framhäver att 

socialt ansvarstagande är en viktig faktor ur organisationers attraktionssynpunkt, med avseende på 

arbetssökande. 

  

I kontrast till ovan resonemang finns det flertalet studier som belyser vikten av monetära 

ersättningssystem som attraktionsverktyg. Cable och Judge (1994) visar exempelvis att en hög 

lönenivå har en signifikant effekt på en tjänsts attraktivitet. Detta resonemang styrks av Sohn, Sohn, 

Klaas-Wissing och Hirsch (2015) som påvisar att lön är det viktigaste attributet vid val av potentiell 

arbetsgivare. I studien lyfter de vikten av socialt ansvarstagande, men framhåller lön som den 

viktigaste komponenten vid bedömning av arbetsgivarens attraktivitet. Vidare studerar Tettrick, 

Weathington, Da Silva och Hutcheson (2010) om faktorer som lön, samt förmåner som ledighet, 

försäkring och pensionsplan, har en inverkan på anställdas val av arbetsgivare. Studien finner att 

arbetssökande inte ser lön som ett substitut för förmåner. Lön kan alltså inte reduceras till förmån 

för bättre förmåner. Jurgensen (1978) påvisar i sin studie med 57 000 arbetssökande att lön var det 

dominerande attributet, vid val av arbetsgivare. 

  

Cable och Turban (2003) påvisar att arbetssökande är villiga att acceptera en lägre lön för 

möjligheten att arbeta för en organisation med gott rykte. Rynes, Scheab och Heneman (1983) har 

utfört en studie som analyserar arbetssökandes bedömning av lön i förhållande till andra attribut. 

Studien visar att arbetssökande använder sig av icke-kompenserande modeller, vilket innebär att 

en lägsta ingångslön krävs för att ett arbetsalternativ ens ska övervägas. Sohn et al. (2015) 

inkluderar både information om lön och information om socialt ansvarstagande i en del av sin 

studie. De finner att det förekommer en avvägning  mellan dessa faktorer, samt att information om 

lön var den dominerande faktorn vid beslut om val av arbetsgivare. Berens, Cees, van Riel och 

Rekom (2007) behandlar begreppen Corporate Ability samt Corporate Social Responsibility. Dessa 

begrepp syftar till en organisations produktkvalitet, respektive organisationens samhällsansvar. 

Författarna undersöker vikten av dessa begrepp, och finner att arbetssökande kan tänka sig att 

arbeta för en organisation med sämre Corporate Ability så länge organisationen uppvisar en hög 

Corporate Social Responsibility. Det uppstår även här en avvägning.  
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Studierna av (Cable & Turban, 2003 & Sohn et al., 2015) indikerar på att det finns en avvägning 

mellan lön och andra attribut (såsom socialt ansvarstagande och rykte) vid val av arbetsgivare, 

medan Berens et al. (2007) finner att en avvägning även uppstår i organisationers uppvisande av 

produktkvalitet och samhällsansvar. 

  

Vi finner det intressant att ta Sohn et al. (2015) studie vidare och studera avvägningen mellan lön 

och socialt ansvarstagande. Författarna kontrollerar i studien variabler som demografiska 

karaktäristika (ålder, kön, nationalitet, akademisk bakgrund) genom det slumpmässiga urvalet av 

deltagare i sitt experiment. Författarna ser behovet av att vidare studier kan undersöka huruvida 

individuella karaktäristika kan påverka arbetssökandes attityd gentemot potentiella arbetsgivare, 

samt hur dessa karaktäristika interagerar med varierande profiler av socialt ansvarstagande. Denna 

mening delas av Judge och Bretz (1992), vilka anser att det vore meningsfullt att integrera 

personliga värderingar  i framtida studier som behandlar arbetssökandes val av arbetsgivare. Med 

stöd av ovanstående resonemang kommer denna studie att inkorporera värderingar tillsammans 

med variablerna lön och socialt ansvarstagande. Vi anser att det är en individs värderingar som 

avgör hur man är som person, och eftersom alla personer i någon mån är olika, är det av vikt att 

inkludera personliga värderingar i studier som behandlar individers ageranden i givna situationer. 

Således, genom att undersöka hur avvägningen påverkas av den arbetssökandes värderingar, anser 

vi oss kunna bidra till den befintliga litteraturen inom rekrytering. 

 

1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att bidra med ytterligare kunskap om avvägningen mellan lön och 

organisationens upplevda sociala ansvarstagande, i samband med den arbetssökandes val av 

arbetsgivare. Detta sker genom att integrera personliga värderingar, samt studera hur dessa kan 

påverka avvägningen. Studiens ambition blir således att undersöka om arbetssökande är villiga att 

acceptera ett lägre socialt ansvarstagande till förmån för högre lön, liksom det omvända sambandet. 

Vidare har studien ambitionen att undersöka om viljan att avväga lön och socialt ansvarstagande 

påverkas av den arbetssökandes värderingar. 
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2. Teoretisk referensram 
Avsnittet inleds med en övergripande beskrivning utifrån en beskrivningsmodell. Därefter följer en 

redogörelse av signal- och social identitetsteori. I efterföljande del följer en problematisering av 

lön och socialt ansvarstagande, där det aktuella kunskapsläget beskrivs. De två kommande delarna 

problematiserar kring avvägning och individuella värderingar. Avsnittet avslutas med att 

uppsatsens analysmodell och hypoteser presenteras. 

  

Denna uppsats har sin teoretiska utgångspunkt i två teoribildningar – signalteori och social 

identitetsteori. Dessa teorier förekommer i flertalet studier inom rekrytering (Greening och Turban 

(2000), Albinger och Freeman (2000), Backhaus et.al (2002), Sohn et al. (2015). Denna uppsats 

kommer att sammanfoga de båda teorierna likt studien av Celani och Singh (2011). Författarna 

menar att en integrering av signalteori och social identitetsteori kan bidra till en mer omfattande 

förståelse av rekryteringsprocessen. Celani och Singh (2011) argumenterar för att signalteori 

förklarar vilka signaler som påverkar arbetssökande vid en rekrytering. Vidare menar författarna 

att social identitetsteori kan appliceras för att beskriva hur den arbetssökande tolkar och bearbetar 

signalerna från arbetsgivaren.  

 

Vår uppsats har sin teoretiska utgångspunkt i Celani och Singh (2011), men inkorporerar avvägning 

och personliga värderingar. Dessa tillägg har gjorts för att kunna undersöka uppsatsens syfte. Den 

beskrivningsmodell som presenteras i Figur 2.1 bygger på antagandet att det råder 

informationsasymmetri mellan arbetsgivaren och den arbetssökande. I detta fall innebär 

informationsassymetrin att den arbetssökande inte har full information om hur det är att arbeta för 

organisationen. Resonemanget ligger i linje med Backhaus et.al (2002) som menar att 

arbetssökande inte har perfekt information om organisationens egenskaper och värderingar, vilket 

skapar en informationsasymmetri. Då arbetsgivaren besitter perfekt information om tjänsten och 

organisationen, väljer denne att strategiskt signalera en del av informationen till den arbetssökande. 

Signalering har till syfte att få önskade arbetssökande att bedöma arbetsgivaren som attraktiv. 

Greening och Turban (2000) menar att arbetsgivare signalerar en organisations egenskaper för att 

arbetssökande ska få en uppfattning om hur det är att arbeta för organisationen. I uppsatsens 

beskrivningsmodell som återfinns i Figur 2.1 signalerar arbetsgivaren information om lön och 

organisationens sociala ansvarstagande.  
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Att signalera socialt ansvarstagande ligger i linje med Turban och Greening (1997) som menar att 

socialt ansvarstagande kan attrahera arbetssökande och ge en bild av arbetsförhållandena i 

organisationen. I nästa steg tar den arbetssökande emot signalerna och en identifikationsprocess 

inleds. Identifikationsprocessen innefattar att individen bedömer huruvida dennes och 

organisationens värderingar kongruerar. Slutligen gör den arbetssökande en bedömning om denne 

vill vara en del av organisationen eller inte. Denna identifikationsprocess och beslut av 

grupptillhörighet är enligt Stets och Burke (2000) centrala delar av den sociala identitetsteorin. I 

linje med Celani och Singh (2011) är det således den sociala identitetsteorin som förklarar hur 

signaler bedöms och rangordnas. Som tidigare nämnt finns flertalet studier som påvisar ett positivt 

samband mellan organisationens sociala ansvarstagande och upplevd attraktivitet (Greening & 

Turban, 2000; Albinger & Freeman, 2000; Backhaus et al. 2002 & Sohn et al. 2015). I kontrast 

finns det även studier som indikerar ett positivt samband mellan lön och upplevd attraktivitet 

(Rynes et al., 2004; Cable & Judge, 1994 & Tetrick et al., 2010). 
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Figur 2.1 Beskrivningsmodell 
 

I uppsatsens beskrivningsmodell som illustreras Figur 2.1 förekommer en avvägning mellan lön 

och organisationens sociala ansvarstagande, när den arbetssökande väljer arbetsgivare. 

Avvägningen innebär att den arbetssökande är beredd att godta ett lägre socialt ansvarstagande i 

utbyte mot högre lön, liksom det omvända sambandet. Sohn et.al (2015) har påvisat förekomsten 

av en avvägning mellan lön och socialt ansvarstagande. I beskrivningsmodellen som presenteras i 

Figur 2.1 påverkas den tidigare beskrivna avvägningen av den arbetssökandes värderingar. 
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2.1 Signalteori 

Grunden i signalteori är att det råder informationsasymmetri mellan två parter. Den ena parten, 

som benämns signalerare, besitter information som den andra parten, mottagaren, anser vara 

värdefull (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011). I ett rekryteringssammanhang kan 

arbetsgivaren ses som signalerare och den arbetssökande som mottagare. Rynes (1991) och Rynes 

et al. (1991) menar att det föreligger informationsasymmetri i detta sammanhang, då den 

arbetssökande inte har perfekt information angående organisationens karaktäristika. Connelly et al. 

(2011) beskriver två förekommande typer av informationsasymmetri. Asymmetrin finns i 

informationen som behandlar kvalitet och syfte. Signaleraren har information som inte är 

tillgänglig för mottagaren och väljer vilka delar av denna information som är strategiskt fördelaktig 

att signalera till mottagaren. Den strategiskt fördelaktiga informationen som signaleras har som 

syfte att påverka mottagarens beteende i önskad riktning. Vidare är signaleringen en medveten samt 

strategisk handling. Highhouse, Thornbury och Little (2007) för ett resonemang där organisationen 

fungerar som signalerare och den arbetssökande mottar signaler.                                                              

  

Enligt Connelly et al. (2011) finns det ett antal faktorer som påverkar signalens effektivitet. 

Signalens observerbarhet anger mottagarens förmåga att uppfatta signalen. En närliggande faktor 

är begreppet signal-fit, som beskriver signalens förmåga att reducera osäkerhet hos mottagaren. 

För att nå optimal signalering måste det som signaleras hållas konsistent, vilket innebär att 

motstridig information inte signaleras. Signalens frekvens är även en faktor som kan påverka 

signaleringens effektivitet, då mottagaren nås av signaleringens budskap oftare. Vidare medför 

signaleringen alltid en kostnad, vilken kan skapa incitament för att signalera information som inte 

är sann. Om kostnaden för att signalera bedöms som hög kan signaleraren välja att signalera falsk 

information. Slutligen innebär signalmiljön var och på vilket sätt som informationen signaleras. 

Val av signalmiljö kan påverka hur signalen uppfattas och hur mottagaren bedömer signalens 

trovärdighet. 
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2.2 Social identitetsteorin 

Stets och Burke (2000) menar att en social identitet skapas genom kännedom om vilka sociala 

grupper individen tillhör. Vidare menar författarna att individer föds in i ett strukturerat samhälle 

där sociala grupper redan existerar. Individen väljer sedan vilka sociala grupper denne vill tillhöra. 

Hogg (2006) definierar en grupp som en sammanslutning av minst tre individer som delar 

gemensamma attribut och genom dessa attribut skiljer sig från andra grupper. Detta resonemang 

stöds av Stets och Burke (2000) som menar att en social grupp utgörs av ett antal individer med 

liknande social identifikation. Vidare beskriver Hogg (2006) två typer av grupper, där den ena 

typen hålls ihop genom medlemmarnas direkta anknytning till gruppen, medan den andra hålls ihop 

genom att medlemmarna är bundna till varandra.  

 

Stets och Burke (2000) anser att självkategorisering utgör grunden för social identitetsteori. Detta 

stöds av Ashfort och Mael (1989) som menar att det centrala i denna teori är ständig kategorisering 

av sig själv,  i relation till andra. Genom självkategorisering kan individen enligt Stets och Burke 

(2000) forma sin identitet. Självkategorisering är en process där individen betonar de upplevda 

likheterna mellan sig själv och andra medlemmar av den sociala gruppen. Exempel på faktorer som 

individer betonar är attityder, trosuppfattning, värderingar, normer samt språk. Efter att individens 

självkategorisering har genomförts följer en process som författarna benämner social jämförelse. 

Denna process innebär att individen ser sin egen grupp som bättre i relation till andra grupper, 

vilket leder till förbättrad självkänsla. Ashforth och Mael (1989) diskuterar tre principer som de 

anser vitala vid en social identifikationsprocess. Författarna argumenterar för att identifikation är 

en kognitiv process som medför att individen känner sig psykologiskt sammanflätad både med 

gruppens framgångar och motgångar. Slutligen påpekar författarna vikten av att inte likställa 

identifikation med internalisering, då internalisering syftar till integrering av personliga 

värderingar och attityder. Ashfort och Mael (1989) förklarar att identifikation har en “I am”-

karaktär, medan internalisering har en “I believe”-karaktär. Enligt Hogg (2006) finns det två 

anledningar till att individer kategoriserar sig. Kategorisering leder till en förbättrad självkänsla, 

då individen anser att gruppen denne tillhör är bättre än de grupper individen inte tillhör. En annan 

positiv effekt är att kategorisering leder till reducering av osäkerhet i den sociala världen. Ashforth 

och Meal (1989) ligger i linje med Hogg (2006) resonemang då de menar att identifiering med en 

grupp kommer att påverka individens självkänsla.  
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Om den sociala gruppen som individen kategoriserar sig med når framgångar kommer individens 

självkänsla att öka, medan ett omvänt resonemang gäller vid motgångar för gruppen. 

 

2.3 Socialt ansvarstagande  

Greening och Turban (2000) menar att den sociala identitetsteorin kan användas för att förklara 

hur socialt ansvarstagande kan påverka den arbetssökandes bedömning av arbetsgivarens 

attraktivitet. Författarna utvecklar detta resonemang och hävdar att en arbetssökande, som blivande 

anställd på ett företag, kan få sin självkänsla påverkad av arbetsgivarens rykte samt sociala 

ansvarstagande. Slutligen menar författarna att socialt ansvarstagande bör ha en positiv effekt på 

bedömning av arbetsgivarens attraktivitet. Detta eftersom den arbetssökande kan öka sin 

självkänsla genom att identifiera sig med en organisation med ett högt socialt ansvarstagande.  

  

Albinger och Freeman (2000) menar att organisationen en person arbetar för är en del av den 

sociala kategoriseringen. De för ett liknande resonemang som Greening och Turban (2000) som 

indikerar att individer når ökad självkänsla, genom att arbeta för och kategorisera sig till socialt 

ansvarstagande företag. De konkluderar således att arbetsgivare med ett högt socialt 

ansvarstagande bör betraktas som mer attraktiva gentemot företag med ett lägre socialt 

ansvarstagande. 

  

Backhaus et al. (2002) tar sin utgångspunkt i signalteorin, och menar att information om socialt 

ansvarstagande är information som kan förenkla den arbetssökandes bedömning av arbetsgivarens 

attraktivitet. Likt Greening och Turban (2000) samt Albinger och Freeman, (2000) menar Backhaus 

et al. (2002) att valet av en socialt ansvarstagande arbetsgivare kan ha en  positiv effekt för den 

arbetssökandes självkänsla. 

  

Turban och Greening (1997) argumenterar för att organisationsegenskaper fungerar som signaler 

för hur det kan vara att arbeta för en särskild organisation. Vidare menar författarna att signalering 

av företagets sociala ansvarstagande kan användas av en arbetssökande för att förstå vilka 

värderingar samt normer, en organisation står för. Sammanfattningsvis menar författarna att socialt 

ansvarstagande signalerar hur det är att arbeta för en organisation. 
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Baserat på detta teoretiska resonemang drar författarna slutsatsen att socialt ansvarstagande ökar 

arbetsgivarens upplevda attraktivitet. Utifrån detta vill vi argumentera för att socialt ansvarstagande 

signalerar arbetsgivarens normer samt värderingar. Vidare menar vi att individer vill kategorisera 

sig till ansvarstagande arbetsgivare, då detta har en positiv effekt på individens självkänsla. Vi 

konkluderar därmed att arbetssökande föredrar socialt ansvarstagande arbetsgivare.  
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2.3.1 Definition av socialt ansvarstagande 

Tabell 2.1 presenterar hur socialt ansvarstagande definieras i ett antal studier om socialt 

ansvarstagande och arbetsgivares attraktivitet. 

 

Tabell 2.1 Definitioner av socialt ansvarstagande 
 

Författare Socialt ansvarstagande 

Greening och Turban 
(2000) 

• Relation till anställda 
• Miljö 
• Produktkvalitet 
• Behandling av kvinnor och minoriteter 
• Lokal närvaro 

Albinger och Freeman 
(2000)          

• Lokal närvaro 
• Mångfald 
• Arbetsförhållande 
• Aktiva anställda 
• Miljö 

Backhaus et al. (2002) • Miljö 
• Lokal närvaro 
• Mångfald 
• Produkter 
• Arbetsförhållande 

Turban och Greening 
(1997) 

• Lokal närvaro 
• Behandling av kvinnor och minoriteter 
• Arbetsförhållande 
• Miljö 
• Kvalitet på produkter 

Sohn, Sohn, Klaas-
Wissing & Hirsch 
(2015) 

• Andel av energi som är förnybar 
• Total investeringar i att skydda miljön 
• Löneskillnader mellan kön % 
• Antal yrkesmässiga utbildningstimmar per anställd 
• Förväntad ökning av operativa kostnader på grund av klimatförändringar 
• Sociala bidrag i % av de totala lönerna 

Berens, Cees, van Riel, 
& Rekom (2007) 

• Till vilken grad en organisations undersöker andra organisationer och andra 
enheter som de investerar i. Hur dessa organisationers etiska uppförande ser ut. 
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Tabell 2.1 illustrerar att flertalet studier inom socialt ansvarstagande har en liknande definition av 

variabeln. Sammanfattningsvis innehåller denna definition faktorer som; arbetsförhållande, miljö, 

mångfald, produkter samt lokal närvaro. Med lokal närvaro menas hur aktiva organisationer är i 

sitt sociala arbete i det lokala området. Sohn et al. (2015) definierar  socialt ansvarstagande 

numeriskt, vilket skiljer sig från de övriga studierna. Vår studie kommer att utgå ifrån de 

definitioner som används i de fyra översta studierna i Tabell 2.1, förutom arbetsförhållande. Vår 

definition innefattar således faktorerna;  lokal närvaro, mångfald, miljö samt produkter. Vidare 

operationalisering av dessa faktorer presenteras mer ingående i Bilaga 2.   

 

2.3.2 Resultat från tidigare studier 

Nedan följer en redogörelse angående vad studierna kring socialt ansvarstagande och arbetsgivares 

attraktivitet konkluderat.   

  

Greening och Turban (2000) påvisar att en positiv framställning av miljö, produktkvalitet samt 

behandling av kvinnor och minoriteter, är faktorer som har en positiv effekt på en arbetsgivares 

attraktivitet. Ytterligare en studie av Turban och Greening (1997) visar på ett signifikant positivt 

samband mellan socialt ansvarstagande och arbetsgivarens rykte, samt attraktivitet. Utifrån detta 

drar författarna slutsatsen att socialt ansvarstagande har en signifikant positiv effekt på 

arbetsgivarens attraktivitet. Albinger och Freeman (2000) kommer i sin studie fram till ett liknande 

resultat, då de visar att socialt ansvarstagande har en positiv effekt på attraktivitet för arbetssökande 

med flera valmöjligheter. Däremot påvisar författarna att socialt ansvarstagande inte har en effekt 

vid bedömning av arbetsgivarens attraktivitet för arbetssökande med få valmöjligheter. I en studie 

av Backhaus et al. (2002) påvisas det att socialt ansvarstagande är viktigt för arbetssökande, och 

att arbetssökande rankar organisationer med ett högt socialt ansvar högt. Vidare visar författarna 

att arbetsgivares sociala ansvarstagande är viktigt under hela anställningsprocessen. Däremot 

spelar det sociala ansvarstagandet störst roll när den ansökande tar ställning till ett arbetserbjudande 

från en arbetsgivare.  Sohn et al. (2015) visar på att socialt ansvarstagande har en positiv effekt på 

arbetsgivarens attraktivitet. Trots detta visade resultatet att lön var det starkaste attributet. 
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Flertalet tidigare studier visar ett positivt samband mellan organisationens sociala ansvarstagande 

och dess attraktivitet. Detta styrker vårt tidigare resonemang kring att arbetsgivarens sociala 

ansvarstagande har en positiv effekt på dennes attraktivitet. 

 

2.4 Lön 

Tabell 2.2 presenterar hur lön definierats i ett antal studier kring rekrytering. 

 

Tabell 2.2 Definitioner av lön 

 
Författare Definition av Lön 

Rynes, Gerhart och Minette (2004) • Monetär ersättning 
• Lönenivå 
• Ingen numerisk bestämning 

Sohn et al (2015) • Numeriskt 
• €30,700; €36,000; €36,400 och €43,000 

Cable och Judge (1994) • Lönenivå i absoluta tal 
• Lönestabilitet fast eller rörlig 
• Lönebas, hierarkisk eller kompetensbaserad 
• $36,000 och $44,000 i årlig lön 

Tetrick, Weathington, Da silva och 
Hutcheson (2010) 

• Undersöker om det finns en kompensationseffekt mellan 
lön och förmåner 

• Om högre lön kan fungera som ett substitut för sämre 
förmåner. 

• $45,000 eller $55,000 i årlig lön 
Rynes, Schwab och Heneman (1983) • Fem olika ingångslöner: 

• Bred: $8,800, $11,200; $ 13,600, $16,000, $18,400 

• Smal: $11,200, $12,400, $13,600, $14,800, $16,000 

 

Tabell 2.2 illustrerar att flertalet studier definierar lön i numerisk form. Genomgående i dessa 

studier används givna ingångslöner, som respondenter får ta ställning till. Vår uppsats kommer 

också att definiera lön i numerisk form. Vidare information om lönevariabeln återfinns i uppsatsens 

metodavsnitt. 
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2.4.1 Resultat från tidigare studier 

Rynes, Gerhart och Minette (2004) argumenterar för att monetära och icke-monetära förmåner är 

viktiga för att attrahera, motivera och behålla sina anställda. Författarna menar dock att vikten av 

monetära belöningar inte helt får bortses från. Slutligen visar studien att den monetära belöningens 

vitalitet är situations- och individberoende. Som tidigare nämnt påvisas det i Sohn et al. (2015) att 

lön var det starkaste attributet vid bedömning av arbetsgivarens attraktivitet. Cable och Judge 

(1994) har genomfört en studie om olika lönesystem, där det påvisas att en hög lönenivå, flexibla 

förmåner, fast lön samt positionsbaserad lön har en signifikant effekt på en tjänsts attraktivitet. 

Vidare menar författarna att olika personliga värderingar påverkar vilken typ av lönesystem en 

individ föredrar. Tetrick, Weathington, Da silva och Hutcheson (2010) undersöker i sin studie om 

det finns en kompensationseffekt mellan lön och andra icke-monetära förmåner. Författarnas studie 

konkluderar att lön inte kan betraktas som ett substitut till förmåner, vilket implicerar att individer 

inte är beredda att acceptera lägre förmåner i utbyte mot lön. Rynes, Schwab och Heneman (1983) 

påvisar att individer tenderar att använda icke-kompenserade modeller vid bedömning av en 

arbetsgivares attraktivitet. Användandet av en icke-kompenserade modell innebär att individer 

fastställer en reservationslön, vilken de inte är beredda att gå under. En individ är således inte 

beredd att acceptera ett jobb med en lön under denna reservationslön, oberoende hur bra de icke-

monetära delarna i tjänsten är. Slutligen påvisar Rynes et al. (1983) att förekomsten av 

lönespridningen på marknaden är stor. I och med detta tenderar arbetssökande att lägga större vikt 

vid lön. 

  

Utifrån ovan resonemang existerar ett positivt samband mellan lön och arbetsgivarens attraktivitet. 

Däremot finner vi att lönens vitalitet kan vara beroende av den arbetssökandes värderingar. 
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2.5 Värderingar  

Tabell 2.3 presenterar hur värderingar definieras i ett antal för uppsatsen relevanta studier.  

 
Tabell 2.3 Definitioner av värderingar 
 

Författare Definition av värderingar 

Judge och Bretz (1992) • Omsorgsfullhet 
•  Synen på framgång och hårt arbete 
• Ärlighet 
• Rättvisa 

Cable och Judge (1996) • Valt 40 olika punkter från Organizational Culture Profile (OCP) 
Cable och Judge (1994) • Materialism 

• Internt eller externt kontrollfokus 
• Individualitet 
• Graden av risk avertion 
• Self-efficacy 

Behrend et al. (2009) • 15 faktorer som mäter individens miljömedvetenhet. (Hämtade från 
New Environmental Paradigm Scale) 

Turban och Keon (1993) • Självkänsla 
• Prestationsbehov 

Vanderstukken et al. (2016) • Interna värderingar 
• Externa värderingar 

Vansteenkiste, Neyrinck, Niemiec, 
Soenens, Witte och Broeck (2007) 

• Interna värderingar: Möjlighet att ta egna initiativ, intressant jobb, 
att jobbet motsvarar en färdigheter samt att det är ett ansvarsfullt 
arbete. 

• Externa värderingar: Bra lön, anställningstrygghet, inte för mycket 
press, generös semester 

 

 

Tabell 2.3 beskriver att det finns en relativt stor variation av hur värderingar definieras. I denna 

uppsats kommer vi att utgå ifrån Vansteenkiste (2007) definition av värderingar. Således väljer vi 

att kategorisera individer utifrån interna och externa värderingar, då dessa definitioner till viss del 

innefattar variabler som ingår i andra studier. Vårt val av definition styrks av Vansteenkiste (2007) 

vars studie visar att det går att urskilja personer med interna samt externa värderingar.               
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2.5.1 Resultat från tidigare studier 

Chapman et al. (2005) har genomfört en metastudie där de analyserat 298 tidigare studier som 

behandlar förhållandet mellan rekrytering och arbetsgivares attraktivitet. Författarna påvisar att 

tjänsten och organisationens instrumentella egenskaper är viktiga för den upplevda attraktiviteten. 

Däremot var den upplevda passformen mellan arbetssökande och organisationen den viktigaste 

attitydbaserade faktorn. Judge och Bretz (1992) undersöker i sin studie hur organisationers 

värderingar påverkar den arbetssökande vid valet av arbetsgivare. De finner att organisationers 

värderingar är viktiga, samt att arbetssökande föredrar organisationer vars värderingar 

överensstämmer med dennes personliga värderingar. Värderingarna omsorgsfullhet, framgång 

samt rättvisa hade enligt studien en starkare påverkan vid beslut av arbetsgivare, än lön och 

karriärmöjligheter. Däremot menar författarna att lön och karriärmöjligheter är vitala och inte helt 

kan bortses från.  

 

I en studie av Cable och Judge (1996) undersöks vilka faktorer som är avgörande för den upplevda 

passformen mellan den arbetssökande och organisationen. Studiens resultat implicerar att den 

upplevda passformen påverkas positivt av kongruensen mellan organisationens och den 

arbetssökandes värderingar. Den upplevda passformen har, i likhet med ovanstående, en positiv 

effekt på arbetsgivarens attraktivitet. I en tidigare studie av Cable och Judge (1994) studeras hur 

individers värderingar påverkar bedömning av eventuella belöningssystem hos potentiella 

arbetsgivare. Ett belöningssystem innefattar enligt författarna lönenivå, lönestabilitet samt lönebas. 

Studiens resultat indikerar på att passformen mellan individens värderingar och belöningssystemets 

utformning är avgörande för individens bedömning av belöningssystemets attraktivitet. Upplever 

individen att belöningssystemet är attraktivt, ökar även arbetsgivarens attraktivitet.  

 

Behrend et al. (2009) studerar antagandet att ett företags miljömedvetenhet påverkar dess 

attraktivitet bland arbetssökande. Ur en värderingssynvinkel analyseras om personer med 

miljömedvetna värderingar i större utsträckning dras till miljömedvetna organisationer. Studien 

kan dock inte påvisa att detta samband råder. En utredning utförs som behandlar  huruvida 

personliga faktorer som självkänsla och prestationsbehov påverkar vilka organisationsegenskaper 

som föredras (Turban & Keon, 1993). Studien framhåller att personer med låg självkänsla 

attraheras till decentraliserade och stora organisationer, jämfört med personer med hög självkänsla. 
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Resultatet visar även att personer med höga prestationsbehov dras till organisationer som belönar 

prestation före erfarenhet.  

 

2.5.2 Interna och externa värderingar 

Vanderstukken et al. (2016) kategoriserar personer med interna respektive externa värderingar, och 

undersöker om dessa värderingar påverkar val av arbetsgivare. Ett exempel på en intern värdering 

är självförverkligande, medan externa värderingar kan exemplifieras med status och finansiell 

ställning. Författarna kategoriserar även organisationer som respektabla eller imponerande. 

Respektabla organisationer symboliserar hållbarhet och socialt ansvarstagande, medan 

imponerande organisationer symboliseras av hög lönsamhet och prestige. Studien av 

Vandestrukken et al. (2016) finner stöd för att personer med externa värderingar finner 

imponerande organisationer mer attraktiva. Inget stöd går dock att finna för att personer med 

interna värderingar i större utsträckning attraheras till respektabla organisationer. Något vi anser 

borde beaktas är möjligheten att ett företag inte nödvändigtvis är antingen respektabelt eller 

imponerande, utan att en blandning av dessa företagstyper kan förekomma. 

  

Vansteenkiste et al. (2007) undersöker hur en individs värderingar, kategoriserade som interna eller 

externa, påverkar hur nöjd denne är på sin arbetsplats. Vidare undersöker författarna huruvida 

inkomstnivå påverkar individers välmående samt om effekten av inkomst modereras av individens 

värderingar. Undersökningens resultat indikerar på att anställda med externa värderingar är mindre 

nöjda med sitt jobb och sin livssituation. Ur en värderingssynpunkt visar även författarna att det 

tydligt går att urskilja individer med interna samt externa värderingar. 

 

Kasser och Ryan (2001) menar att de interna och externa värderingarna kan kategoriseras i olika 

dimensioner. Genom denna kategorisering går det således att mäta individers värderingar. De 

interna värderingarna kategoriseras i personlig utveckling, samhällsbidrag samt personliga 

anknytningar, medan de externa värderingarna kategoriseras i finansiell framgång, image samt 

berömmelse. 
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Ovanstående resonemang visar att personliga värderingar är en viktig faktor när det kommer till att 

fastställa en arbetsgivares upplevda attraktivitet. Beroende på vilka värderingar den arbetssökande 

har kommer denne att attraheras av olika sorters arbetsgivare. Således blir passformen mellan den 

arbetssökandes och arbetsgivarens värderingar avgörande när den arbetssökande bedömer 

arbetsgivarens attraktivitet. I denna uppsats definieras värderingar som interna och externa. Vidare 

kommer vi att utgå ifrån Kasser och Ryan (2001) olika kategoriseringar gällande interna och 

externa värderingar. 

 

2.6 Avvägning 

Campbell och Kelly (1994) menar att avvägningsbeslut är centrala för individer, vare sig det 

handlar om ekonomiska eller vardagliga beslut. Avvägningen grundar sig i att individer har två 

eller flera alternativ i val av tillvägagångssätt, i en specifik situation. Dessa alternativ kan inte fullt 

ut samexistera, utan en avvägning måste genomföras där något alternativ reduceras till förmån för 

ett annat. Författarna framhäver att en individ, på grund av avvägningen, inte kan vara totalt 

tillfredsställd. Behrend, Baker och Thompson (2009) analyserar i en del av sin studie fenomenet 

avvägning, där fokus läggs på vad som attraherar arbetskraft till ett hållbart och 

miljöansvarstagande företag. Författarna framhåller att det är flera faktorer, inte bara företagets 

miljömässiga ansvarstagande, som påverkar arbetskraftens beslut i val av arbetsplats. Dessa 

faktorer kan exempelvis vara lön samt förmåner, och en avvägning måste enligt författarna göras. 

Även Sohn et al. (2015) tar som tidigare nämnt upp avvägning i en del av sin studie. De ställer en 

hypotes som berör arbetssökandes benägenhet att prioritera en högre lön till förmån för en lägre 

grad av socialt ansvarstagande. Det är denna avvägning även vi vill undersöka i vår studie men 

med invägda personliga värderingar, vilka saknas i Sohn et al. (2015) studie. Cable och Turban 

(2003) tar upp det omvända sambandet, vilket antyder att individer även kan vara benägna att 

erhålla en lägre lön till förmån för att arbeta för ett företag med positivt rykte. Även vi vill 

undersöka detta omvända samband, men med socialt ansvarstagande som variabel snarare än ett 

företags positiva rykte. 
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2.7 Analysmodell och hypotes 

Den tidigare litteraturgenomgången visar att både lön och socialt ansvarstagande har en positiv 

effekt på en arbetsgivares attraktivitet. Vidare är värderingar centralt då en arbetssökande väljer 

sin arbetsgivare. Särskilt viktigt är hur den arbetssökandes värderingar stämmer överens med 

arbetsgivarens. I Figur 2.2 presenteras undersökningens analysmodell. Utifrån signalteorin utgör 

lön och socialt ansvarstagande signaler för vilka värderingar som arbetsgivaren står för. Dessa 

signaler tas emot av den arbetssökande, som i sin tur tolkar dessa. Som tidigare nämnt beskriver 

den sociala identitetsteorin att personer identifierar sig med olika grupper, och därigenom skapar 

den arbetssökande sin identitet. I uppsatsens analysmodell som presenteras i Figur 2.2 kommer den 

arbetssökande bedöma signalerna lön och socialt ansvarstagande, och via en identifikationsprocess 

avgöra om denne vill vara en del av organisationen eller inte. Denna identifikationsprocess är 

beroende av vilka värderingar den arbetssökande har. Detta resonemang styrks utifrån tidigare 

forskning som visar på att kongruens mellan den arbetssökandes och arbetsgivarens värderingar är 

betydelsefullt vid valet. Sammanfattningsvis bedömer den arbetssökande signalerna socialt 

ansvarstagande och lön, varpå den arbetssökande sedan skapar sig en uppfattning om 

organisationens värderingar. Den arbetssökande jämför sedan organisationens värderingar med 

sina egna, för att avslutningsvis avgöra om denne vill arbeta för organisationen. 

  

Som tidigare forskning visar vill vi argumentera för att det finns en avvägning mellan lön och 

socialt ansvarstagande. Denna effekt yttrar sig i att individer är beredda att godta en högre lön mot 

ett lägre socialt ansvarstagande, och tvärtom. Utifrån tidigare forskning kommer denna uppsats att 

kategorisera individers värderingar som antingen interna eller externa värderingar. Personer med 

interna värderingar kommer att bedöma socialt ansvarstagande som en viktigare variabel än lön, 

vid val av arbetsgivare. Vidare kommer personer med externa värderingar att bedöma lön som en 

viktigare variabel. Detta resonemang styrks av Vansteenkiste et al. (2007) som menar att interna 

värderingar bland annat innebär en strävan mot ett ansvarsfullt arbete, och externa värderingar 

bland annat innebär strävan mot en hög lön. Vanderstukken et al. (2016) styrker vårt resonemang 

om att lön är en viktig variabel för personer med externa värderingar. Utifrån detta resonemang 

anser vi att lön kommer ha en starkare effekt när arbetssökande med externa värderingar väljer 

arbetsgivare. Det omvända resonemanget gäller för arbetssökande med interna värderingar, för 

vilka socialt ansvarstagande kommer uppvisa den största effekten.  
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Resonemanget kring interna och externa värderingar innebär även implikationer för avvägningen. 

Vi vill således argumentera för att arbetssökande med interna värderingar kommer att acceptera 

lägre lön mot ett högre socialt ansvarstagande, medan arbetssökande med externa värderingar är 

villiga att acceptera ett lägre socialt ansvarstagande mot en högre lön. Detta resonemang illustreras 

i analysmodellens fyrfältsmatris i Figur 2.2. 
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Utifrån ovanstående resonemang har två hypoteser tagits fram, vilka presenteras nedan. 

 

H1i Arbetssökande med interna värderingar är villiga att reducera andelen lön till förmån för 

högre socialt ansvarstagande, vid val av arbetsgivare. 

 

H2e Arbetssökande med externa värderingar är villiga att reducera andelen socialt ansvarstagande 

till förmån för högre lön, vid val av arbetsgivare. 

  

3. Metod 
Avsnittet behandlar uppsatsens metodologiska utgångspunkt och överväganden. Vidare följer en 

redogörelse för uppsatsens förberedelse och tillvägagångssätt i samband med datainsamlingen. 

Avslutningsvis presenteras undersökningens analysmetod följt av en formulering av uppsatsens 

kvalitet. 

 

3.1 Val av deltagare 

Undersökningens målpopulation utgjordes av studenter vid Örebro Universitet. Vid Örebro 

Universitet studerar 15 000 personer, fördelade på åtta institutioner (Örebro Universitet, 2016). 

Denna population valdes av tillgänglighetsskäl, men även för att komplettera undersökningen av 

Sohn et al. (2015). Sohn et al. (2015) studerade en specifik grupp av studenter, av homogen 

karaktär. Med vårt val av målpopulation var ambitionen att erhålla ett mer heterogent urval. 

Tidigare studier har även använt studenter som målpopulation (Backhaus et al., 2002; Belt et al., 

1982; Cable & Turban, 2000; Judge & Bretz, 1992; Sohn et al., 2015 & Vanderstukken, 2006). För 

att möjliggöra jämförelse med tidigare studier ansåg vi det lämpligt att även vi använde oss av 

denna målpopulation. Vidare fann vi att studenter var en relevant målpopulation i vårt specifika 

fall, då studenter ofta har ambitionen att inom en snar framtid välja arbetsgivare. Det fanns även 

en praktisk relevans vid valet av målpopulation, då flertalet författare har belyst vikten av att 

rekrytera rätt och kompetent arbetskraft (Bolman, Deal & Holmqvist 2015; Greening & Turban, 

2000 & Lievens & Highhouse, 2003). Vi ansåg att det gick att argumentera för att studenter kan 

kategoriseras som en framtida kompetent arbetskraft.  
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Att undersöka studenters beslutsmönster vid val av arbetsgivare kan ses som värdefullt för en 

arbetsgivare. Detta resonemang utgjorde ytterligare ett argument för att välja studenter som 

målpopulation.  

 

3.2 Val av metod 

Vid utformning av hypoteser och syfte har denna uppsats haft sin utgångspunkt i befintlig 

teoribildning. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär en teoretisk utgångspunkt att forskningen har 

en deduktiv ansats. Grunden i den deduktiva ansatsen är att utgående från befintlig teori deducera 

fram hypoteser som ska utsättas för empirisk granskning. I vårt fall studerades vetenskapliga 

artiklar om rekrytering som sedan mynnade ut i en teoretisk referensram, varpå hypoteser 

utformades. Dessa hypoteser testades sedan genom en empirisk undersökningsmetod.  

 

Denna uppsats syftade till teoriprövning. Då är det enligt Bryman och Bell (2013) lämpligt att 

använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod. En kvantitativ undersökning kännetecknas av 

att det främst är siffror som samlas in och stort fokus läggs på kvantifierbara ting (Christensen, 

2010). I vår studie utgjordes den kvantitativa undersökningen av en enkätundersökning. Ett 

argument till valet av undersökningsmetod är att flertalet tidigare studier använt sig av kvantitativa 

undersökningar (Albinger & Freeman, 2000; Backhaus et al., 2002; Cable & Judge, 1996,1994; 

Greening & Turban, 2000 & Judge & Bretz, 1992). Christensen (2010) menar att kvantitativa 

undersökningar främst har som syfte att mäta, upptäcka och fastställa kausala samband mellan 

variabler. Då denna uppsats hade som ambition att undersöka hur avvägningen mellan socialt 

ansvarstagande och lön påverkades av individens värderingar, är resonemanget av Christensen 

(2010) ett argument för att använda en kvantitativ undersökning. En annan fördel med en 

kvantitativ undersökningsmetod är enligt Bryman och Bell (2013) att mätning kan ge upphov till 

exakta skattningar för relationen mellan två variabler. Utifrån resonemangen av Christensen (2010) 

och Bryman och Bell (2013) fann vi det lämpligt att använda oss av en kvantitativ 

undersökningsmetod, då vi dels hade som ambition att kartlägga sambanden mellan olika begrepp 

men också att erhålla en exakt skattning av sambanden.  
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3.3 Framtagning och bearbetning av sekundärdata 

Sekundärdata beskrivs enligt Christensen (2010) som data vilken redan samlats in och 

sammanställts i ett annat sammanhang. Vidare kategoriserar författaren sekundärdata som intern 

respektive extern. Intern sekundärdata är data som kommer inifrån en organisation, medan extern 

sekundärdata är den data som finns utanför en organisation. Vår undersökning innefattade endast 

extern sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar. För att identifiera denna sekundärdata 

användes databaserna Google Scholar och Summon. Relevanta vetenskapliga artiklar hittades 

genom att bland andra använda sökord som CSP, employer attractiveness, wage och job choice. 

När en intressant artikel uppdagades granskades referenslistan i denna, för att hitta artiklar inom 

liknande forskningsfält. Därefter kontrollerades det med hjälp av Google Scholar vilka andra 

författare som citerat artikeln i fråga. För att underlätta kartläggningen av kunskapsläget inom 

forskningsfältet utformades ett analysschema där viktiga delar ur artiklarna sammanställdes. Denna 

externa sekundärdata användes för att bygga uppsatsens teoretiska referensram, men fungerade 

även som ett hjälpmedel vid konstruktion av undersökningsenkät.  

 

3.4 Urval 

I undersökningen användes ett icke-sannolikhetsurval. Detta innebär att alla individer i 

målpopulationen inte har en känd sannolikhet att medverka i undersökningen (Christensen, 2010). 

Denna variant av urval valdes då vi inte hade komplett tillgång till urvalsram över studenter vid 

Örebro Universitet. Med urvalsram menas en uppställning av alla individer som ingår i 

populationen (Bryman & Bell, 2013). Undersökningens enkät publicerades i ”Dom kallar oss 

studenter”, som är ett forum för studenter vid Örebro Universitet på det sociala mediet Facebook1. 

Forumet har 12 725 medlemmar, vilket indikerar på att en stor del av Örebro Universitets studenter 

är medlemmar. Enkäten publicerades i detta forum då vi ansåg att det var en lämplig metod för att 

nå ut till en så stor del av målpopulationen som möjligt. När enkäten publicerades i forumet kunde 

de studenter som var tillgängliga och villiga besvara denna. Enkäten stängdes efter fem dagar. 

Enligt Christensen (2010) indikerar ovanstående förfarande på ett själv- och bekvämlighetsurval. 

Självurval innebär att deltagaren själv tar initiativ till att genomföra undersökningen, medan ett 

bekvämlighetsurval innebär att de respondenter som är tillgängliga genomför undersökningen. 

                                                
1 (Facebook, u.å.). 
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Christensen (2010) problematiserar även kring begreppen under- och övertäckning. Undertäckning 

innebär att urvalsramen inte innehåller alla individer i målpopulationen, medan övertäckning 

innebär att urvalsramen innehåller individer som inte ingår i målpopulationen. Då vår urvalsram 

utgörs av forumet ”Dom kallar oss studenter”, kan ovanstående begrepp uppkomma. 

Undertäckning kan yttra sig genom att alla studenter vid undersökningstillfället inte var 

medlemmar i forumet. Däremot måste det dock uppmärksammas att samtliga medlemmar i forumet 

vid undersökningstillfället inte var studenter vid Örebro Universitet, vilket innebar en risk för 

övertäckning. Då forumet hade 12 725 medlemmar, vilket motsvarade ungefär 80 procent av 

antalet studerande vid Örebro Universitet, ansåg vi att det fanns en relativt liten risk för 

undertäckning. För att reducera risken för övertäckningen, valde vi att i enkäten kontrollera om 

respondenten studerade vid Örebro Universitet. Detta genom att ställa frågan “Är du student vid 

Örebro Universitet?”.  

 

3.5 Förberedelse inför datainsamling  

I denna undersökning användes en webbenkät, vilken utformades med hjälp av webbenkater.com. 

Vi valde detta program då det erbjöd funktioner vi ansåg vara nödvändiga för att skapa en 

professionell och trovärdig enkät. Vidare gav programmet tillgång till att analysera individuella 

svar, samt bidrog med ett smidigt sätt att sammanställa resultatet. Ytterligare en bidragande faktor 

till valet av program var att webbenkater.com erbjöd en mobiloptimerad lösning för smartphones 

och surfplattor. Vårt val av att använda oss av en webbenkät styrks av Christensen (2010) som 

menar att dessa har en låg kontaktkostnad, snabb svarsfrekvens samt flexibel 

datainmatningsprocess.  

 

Bryman och Bell (2013) diskuterar ett antal svagheter med webbenkäter. Ett problem de lyfter är 

att alla inte har tillgång till internet. Vi anser detta problem vara litet, då alla studenter vid Örebro 

Universitet har tillgång till Eduroam. Enligt Sunet (u.å.) är Eduroam ett internationellt samarbete 

som förenklar användandet av trådlösa nätverk vid universitet, högskolor och vissa publika platser. 

Vidare är Eduroams trådlösa internet gratis för alla forskare, lärare och studenter. Ovanstående 

anser vi vara ett starkt argument för att studenter vid Örebro Universitet har tillgång till internet 

och därmed möjlighet att besvara vår enkät.  
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En annan nackdel menar Bryman och Bell (2013) är att en webb-baserad enkät kräver en hög 

motivation hos respondenterna. För att höja motivationen till att genomföra undersökningen hos 

respondenterna, inleddes enkäten med en redogörelse av undersökningens syfte och vikten av 

respondentens medverkan. Dessutom angavs en approximation av hur lång tid enkäten skulle ta att 

genomföra, för att signalera att enkäten inte var alltför tidskrävande. Att respondenten har 

möjlighet att vara anonym är enligt Bryman och Bell (2013) av vikt. För att ingjuta en 

trygghetskänsla hos respondenten betonades anonymitet i enkäten. Vid valet av enkätprogram 

säkerställdes det att programmet erbjöd möjlighet för respondenter att vara anonyma. Slutligen 

menar Bryman och Bell (2013) att en webb-enkät ökar risken för att en enskild individ besvarar 

enkäten flera gånger. Likt anonymitetsproblemet, baserades valet av webb-enkätsprogram på 

möjligheten att kunna begränsa risken för att en enskild individ besvarar enkäten flera gånger. 

Webbenkater.com erbjuder i sin tjänst möjligheten att begränsa respondenterna till att endast kunna 

besvara undersökningen en gång från varje enskild enhet. För att besvara enkäten flera gånger krävs 

det alltså att respondenten är tvungen att byta enhet, vilket vi betraktar som relativt osannolikt.  

 

3.6 Utformning av enkät 

Undersökningsenkäten (Bilaga 1) inleddes med en kort informationstext, som behandlade 

undersökningens syfte, svarstid samt anonymitet. Vidare var enkäten uppdelad i tre sektioner. Den 

första sektionen bestod av bakgrundsfrågor, medan den andra och tredje sektionen utgjordes av 

kartläggning av individens värderingar respektive val av arbetsgivare.  

 

I den första sektionen som behandlade bakgrundsfrågor besvarade respondenterna frågor angående 

kön och ålder. Även i tidigare studier har dessa variabler förekommit, vilket gav oss argument för 

att inkorporera dessa kontrollvariabler (Albinger & Freeman, 2000; Backhaus et al., 2002 & 

Greening & Turban, 2000). Genom att inkludera variabeln kön kunde eventuella könsskillnader 

studeras, vilket kunde vara av intressant karaktär. Vidare kartlades det hur många terminer den 

responderande hade studerat. Tetrick et al. (2010) uppmärksammar att livsstadium kan ha en effekt 

på vilka typer av förmåner individen föredrar. Genom kartläggningen av hur många terminer 

respondenterna har studerat, ansåg vi kunna få en approximation av vilket livsstadium 

respondenten i fråga befann sig i. Vi ansåg även att ålder kunde ge en skattning av respondentens 

livsstadium.  
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För att vidare kunna bedöma heterogeniteten i undersökningen ställdes även en fråga angående 

vilken institution den responderande tillhörde. Detta för att kunna avgöra spridningen av 

respondenter från olika institutioner. Ovanstående bakgrundsfrågor mättes med nominalskalor, 

som enligt Christensen (2010) innebär att mätvärden kan delas in i klasser och kategorier. 

 

I den andra sektionen kartlades respondentens värderingar genom att kategorisera värderingarna 

som interna och externa. Vi använde oss av denna kategorisering då den förekommer i en rad 

tidigare studier (Van der Broeck et al., 2015; Vanderstukken et al., 2016 & Vansteenkiste et al., 

2007). Dessutom visar Vansteenkiste et al. (2007) att det är möjligt att urskilja personer med interna 

respektive externa värderingar. De interna värderingarna kategoriseras i personlig utveckling, 

samhällsbidrag samt personliga anknytningar. De externa värderingarna kategoriserades i sin tur 

i de tre dimensionerna finansiell framgång, image samt berömmelse. Dessa kategoriseringar 

hämtades från Kasser och Ryan (2001) som diskuterar hur interna och externa värderingar kan 

mätas. Kategorierna anpassades sedan till ett rekryteringssammanhang, med stöd av (Van der 

Broeck et al., 2015; Vanderstukken et al., 2016 & Vansteenkiste et al., 2007). Dimensionerna 

mättes genom att respondenterna fick ta ställning till ett påstående per dimension, vilka de sedan 

ombads gradera på en sjugradig intervallskala. Christensen (2010) förklarar att intervallskalan 

innebär att avståndet mellan de olika skalvärdena är lika stora, vilket möjliggör beräkning av 

medelvärde. Enkätens påståenden behandlade vad respondenten ansåg vara av vikt vid val av 

arbetsgivare. På den sjugradiga skalan som valts i enkäten, symboliserade den lägsta siffran (1) 

“inte alls viktigt” och den högsta siffran (7) “mycket viktigt”. Denna mätmetodik baserades på 

Kasser och Ryan (2001) så kallade Aspiration Index (AI). För att säkerställa att respondenterna 

svarade konsistent utformades en fråga där respondenten ombads välja de tre viktigaste 

dimensionerna vid val av arbete. Detta gav oss möjlighet att kontrollera huruvida respondentens 

tre viktigaste dimensioner även var de dimensioner som fått högst gradering på de sjugradiga 

skalorna tidigare. Operationaliseringen av kategoriseringarna återfinns i  Bilaga 2. 
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Avslutningsvis fick respondenten ta del av två företagsbeskrivningar, vilka beskrev företagens 

sociala ansvarstagande och ingångslön. Företagens sociala ansvarstagande beskrevs med hjälp av 

kategorierna miljö, mångfald, produkter samt lokal närvaro. Dessa kategorier förekommer i en rad 

tidigare studier som behandlar företags sociala ansvarstagande (Albinger & Freeman, 2000; 

Backhaus et al., 2002 & Greening & Turban, 2000). Ingångslönen baserades på Civilekonomerna 

(u.å.) rekommenderade ingångslön, vilken var 27 000 kronor. Vi valde att presentera lönen i 

numerisk form, likt Sohn et al., (2015), Cable och Judge, (1994) och Rynes et al., (1983). Det ena 

företaget beskrevs ha ett bra socialt ansvarstagande, medan det andra företaget speglade ett avsevärt 

sämre socialt ansvarstagande. Därefter ombads respondenten ta ställning till vilket företag denne 

helst skulle arbeta för. Vid respondentens första ställningstagande var ingångslönen densamma för 

bägge företagen. Därefter upprepades samma ställningstaganden, men med högre lön hos företaget 

med det sämre sociala ansvarstagandet. Höjningen av lönen skedde med 5, 10, 15 samt 20 procent. 

Argumentet till att låta respondenterna ta del av företagsbeskrivningar stöds av en rad tidigare 

studier som använder denna metod (Albinger & Freeman, 2000; Greening & Turban, 2000; Rynes 

et al., 1983 & Sohn et al., 2015). Operationalisering av företagsbeskrivningarna återfinns i Bilaga 

2. 

 

3.7 Partiellt bortfall 

I denna undersökning fanns det en risk att respondenter valde att inte svara på samtliga frågor i 

enkäten. Denna typ av bortfall benämns enligt Dahmström (2011) som partiellt bortfall. Partiellt 

bortfall menar författaren att kan förekomma i samband med undersökningar av kontroversiella 

ämnen. Då vår undersökningen ställde frågor kring socialt ansvarstagande och lön, som enligt oss 

kan betraktas som kontroversiella frågor, kunde det finnas risk för partiellt bortfall. Dahmström 

(2011) påpekar vitaliteten av att fabricera en egen kod för eventuellt partiellt bortfall. I vårt fall 

varnade enkätprogrammet som användes i undersökningen när ett partiellt bortfall uppstod. I 

undersökningen registrerades sju icke-fullständiga svar, vilka avlägsnades från undersökningens 

empiriska datamaterial.  

 
 

 

 



 30 

3.8 Testenkät 

För att erhålla synpunkter och förslag till förbättringar valde vi att utforma en testenkät. Enkäten 

testades på fyra universitetsstudenter och två universitetslektorer. Christensen (2010) betonar 

vikten av en testenkät för att kontrollera att respondenterna förstår frågorna. En testenkät 

genomfördes även för att bedöma vilken tidsåtgång som krävdes för att besvara enkäten. Tack vare 

denna testenkät uppdagades ett antal förbättringsområden. Ursprungligen innefattade sektionen 

som kartlade respondenternas värderingar två intervallskalor för varje påstående. Den ena, vilken 

vi behöll, mätte dimensionens vitalitet, medan den andra mätte möjligheten att uppnå påståendet i 

fråga. Det senare uppfattades av flera respondenter som förvirrande, varför vi valde att avlägsna 

detta från undersökningen. Vidare ledde testenkäten till några smärre förändringar av 

företagsbeskrivningarna i den sista sektionen.  

 

3.9 Analysmetod 

I detta avsnitt redogörs för hur uppsatsens insamlade empiri kommer att analyseras med stöd av 

diverse statistiska metoder. 

 
3.9.1 Kontrollvariabler 

Undersökningens kontrollvariabler mättes på en nominalskala. Enligt Christensen (2010) kan 

varken medelvärde eller spridningsmått då beräknas. För att få en bild av fördelningen bland de 

olika bakgrundsvariablerna konstruerades frekvenstabeller. Bryman och Bell (2013) beskriver att 

en frekvenstabell innehåller antal samt andel respondenter inom varje  kategori. För att underlätta 

dataanalysen skapades i undersökningen dikotoma variabler för kategorierna kön, 

institutionstillhörighet samt antal studerade terminer. Christensen (2010) förklarar att en dikotom 

variabel mäts på en skala som endast kan anta två värden. I vår undersökning användes en binär 

skala där de dikotoma variablerna antog värdena ett eller noll. Om respondenten exempelvis 

identifierade sig som man kodades den dikotoma variabeln Kön med en etta. Vidare innehöll 

undersökningen fyra ålderskategorier (17-20, 21-23, 24-26 samt +27). Dessa ålderskategorier valde 

vi att inför regressionsanalysen sammanställa till en variabel. Detta gjordes genom att 

ålderskategorierna tilldelades siffrorna ett  till fyra i stigande ordning. En högre siffra indikerade 

således på att respondenten tillhörde en äldre ålderskategori. Proceduren genomfördes främst för 
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att undvika problem med multikollinearitet, vilket redogörs för i ett senare stycke. En komplett 

beskrivning av undersökningens variabler återfinns i Bilaga 3.   

3.9.2 Interna och externa värderingar  

För att få en uppfattning om de olika värderingsdimensionernas vitalitet beräknades medelvärde 

för dessa. Dessa medelvärden jämfördes sedan för att avgöra vilka dimensioner som 

respondenterna tyckte var viktigast. Undersökningens spridning skattades med hjälp av beräkning 

av standardavvikelse för varje dimension. Enligt Bryman och Bell (2013) beskriver 

standardavvikelsen spridningen kring medelvärdet.  

För att kunna avgöra respondenternas värderingsorientering skapades ett index. Ett index reducerar 

flera mått till ett och har som syfte att underlätta analysen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). För varje respondent summerades alla dimensioner som mätte interna 

respektive externa värderingar. Utifrån dessa summeringar skapades variablerna I- respektive E-

värde. I nästa steg subtraherades summan av de interna dimensionerna från summan av de externa 

dimensionerna, vilket genererade variabeln E-I. Om variabeln E-I antog ett positivt värde 

indikerade detta på att respondenten hade en orientering mot externa värderingar. Antog variabeln 

däremot ett negativt värde indikerade detta på att respondenten hade en orientering mot interna 

värderingar. Detta tillvägagångssätt har använts i tidigare studier av Duriez et al. (2007) samt Van 

den Broeck et al. (2015). 

Slutligen beräknades medelvärde för de olika värderingsvariablerna för att erhålla en uppfattning 

om respondenternas genomsnittliga värderingsorientering. E- och I-värdet, E-I-variabeln samt 

undersökningens kontrollvariabler utgjorde studiens oberoendevariabler. 

3.9.3 Avvägning 

I denna undersökning definieras avvägning som att respondenten valt organisationen med det 

sämre sociala ansvarstagandet och den högre lönen, framför organisationen med det höga sociala 

ansvarstagandet och den lägre lönen. Om respondenten gjort en avvägning kodades detta med en 

etta. Hade däremot respondenten inte gjort en avvägning kodades detta med en nolla. Totalt 

skapades fem dikotoma variabler av ovanstående typ, där varje lönenivå utgjorde en dikotom 

variabel.  
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Slutligen konstruerades även frekvenstabeller för att få en bild av hur många av respondenterna 

som gjort en avvägning vid varje lönenivå. Avvägning utgjorde denna studies beroendevariabel. 

3.9.4 Analys av samband 

För att undersöka sambandet mellan studiens beroende- och oberoendevariabler genomfördes en 

logistisk regressionsanalys. Denna typ av regression valdes då beroendevariabeln (avvägning) var 

av dikotom karaktär. Valet stöds av Stock och Watson (2011) som menar att en logistisk 

regressionsanalys är lämplig när beroendevariabler som endast kan anta värdena noll och ett 

undersöks. Författarna menar att en logistisk regression skattar hur de oberoende variablerna 

påverkar sannolikheten att beroendevariabeln antar värdet ett. I vår undersökning innebär detta att 

regressionsanalysen kommer att skatta hur de olika oberoendevariablerna påverkar sannolikheten 

att göra en avvägning. För att avgöra passformen i undersökningens regressionsmodell beräknades 

ett Nagelkerke-R2-värde. Detta värde har ett som högsta värde, och noll som lägsta. Ett högt värde 

indikerar på en god passform (IBM, u.å.).  

I den logistiska regressionsanalysen beräknades oddskvoter för varje oberoendevariabel. Enligt 

Szumilas (2010) beräknar oddskvoter oddset att ett visst utfall ska ske givet en viss egenskap, 

jämfört med att utfallet sker utan denna egenskap. I vår undersökning kunde exempelvis oddset att 

en respondent gjort en avvägning, givet dennes värde på variabeln E-I beräknas. Vi kunde således 

avgöra huruvida respondenternas värderingsorientering påverkade oddset att göra en avvägning. 

Szumilas (2010) menar att en oddskvot på ett innebär att variabeln ej har någon effekt på utfallet. 

En oddskvot över ett innebär en positiv effekt, medan en oddskvot under ett indikerar på en negativ 

effekt. I vår genomförda undersökning innebar en oddskvot över ett en positiv effekt på oddset att 

respondenten gjort en avvägning, och under ett en negativ effekt på oddset att genomföra en 

avvägning. Utifrån Szumilas (2010) testades det i statistikprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) om oddskvoterna för oberoendevariablerna var statistiskt signifikant skilda 

från ett. Detta testades på ett, fem samt tio procents signifikansnivå.  

För att en regressionsmodell skall fungera betonar Stock och Watson (2011) att multikollinearitet 

inte får uppstå. Multikollinearitet menar författarna uppkommer när en av de oberoende variablerna 

är en linjär funktion av de andra oberoende variablerna i modellen. Vidare menar Stock och Watson 

(2011) att problem kan uppkomma om oberoendevariablerna är starkt korrelerade med varandra. 

Vi valde därför att genomföra en korrelationsanalys innan genomförandet av regressionsanalysen. 
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Detta för att säkerställa att korrelationen mellan oberoendevariablerna inte var för hög. Vi valde att 

definiera en hög korrelation som en korrelation över 0,5. Korrelation mäter enligt Stock och 

Watson (2011) sambandet mellan två variabler. Vidare menar författarna att korrelationen kan 

variera mellan minus ett och ett, där en korrelation på noll indikerar på att variablerna inte har något 

samband. Slutligen betonar Stock och Watson (2011) att multikollinearitet kan uppkomma vid 

användning av dikotoma variabler, där varje observation kan placeras i endast en kategori av de 

dikotoma variablerna. Exempelvis kunde alla respondenter i vår undersökning endast hamna i en 

av de åtta institutionerna. Om alla institutioner tas med i regressionsanalysen går denna inte att 

genomföra. Vi valde därför att avlägsna den institution med minst antal respondenter. En liknande 

problematik med multikollinearitet återfanns även bland de dikotoma variablerna för antal 

studerade terminer. Utifrån dessa togs variabeln T+7 bort. Totalt genomfördes åtta 

regressionsanalyser, en för varje lönenivå. Dessa återfinns i Bilaga 4. Vidare genomfördes all 

analys i statistikprogrammet SPSS.  

3.10 Kvalitet 

Undersökningens kvalitet diskuteras med hjälp av begreppen validitet, reliabilitet samt 

replikerbarhet. I följande del redogörs för hur vi ser på och hanterar implikationer av dessa 

begrepp. 

 

3.10.1 Validitet  

Bryman och Bell (2013) förklarar validitet som ett sätt att bedöma huruvida en undersöknings 

slutsatser är konsistenta. Vidare definierar författarna fyra varianter av validitet: begreppsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet samt ekologisk validitet. 

 

Begreppsvaliditet innefattar till vilken grad de mått som valts i undersökningen verkligen mäter de 

begrepp undersökningen ämnar (Bryman & Bell, 2013). I vår genomförda undersökning innebar 

begreppsvaliditet att de mått som användes för att mäta interna samt externa värderingar var 

lämpliga att använda. Då mätningen av värderingarna baserades på tidigare forskning och ett 

vedertaget index ansåg vi att begreppsvaliditeten var adekvat. Likt Sohn et al. (2015) användes i 

undersökningen företagsbeskrivningar med varierande lön och olika nivå av socialt 

ansvarstagande.  
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Då vi använde en liknande metod ansåg vi oss kunna erhålla en robust skattning av avvägningen. 

En annan åtgärd som genomfördes för att öka begreppsvaliditeten, var att inkludera ett 

ställningstagande där lönen var densamma för båda företagen. Om då respondenten uppfattat 

socialt ansvarstagande och lön rätt, borde således denne valt företaget med det högre sociala 

ansvarstagandet. 

 

Intern validitet beskrivs av Bryman och Bell (2013) som förhållandet mellan två variabler, samt 

om dessa två variabler har ett kausalt samband eller om det kausala sambandet påverkas av någon 

utomstående variabel. I vår undersökning testades ett kausalt samband mellan respondenternas 

värderingar och avvägningen som uppstår vid valet av arbetsgivare. Ur en synvinkel baserad på 

intern validitet, var det viktigt att resonera kring om det fanns andra variabler än värderingar som 

påverkade avvägningen. För att stärka vår undersöknings interna validitet inkorporerades ett antal 

kontrollvariabler. Dessa var kön, ålder, antal studerade terminer samt institutionstillhörighet. 

Vidare ansåg vi, likt Chapman et al. (2005), att arbetsuppgifternas karaktär skulle kunna påverka 

valet av arbetsgivare. För att avhjälpa detta problem förtydligades det att arbetsuppgifterna var 

desamma oberoende företagsbeskrivning, samt att arbetsuppgifterna skulle betraktas som lika 

intressanta i bägge företag. Den interna validiteten stärktes ytterligare genom att utesluta 

dimensionen arbetsförhållande ur vår definition av socialt ansvarstagande. Detta val gjorde vi för 

att minimera risken att en individ enbart väljer arbetsgivare baserat på arbetsförhållanden, och inte 

utifrån resterande delar av socialt ansvarstagande. Exempelvis kan en respondent föredra en 

arbetsgivare med en familjevänlig inställning, oberoende av de andra dimensionerna av det sociala 

ansvarstagandet. Detta skulle ha skapat ett problem sett till den interna validiteten, varför vi valde 

att utelämna arbetsförhållande helt och hållet.  

 

Extern validitet förklaras enligt Bryman och Bell (2013) som möjligheten att generalisera en 

undersöknings resultat bortom de som deltagit i undersökningen. Då vi använde ett icke-

sannolikhetsurval kunde vi inte generalisera undersökningens resultat i ett statistiskt perspektiv. 

Undersökningen publicerades i ”Dom kallar oss studenter” som har många studenter som 

medlemmar. Detta i samband med bakgrundsvariabler som indikerar på urvalets spridning, 

möjliggjorde för diskussion kring undersökningens externa validitet.  
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Slutligen beskriver Bryman och Bell (2013) ekologisk validitet som handlar om hur tillämpbart 

undersökningens resultat är i ett vardagssammanhang. Vidare menar författarna att ekologisk 

validitet stärker realismen i undersökningen. 

  

Flertalet tidigare studier har använt sig av graderingar och numeriska tal för att beskriva företags 

sociala ansvar (Backhaus et al., 2002; Sohn et al., 2015 & Turban & Greening, 1996). Med 

avseende på Bryman och Bell (2013) resonemang angående ekologisk validitet, anser vi att tidigare 

studiers beskrivningar av socialt ansvarstagande genom gradering och numeriska tal, inte är 

realistiska. Vi valde således att beskriva arbetsgivarens sociala ansvarstagande med ord, vilket vi 

ansåg vara mer realistiskt. På detta sätt fick undersökningen enligt oss en praktisk relevans, som 

kan vara användbar för arbetsgivare i ett rekryteringssammanhang. Vi valde även att utelämna 

negativa signaler i företagsbeskrivningarna. Detta argument stärks av vårt tidigare resonemang 

kring signalteorins antaganden, där arbetsgivaren strategiskt väljer vilken information som 

signaleras. Utifrån det teoretiska perspektivet ansåg vi det orealistiskt att ett företag signalerar 

direkt negativ information kring socialt ansvarstagande.  

 

3.10.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär reliabilitet hur konsistenta samt pålitliga en undersöknings 

mått är. Författarna tar upp två former av reliabilitet, vilka är stabilitet och intern reliabilitet. Med 

stabilitet menas att undersökningens mätningar ska kunna genomföras flera gånger utan alltför 

fluktuerande resultat. Vi ansåg att stabiliteten stärktes i vår undersökning tack vare användningen 

av etablerade forskningsmetoder inom ämnet. Ett exempel på detta var användningen av Aspiration 

Index (AI). Intern reliabilitet handlar i sin tur om att de mått som mäter begrepp är konsistenta. För 

att förbättra den interna reliabiliteten valde vi att genom ett antal kontrollfrågor säkerställa att 

respondenternas svar var konsistenta. Som tidigare nämnt fick respondenterna en fråga där 

respondenten ombads välja de tre viktigaste dimensionerna vid val av arbete. Detta gav oss 

möjlighet att kontrollera huruvida respondentens tre viktigaste dimensioner var konsistenta med de 

dimensioner som fått högst gradering på de sjugradiga skalorna tidigare i undersökningen. Vidare, 

för att stärka den interna reliabiliteten, valde vi att använda olika lönenivåer i 

företagsbeskrivningarna. Om respondenten svarat konsistent, borde denne exempelvis även godta 

15 samt 20 procent i löneökning förutsatt att den godtagit 10 procent i löneökning. 
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3.10.3 Replikerbarhet 

Bryman och Bell (2013) förklarar en undersöknings replikerbarhet som möjligheten att upprepa 

studien igen. Vidare menar författarna att replikerbarhet är beroende av forskarnas värderingar och 

den specifika forskningssituationen. Vi anser vår undersöknings replikerbarhet vara hög då vi 

använder oss av enkäter snarare än intervjuer, vilket enligt Bryman och Bell (2013) utesluter en 

eventuell intervjuareffekt.  

4. Resultat  
Avsnittet presenterar undersökningens resultat. 

 

Tabell 4.1 Frekvenstabell över undersökningens bakgrundsvariabler 

 
Kön 

Kategori Antal Andel 

Man 67 37% 
Kvinna 114 63% 
Totalt 181  

 
 

Ålder 

Kategori Antal Andel 

17-20 19 10% 
21-23 99 55% 
24-26 46 25% 
+27 17 9% 
Totalt 181  
 

 
Antal terminer 

Kategori Ålder Andel 

1-3 77 43% 
4-6 82 45% 
+7 22 12% 
Totalt 181  
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Institution  

Kategori Antal Andel 

HH 76 42% 
IH 13 7% 
IHS 32 18% 
IJ 32 18% 
IMV 10 6% 
MH 4 2% 
RH 7 4% 
INT 7 4% 
Totalt 181  

 

Tabell 4.1 visar antalet erhållna svar, samt fördelningen bland undersökningens 

bakgrundsvariabler. Enkäten besvarades av 1812 studenter, där 63 procent identifierade sig  som 

kvinnor och 37 procent som män. Den största andelen respondenter befann sig i åldrarna 21 till 23, 

samt 24 till 26. Vidare visade resultatet av enkäten att majoriteten av respondenterna studerat en 

till sex terminer. Den största andelen respondenter studerade vid Handelshögskolan (HH), 

Institutionen för humaniora, utbildning- och samhällsvetenskap (IHS) samt Institutionen för 

juridik, psykologi och socialt arbete (IJ). Respondenter vid övriga institutioner utgjorde mindre än 

tio procent för vardera institution.  

 

Tabell 4.2 Deskriptiv statistik över undersökningens värderingsdimensioner 
 

Värdering  Medelvärde Standardavvikelse 

Mycket pengar 4,67 1,40 
Prestigefyllt arbete 4,28 1,58 
Ta beslut och bestämma 3,81 1,40 
Lära sig nya saker 5,60 1,33 
Starka relationer 5,54 1,27 
Göra skillnad 5,05 1,75 
Evärde 12,71 3,47 
Ivärde 16,07 3,31 
E-I -3,45 4,85 

 

Tabell 4.2 illustrerar medelvärde och standardavvikelse för de dimensioner som användes för att 

mäta respondenternas värderingar. Dimensionen “lära sig nya saker” erhöll det högsta medelvärdet, 

medan dimensionen “ta beslut och bestämma” erhöll det lägsta. Dimensionerna “starka relationer 

till kollegor” och “att göra skillnad för andra människor” erhöll även höga medelvärden.  

                                                
2 Totalt erhölls 188 svar, men sju av dessa var ej fullständiga. 
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Högst standardavvikelse hade dimensionen “att göra skillnad för andra människor”. Vidare hade 

variabeln interna värderingar (Ivärde) medelvärdet 16,07 och variabeln externa värderingar 

(Evärde) hade medelvärdet 12,71. Slutligen erhöll den tidigare beskrivna variabeln “Externa minus 

Interna” (E-I) ett negativt medelvärde på 3,45.  

 

Tabell 4.3 Frekvenstabell över avvägningar vid varje lönenivå 
 

AV27 Antal Andel 
Avvägning 11 6% 
Ej avvägning 170 94% 
Totalt 181   

   
    

AV28 Antal Andel 
Avvägning 30 17% 
Ej avvägning 151 83% 
Totalt 181   

   
   

AV29 Antal Andel 
Avvägning 44 24% 
Ej avvägning 137 76% 
Totalt 181   

   
   

AV31 Antal Andel 
Avvägning 74 41% 
Ej avvägning 107 59% 
Totalt 181   

   
   

AV32 Antal Andel 
Avvägning 110 61% 
Ej avvägning 71 39% 
Totalt 181   

 

Tabell 4.3 illustrerar hur många av respondenterna som gjort en avvägning vid de olika 

lönenivåerna. Med avvägning menas att respondenten valt företaget med den högre lönen, framför 

företaget med det högre sociala ansvarstagandet. När lönenivån var 27 000 kronor (AV27) gjorde 

sex procent av respondenterna en avvägning. Vid en lönenivå på 28 350 (AV28) kronor gjorde 17 

procent av respondenterna en avvägning. För varje ökning av lönenivå steg även antalet 

respondenter som gjort en avvägning. Vid lönenivån 29 700 kronor (AV29) gjorde 24 procent av 

respondenterna en avvägning. Vid lönenivåerna 31 050 kronor (AV31) samt 32 400 kronor 

(AV32), gjorde 41 respektive 61 procent en avvägning.  
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Tabell 4.4 Skillnad i avvägning mellan kön 
 

AV27 M K 
  Antal Andel Antal Andel 
Avvägning 7 10% 4 4% 
Ej avvägning 60 90% 110 96% 
Totalt 67   114   

     
AV28 M K 

  Antal Andel Antal Andel 
Avvägning 17 25% 13 11% 
Ej avvägning 50 75% 101 89% 
Totalt 67   114   

     
AV29 M K 

  Antal Andel Antal Andel 
Avvägning 25 37% 19 17% 
Ej avvägning 42 63% 95 83% 
Totalt 67   114   
      

AV31 M K 
  Antal Andel Antal Andel 
Avvägning 33 49% 41 36% 
Ej avvägning 34 51% 73 64% 
Totalt 67   114   
      

AV32 M K 
  Antal Andel Antal Andel 
Avvägning 43 64% 67 59% 
Ej avvägning 24 36% 47 41% 
Totalt 67   114   

 

Tabell 4.4 behandlar skillnaden i avvägning mellan män och kvinnor. För varje lönenivå gjorde en 

större andel män en avvägning i relation till kvinnor. Den största skillnaden könen emellan uppkom 

vid lönenivån 29 700 kronor (AV29), där hela 21 procentenheter fler män än kvinnor gjorde en 

avvägning. Vid den högsta lönenivån 32 400 kronor (AV32) var det endast fem procentenheter fler 

män som gjorde en avvägning. En tabell som presenterar skillnaden i avvägning med avseende på 

ålder, återfinns i Bilaga 5. Ingen större skillnad mellan ålderskategorierna kunde dock identifieras. 

 

En tabell som visar hur respondenter vid de olika institutionerna gjort avvägningar, återfinns i 

Bilaga 6. Handelshögskolan (HH) är en av de institutionerna där störst andel respondenter gjort en 

avvägning. Även respondenter vid Musikhögskolan (MH) uppvisade en hög andel respondenter 

som gjort en avvägning.  
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Institutionen för naturvetenskap och teknik (INT) samt Institutionen för medicinska vetenskaper 

(IMV) uppvisade en låg andel respondenter som gjort en avvägning.  

 

Diagram 4.1 Avvägning baserat på variabeln E-I 
 

 
Diagram 4.1 visualiserar andelen respondenter med ett positivt E-I-värde respektive andelen 

respondenter med ett negativt E-I-värde, som gjort en avvägning vid varje lönenivå.  

 

5. Analys 
I detta avsnitt analyseras undersökningens insamlade empiri med hjälp av logistiska 

regressionsanalyser.  

 

I vår undersöknings resultat påvisades det att dimensionen “lära sig nya saker” var den med högst 

medelvärde. Detta indikerar på att lära sig nya saker på sin arbetsplats enligt vår undersökning är 

det mest eftertraktade attributet hos en potentiell arbetsgivare. Den höga standardavvikelsen i 

dimensionen “att göra skillnad” visar att detta attribut är omstritt mellan respondenterna, då vissa 

anser attributet viktigt och andra anser det vara mindre viktigt. Variabeln interna värderingar 

(Ivärde) erhöll ett högre medelvärde jämfört med variabeln externa värderingar (Evärde). Detta 

indikerar på att de interna värderingarna dominerade hos undersökningens respondenter. Att 

variabeln E-I blev negativ indikerar även det att de interna värderingarna dominerade.  
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Detta argument styrks även genom att den största delen respondenter värderingsorienterades 

närmare interna värderingar.  

 

En korrelationsmatris över undersökningens olika variabler presenteras i Bilaga 7. Ur denna kan 

utläsas att de oberoende variablerna inte uppvisade en hög korrelation mellan varandra. De olika 

lönenivåerna uppvisade positiva inbördes korrelationer. Detta anser vi indikera på att 

respondenterna svarat konsistent. Om en respondent exempelvis gjort en avvägning 29 700 kronor  

(AV29) bör respondenten även ha gjort en avvägning vid lönenivåerna 31 050 kronor (AV31) samt 

32 400 kronor (AV32). Den höga korrelationen indikerar således på att respondenterna svarat 

konsistent. Vidare uppvisade variabeln E-I en korrelation på 0,73 med variabeln externa 

värderingar (Evärde), samt en negativ korrelation på 0,70 med variabeln interna värderingar 

(Ivärde). Dessa korrelationer indikerar på att E-I mäter värderingsorienteringen på ett meningsfullt 

sätt. Avslutningsvis hade ingen av de oberoende variablerna en korrelation högre än 0,5 med de 

olika lönenivåerna.  
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Tabell 5.1 Logistiska regressioner 
 

  AV27 AV27 AV28 AV28 AV29 AV29 AV31 AV31 AV32 AV32 

Evärde 1,15 X 1,19** X 1,28*** X 1,19*** X 1,18*** X 
 (0,11) X (0,07) X (0,07) X (0,06) X (0,06) X 

Ivärde 0,97 X 0,82*** X 0,75*** X 0,83*** X 0,86*** X 
 (0,11) X (0,07) X (0,07) X (0,06) X (0,06) X 

E-I X 1,09 X 1,20*** X 1,31*** X 1,20*** X 1,17*** 
 X (0,08) X (0,06) X (0,06) X (0,04) X (0,04) 

Kön 2,06 1,94 1,72 1,74 1,94 1,95 1,38 1,39 0,72 0,71 
 (0,71) (0,71) (0,47) (0,47) (0,43) (0,43) (0,38) (0,38) (0,40) (0,40) 

Ålder 0,69 0,73 0,77 0,77 0,92 0,92 0,74 0,74 0,69 0,69 
 (0,51) (0,51) (0,35) (0,35) (0,32) (0,32) (0,24) (0,25) (0,24) (0,24) 

T1-3 0,60 0,57 0,64 0,65 1,19 1,20 0,69 0,70 0,55 0,55 
 (1,11) (1,11) (0,79) (0,78) (0,81) (0,81) (0,37) (0,60) (0,61) (0,61) 

T4-6 0,62 0,64 0,53 0,53 1,93 1,92 1,39 1,39 0,80 0,79 
 (1,02) (1,02) (0,72) (0,72) (0,75) (0,75) (0,34) (0,57) (0,59) (0,59) 

T+7 . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . 

HH 0,35 0,37 1,62 1,61 0,47 0,46 0,87 0,85 0,58 0,59 
 (1,36) (1,34) (1,36) (1,37) (1,32) (1,32) (1,21) (1,21) (1,36) (1,36) 

IH 0,64 0,69 3,38 3,36 1,50 1,47 3,06 3,04 0,94 0,94 
 (1,72) (1,71) (1,61) (1,61) (1,49) (1,50) (1,35) (1,35) (1,47) (1,47) 

IHS 0,61 0,62 1,96 1,97 0,46 0,45 0,98 0,97 0,42 0,42 
 (1,44) (1,43) (1,43) (1,43) (1,38) (1,39) (1,25) (1,25) (1,40) (1,40) 

IJ – – 1,58 1,57 0,57 0,55 1,24 1,22 0,29 0,29 
 – – (1,47) (1,47) (1,42) (1,42) (1,28) (1,28) (1,42) (1,42) 

IMV – – – – – – 1,64 1,62 0,18 0,19 
 – – – – – – (1,42) (1,42) (1,54) (1,54) 

MH . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . 

RH – – 2,43 2,43 1,59 1,58 1,09 1,09 0,19 0,19 
 – – (1,78) (1,78) (1,56) (1,57) (1,46) (1,46) (1,57) (1,57) 

INT – – – – – – 0,19 0,19 0,09 0,09 
 – – – – – – (1,69) (1,68) (1,63) (1,63) 

Konstant 0,13 0,52 0,53 0,42 1,11 0,70 2,77 2,09 21,63 26,87* 
 (2,78) (2,08) (2,07) (1,71) (2,04) (1,73) (1,79) (1,49) (2,02) (1,70) 

Antal observationer 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 
Nagelkerke R2 0,19 0,19 0,23 0,23 0,36 0,36 0,22 0,22 0,26 0,26 

Anm: Medelfel inom parantes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 
Anm: – = variabeln innehöll ingen skattning, då ingen respondent tillhörande denna variabel gjort en avvägning. 
Anm: X = variabeln togs ej med i regressionen. 
Anm: . = Variabeln togs bort för att undvika multikollinearitet.  
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För varje lönenivå genomfördes, som tidigare nämnt, två logistiska regressioner. Resultaten från 

dessa kan utläsas i Tabell 5.1. För att undvika multikollinearitet togs variabeln termin sju eller fler 

(T+7) samt institutionen Musikhögskolan (MH) bort, vilka var de kategorier med lägst antal 

respondenter. För en komplett variabelbeskrivning se Bilaga 3. 

 

Vid lönenivån 28 350 kronor (AV28) visade den första logistiska regressionsanalysen att variabeln 

externa värderingar (Evärde) hade en statistisk signifikant positiv effekt på oddset att göra en 

avvägning. Om variabeln externa värderingar (Evärde) ökade med en enhet ledde detta till att 

oddset för att respondenten gjort en avvägning ökade med 1,19. Detta innebär således att ju högre 

värde på variabeln externa värderingar (Evärde) en respondent erhållit, desto högre var oddset att 

denne gjort en avvägning. Detta samband var även påtagligt vid lönenivåerna 31 050 kronor 

(AV31) samt 32 400 kronor (AV32), där styrkorna i sambanden var approximativt desamma. Vid 

lönenivån 29 700 kronor (AV29) var dock styrkan i sambandet något högre.  

 

Vidare visade den första logistiska regressionsanalysen vid lönenivån 28 350 kronor (AV28) att 

variabeln interna värderingar (Ivärde) hade en signifikant negativ effekt på oddset att göra en 

avvägning. För att erhålla en intuitiv tolkning av styrkan i variabeln interna värderingar  (Ivärde) 

valde vi att enligt McHugh (2009) omkategorisera variabelns betydelse. Detta innebär att vi 

beräknade hur variabeln interna värderingar (Ivärde) påverkade oddset att en respondent inte gjort 

en avvägning. Det nya oddset erhölls genom att invertera oddskvoten från regressionen. För 

lönenivån 28 350 kronor (AV28) beräknades den omkategoriserade oddskvoten för variabeln 

interna värderingar (Ivärde) till 1,21. Tolkningen av detta värde är således att om variabeln interna 

värderingar (Ivärde) ökade med en enhet, ökade oddset för att respondenten inte gjort en avvägning 

med 1,21. Detta innebär att ju högre värde på variabeln interna värderingar (Ivärde) en respondent 

erhållit, desto högre var oddset att denne inte gjort en avvägning. Detta samband var även påtagligt 

vid lönenivåerna 31 050 kronor (AV31) samt 32 400 kronor (AV32), där styrkorna i sambanden 

var approximativt desamma. Vid lönenivån 29 700 kronor (AV29) var styrkan, likt för de externa 

värderingarna (Evärde), något högre. Övriga variabler i regressionerna uppvisade inga signifikanta 

effekter på oddset att göra en avvägning.  
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Den andra logistiska regressionen på lönenivån 28 350 kronor (AV28) visade att variabeln E-I hade 

en signifikant positiv effekt på oddset att göra en avvägning. Om variabeln E-I ökade med en enhet 

ökade oddset att en respondent gjort en avvägning med 1,20. Detta indikerar på att ju högre 

värderingsorientering mot externa värderingar en respondent hade, desto högre var oddset att denne 

gjort en avvägning. Ett liknande samband påvisades vid lönenivåerna 31 050 kronor (AV31) samt 

32 400 kronor (AV32), där styrkan i sambandet var approximativt desamma. Vid lönenivån 29 700 

kronor (AV29) var dock styrkan även i detta fall något högre. 

 

I samband med regressionerna beräknades även Nagelkerke-R2-värdet. För lönenivån 28 350 

kronor (AV28) uppgick värdet till 0,23. Detta indikerar på att vår modell förklarar ungefär 23 

procent av variationen i beroendevariabeln. För de övriga lönenivåerna i stigande ordning från 29 

700 kronor (AV29) till 32 400 kronor (AV32), uppgick värdena till 0,36, 0,22 samt 0,26. 

 

Diagram 4.1 som presenterades i resultatavsnittet indikerade på att skillnaden i andelen 

respondenter med extern respektive intern värderingsorientering som gjort en avvägning, 

minskade. Diagrammet indikerar även på att respondenter med orientering mot externa värderingar 

tenderade att göra en avvägning tidigare än respondenter med en orientering mot interna 

värderingar. Respondenter med en orientering mot interna värderingar benägenhet att göra en 

avvägning ökar dock i takt med att lönenivåerna stiger, och en tydlig brytpunkt finns vid lönenivån 

29 700 kronor (AV27). Detta kan enligt oss indikera på att det finns en jämviktspunkt där 

respondenters värderingar helt åsidosätts till förmån för lön 
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6. Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras undersökningens resultat och analys utifrån uppsatsens teoretiska 

referensram samt tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras undersökningens eventuella 

tillkortakommanden. 

  

Enligt resonemangen i uppsatsens teoretiska referensram samt analysmodell, borde arbetssökande 

med externa värderingar vara villiga att reducera andelen socialt ansvarstagande till förmån för lön 

vid val av potentiell arbetsgivare. Teorin implicerade även ett omvänt resonemang angående 

personer med interna värderingar.  

 

Undersökningens analys visade att en respondent med orientering mot externa värderingar föredrog 

arbetsgivare med hög lön framför arbetsgivare med lägre lön och högt socialt ansvarstagande. Detta 

utgör enligt oss bevis för att personer med externa värderingar är villiga att reducera andelen socialt 

ansvarstagande till förmån för en högre lön. Vidare styrks vårt resonemang genom att ju högre 

summan av variabeln externa värderingar var hos en respondent, desto högre var dennes odds att 

göra en avvägning och därmed reducera andelen socialt ansvarstagande till förmån för lön. 

Variabeln interna värderingar hade som tidigare nämnt en positiv effekt på oddset att en respondent 

inte gjort en avvägning. Detta indikerar på att ju högre summan av variabeln interna värderingar 

en respondent har, desto mer tycks denne föredra socialt ansvarstagande framför lön. Vi finner 

således bevis på att personer med interna värderingar i större utsträckning är villiga att reducera 

andelen lön till förmån för socialt ansvarstagande. Värt att nämna är dock det faktum att även 

respondenter med värderingsorientering mot interna värderingar gjorde avvägningar. Emellertid 

visar vår undersökning att respondenter med extern värderingsorientering hade märkbart högre 

odds att göra en avvägning, jämfört med personer med intern värderingsorientering. Slutligen vill 

vi kungöra att våra ställda hypoteser är bekräftade.  

 

Cable och Turban (2003) påvisade i sin studie att arbetssökande var villiga att gå ner i lön för att 

arbeta för ett företag med ett bättre rykte. Vår undersökningen påvisar ett liknande samband, men 

med skillnaden att respondenter var villiga att ge upp lön till förmån för socialt ansvarstagande 

snarare än för företagets positiva rykte.  
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Likt Cable och Turban (2003) indikerar vår undersökning på att det förekommer avvägningar vid 

val av arbetsgivare. Sohn et al. (2015) visar i sin studie att det förekommer en avvägning mellan 

lön och socialt ansvarstagande. Vår undersökning styrker resultaten i studien av Sohn et al. (2015), 

då även vi skapar bevis för att det förekommer en avvägning dessa variabler emellan. Vår 

undersökning kompletterar studien av Sohn et al. (2015) även genom hänseendet att personliga 

värderingar tycks påverka avvägningens riktning. Det bör dock uppmärksammas att 

framställningen av socialt ansvarstagande skiljer sig något mellan studierna. För att återknyta till 

vår bakgrundsdiskussion i uppsatsens första del, fanns det inga belägg för att studenter vid 

Handelshögskolan hade en högre benägenhet att göra avvägningar, jämfört med resterande 

institutioner. Tabellen i Bilaga 6 indikerade visserligen på en skillnad mellan 

avvägningsbenägenhet mellan institutionerna, men den logistiska regressionsanalysen kunde inte 

fastställa ett statistiskt signifikant samband. I vår studie kunde således inte institutionstillhörighet 

påvisas ha en effekt på benägenheten hos respondenterna att göra en avvägning.  

 

Vår undersökning har som tidigare nämnt frambringat bevis för att avvägningen mellan lön och 

socialt ansvarstagande påverkas av de personliga värderingar en individ besitter. Således bidrar vår 

undersökning med en mer djupgående förklaring kring hur arbetssökande väger olika attribut hos 

potentiella arbetsgivare, baserat på dennes värderingar. Utifrån ett signalteoretiskt perspektiv anser 

vi att vår undersökningen indikerar på att de signaler som arbetsgivare sänder ut, bedöms olika 

beroende på den arbetssökandes värderingar.  

 

Ur en praktisk synvinkel indikerar vårt resultat på att arbetsgivare, beroende på vilken sorts 

anställda som söks, bör välja att signalera vissa attribut. Detta för attrahera arbetssökande med 

egenskaper samt värderingar, vilka ligger i linje med de arbetsgivaren söker. Med stöd av vår 

undersökning kan en arbetsgivare exempelvis välja att lägga tyngd på att signalera ett högt socialt 

ansvarstagande framför lön, för att attrahera arbetssökande med en orientering mot interna 

värderingar. Det omvända resonemanget gäller vid attraktion av arbetssökande med en orientering 

mot externa värderingar, då vikten av en högre lön enligt vår undersökning är påtagligare hos 

individer med en orientering mot externa värderingar.  
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Då de logistiska regressionsanalysernas Nagelkerke-R2-värden var relativt låga och som högst 

uppgick till 36 procent, finns det indicier för att variabler som inte ingår i undersökningen kan 

förklara benägenheten hos individer att göra en avvägning. Det finns därmed en risk att effekterna 

av dessa uteslutna variabler återfinns i någon av de i undersökningen inkluderade variablerna. Detta 

kan medföra en risk för att skattningen av effekten av våra beroendevariabler är snedvridna. Dock 

utgick valet av beroendevariabler från tidigare forskning, vilket styrker argumentet att ingen vital 

oberoendevariabel utelämnats.  

 

För att göra undersökningen mer robust kunde kontrollfrågor för att mäta respondenternas sociala 

samt samhälleliga orientering ha inkluderats. Exempelvis kunde frågor angående individers 

inställning till källsortering och bidragsgivning till hjälporganisationer ställts. Vi ansåg att 

inkludering av denna typ av frågor hade medfört en längre och mer komplicerad enkät, vilket hade 

kunnat resultera i en sämre svarsfrekvens. Frågorna i enkäten kunde även av vissa anses vara av 

kontroversiell karaktär. Detta kan ha medfört en risk att respondenterna inte svarat helt 

sanningsenligt på frågorna. Dock betraktar vi inte denna risk som påtaglig, då respondenternas 

anonymitet säkerställdes samt betonades i enkäten. I undersökningen avlägsnades sju enkätsvar då 

dessa inte var fullständiga. Vi inser att avlägsnandet av dessa kan ha påverkat undersökningens 

resultat, men då det endast handlade om 3,7 procent av det totala antalet svarande anser vi risken 

vara relativt låg.  

 

Ytterligare en brist i vår undersökningen var att det kan finnas en snedvridningen i vem som 

besvarade enkäten eller inte. Det går inte att utesluta att de som valt att besvara enkäten har andra 

egenskaper jämfört med de som inte valt att besvara enkäten. Denna potentiella snedvridning hade 

kunnat minimerats genom användning av ett sannolikhetsurval. Vi ansåg dock denna användning 

som praktiskt och tidsmässigt svårbemästrad.  

 

Då ett sannolikhetsurval inte användes gick det inte att i statistisk mening generalisera våra resultat 

till undersökningens målpopulation. Vi vill emellertid framhålla att det fanns en möjlighet till 

analytisk generalisering av undersökningens resultat. Vidare utgjorde studenter vid 

Handelshögskolan en större del av undersökningens respondenter.  
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Samtidigt visade Örebro Universitet (2015) att en majoritet av det totala antalet studenter studerade 

samhällsvetenskapliga ämnen, vari Handelshögskolans utbildningar ingår. Detta indikerade på att 

undersökningens fördelning mellan de olika institutionerna är relativt representativ för Örebro 

Universitet. I undersökningen var även en stor del av respondenterna kvinnor. Dock borde detta 

enligt Örebro Universitet (2015) anses som relativt representativt, då kvinnor utgjorde 61 procent 

av de studerande år 2015. Resonemangen kring institutions- samt könstillhörighet indikerade på att 

vår undersökning var relativt representativ, vilket förbättrade undersökningens generaliserbarhet 

för studenter vid Örebro Universitet.  

7. Slutsats 
I detta avsnitt kopplas undersökningens resultat till uppsatsens syfte. Avslutningsvis ges 

implikationer för framtida forskning. 

 

Syftet med uppsatsen var att utreda huruvida personliga värderingar påverkar avvägningen mellan 

lön och socialt ansvarstagande i samband med val av arbetsgivare. Genom detta ansåg vi oss kunna 

bidra med en ytterligare kunskap om avvägning vid val av arbetsgivare. Utifrån vår empiriska 

undersökning drar vi slutsatsen att personliga värderingar påverkar avvägningen mellan lön och 

socialt ansvarstagande, i samband med en arbetssökandes val av arbetsgivare. Detta samband 

manifesteras genom att arbetssökande med en orientering mot externa värderingar har en högre 

benägenhet att föredra lön framför socialt ansvarstagande, jämfört med personer med en orientering 

mot interna värderingar. Således anser vi att denna uppsats bidragit med ytterligare kunskap inom 

forskningsområdet som behandlar avvägning i samband med en arbetssökandes val av arbetsgivare. 

Detta genom att vår undersökning påvisat personliga värderingars påverkan på riktningen i 

avvägningen mellan lön och socialt ansvarstagande.  

 

7.1 Framtida forskning  

Efter färdigställandet av denna undersökning, har ett antal implikationer för framtida forskning 

uppkommit. Det torde vara intressant att genomföra undersökningen med en annan målpopulation 

än studenter, för att erhålla ett bredare åldersspann samt respondenter med en större erfarenhet av 

arbetslivet. Vidare såg vi att ett stigande antal respondenter med intern värderingsorientering gjorde 

avvägningar när nivån för lön ökade.  
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Det vore därmed intressant att utöka antalet lönenivåer för att undersöka huruvida det finns en 

jämviktspunkt där samtliga respondenter väljer att åsidosätta sina värderingar, till förmån för den 

högre lönen.  I ett omvänt perspektiv vore det också att intressant att studera om det förekommer 

en nivå där det socialt ansvarstagande är så lågt att det inte längre kan kompenseras för med en 

högre lön.  
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Bilaga 1. Undersökningsenkät 
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Bilaga 2. Operationalisering  
 
Externa värderingar 
 
Finansiell framgång 
Det är viktigt för mig att ha ett arbete där jag tjänar mycket pengar. 
 
Image 
Det är viktigt för mig att ha ett arbete där jag kan bestämma över andra. 
 
Berömmelse 
Det är viktigt för mig att ha ett prestigefyllt arbete. 
 
Interna värderingar 
 
Personlig utveckling 
Det är viktigt för mig att ha ett arbete där jag ständigt kan lära mig nya saker. 
 
Samhällsbidrag 
Det är viktigt för mig att ha ett arbete som gör skillnad för andra människor. 
 
Personliga anknytningar 
Det är viktigt för mig att jag har ett arbete där jag har starka relationer till mina kollegor. 
 
Socialt ansvarstagande 
 
Produkter 
Organisation A- Alla våra produkter är miljöcertifierade. 
 
Organisation B- Vi erkänner att våra produkter kan anses vara kontroversiella, men vill påpeka 
att vi följer svensk och internationell lagstiftning. 
 
Miljö 
Organisation A– Vi har gjort stora investeringar i förnybar energi för att tackla de globala 
klimatförändringarna 
 
Organisation B– Vi har inget aktivt miljöarbete, men följer nationella riktlinjer. 
 
Lokal närvaro 
Organisation A-  Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar, och har därför utvecklat samarbeten 
med en rad lokala hjälporganisationer. 
 
Organisation B- Vi tar vårt samhällsansvar genom att följa svensk lagstiftning och praxis. 
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Mångfald 
Organisation A– Vi har startat ett flertal projekt med syfte att få långtidsarbetslösa samt 
nyanlända att komma in i arbetslivet. 
 
Organisation B- Signalerar ej. Se motivering i metodavsnittet. 
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Bilaga 3. Variabelbeskrivning 
 

Variabel Beskrivning Kodning 

AV27 Avvägning 27 000 kronor 0= Respondenten har valt företag med det högre sociala 
ansvarstagandet. 
1= Respondenten har valt företag med det lägre sociala 
ansvarstagandet. 

AV28 Avvägning 28 350 kronor 0= Respondenten har valt företag med det högre sociala 
ansvarstagandet. 
1= Respondenten har valt företag med det lägre sociala 
ansvarstagandet. 

AV29 Avvägning 29 700 kronor 0= Respondenten har valt företag med det högre sociala 
ansvarstagandet. 
1= Respondenten har valt företag med det lägre sociala 
ansvarstagandet. 

AV31 Avvägning 31 050 kronor 0= Respondenten har valt företag med det högre sociala 
ansvarstagandet. 
1= Respondenten har valt företag med det lägre sociala 
ansvarstagandet. 

AV32 Avvägning 32 400 kronor 0= Respondenten har valt företag med det högre sociala 
ansvarstagandet. 
1= Respondenten har valt företag med det lägre sociala 
ansvarstagandet. 

E-I Dimensionen externa värderingar minus 
dimensionen interna värderingar 

Summan av de externa värderingarna minus summan av de 
interna värderingarna. 

Evärde Dimensionen externa värderingar Summan av de externa värderingarna. 
Ivärde Dimensionen interna värderingar Summan av de interna värderingarna. 
Kön Man eller kvinna 0= Respondenten är Kvinna. 

1= Respondenten är Man. 
Ålder Ju högre siffra desto högre ålderskategori 1= 17 till 20 år 

2= 21 till 23 år 
3= 24 till 26 år 
4= 27 år eller äldre 

T 1-3 Termin ett till tre 0= Respondenten har inte studerat en eller tre terminer. 
1= Respondenten har studerat en eller tre terminer. 

T 4-6 Termin fyra till sex 0= Respondenten har inte studerat fyra eller sex terminer. 
1= Respondenten har studerat fyra eller sex terminer. 

T +7 Termin sju eller fler 0= Respondenten har inte studerat sju eller fler terminer 
1= Respondenten har studerat sju eller fler terminer. 

HH Handelshögskolan 0= Respondenten studerar inte vid Handelshögskolan. 
1= Respondenten studerar  vid Handelshögskolan. 

IH Institutionen för hälsovetenskaper 0= Respondenten studerar inte vid Institutionen för 
hälsovetenskaper. 
1= Respondenten studerar vid Institutionen för 
hälsovetenskaper. 
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IHS Institutionen för humaniora, utbildning- 
och samhällsvetenskap 

0= Respondenten studerar inte vid Institutionen för 
humaniora, utbildning- och samhällsvetenskap. 
1=Respondenten studerar vid Institutionen för humaniora, 
utbildning- och samhällsvetenskap. 

IJ Institutionen för juridik, psykologi och 
socialt arbete 

0= Respondenten studerar inte vid Institutionen för juridik, 
psykologi och socialt arbete. 
1= Respondenten studerar vid Institutionen för juridik, 
psykologi och socialt arbete. 

IMV Institutionen för medicinska vetenskaper 0= Respondenten studerar inte vid Institutionen för 
medicinska vetenskaper. 
1= Respondenten studerar vid Institutionen för medicinska 
vetenskaper. 

MH Musikhögskolan 0= Respondenten studerar inte vid Musikhögskolan. 
1= Respondenten studerar vid Musikhögskolan. 

RH Restaurang- och hotellhögskolan 0= Respondenten studerar inte vid Restaurang- och 
hotellhögskolan. 
1= Respondenten studerar vid Restaurang- och 
hotellhögskolan. 

INT Institutionen för naturvetenskap och 
teknik 

0= Respondenten studerar inte vid Institutionen för 
naturvetenskap och teknik. 
1= Respondenten studerar vid Institutionen för 
naturvetenskap och teknik. 
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Bilaga 4. Undersökningens regressioner 
 

Beroende variabel Oberoende variabler Beroende variabel Oberoende variabler 

AV27 Evärde AV27 E-I 
 Ivärde  Kön 
 Kön  17-20 
 17-20  21-23 
 21-23  24-26 
 24-26  +27 
 +27  T 1-3 
 T 1-3  T 4-6 
 T 4-6  T +7 
 T +7  HH 
 HH  HH 
 HH  IH 
 IH  IHS 
 IHS  IJ 
 IJ  IMV 
 IMV  MH 
 MH  RH 
 RH   INT 
  INT     

 
Beroende variabel Oberoende variabler Beroende variabel Oberoende variabler 

AV28 Evärde AV28 E-I 
 Ivärde  Kön 
 Kön  17-20 
 17-20  21-23 
 21-23  24-26 
 24-26  +27 
 +27  T 1-3 
 T 1-3  T 4-6 
 T 4-6  T +7 
 T +7  HH 
 HH  HH 
 HH  IH 
 IH  IHS 
 IHS  IJ 
 IJ  IMV 
 IMV  MH 
 MH  RH 
 RH   INT 
  INT     
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Beroende variabel Oberoende variabler Beroende variabel Oberoende variabler 

AV29 Evärde AV29 E-I 
 Ivärde  Kön 
 Kön  17-20 
 17-20  21-23 
 21-23  24-26 
 24-26  +27 
 +27  T 1-3 
 T 1-3  T 4-6 
 T 4-6  T +7 
 T +7  HH 
 HH  HH 
 HH  IH 
 IH  IHS 
 IHS  IJ 
 IJ  IMV 
 IMV  MH 
 MH  RH 
 RH   INT 
  INT     

 
Beroende variabel Oberoende variabler Beroende variabel Oberoende variabler 

AV31 Evärde AV31 E-I 
 Ivärde  Kön 
 Kön  17-20 
 17-20  21-23 
 21-23  24-26 
 24-26  +27 
 +27  T 1-3 
 T 1-3  T 4-6 
 T 4-6  T +7 
 T +7  HH 
 HH  HH 
 HH  IH 
 IH  IHS 
 IHS  IJ 
 IJ  IMV 
 IMV  MH 
 MH  RH 
 RH   INT 
  INT     
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Beroende variabel Oberoende variabler Beroende variabel Oberoende variabler 

AV32 Evärde AV32 E-I 
 Ivärde  Kön 
 Kön  17-20 
 17-20  21-23 
 21-23  24-26 
 24-26  +27 
 +27  T 1-3 
 T 1-3  T 4-6 
 T 4-6  T +7 
 T +7  HH 
 HH  HH 
 HH  IH 
 IH  IHS 
 IHS  IJ 
 IJ  IMV 
 IMV  MH 
 MH  RH 
 RH   INT 
  INT     
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Bilaga 5. Avvägning med avseende på ålder 
 

AV27 17-20 21-23 24-26 +27 
  Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
Avvägning 1 5% 8 8% 0 0% 2 12% 
Ej avvägning 18 95% 91 92% 46 100% 15 88% 
Totalt 19   99   46   17   
          

AV28 17-20 21-23 24-26 +27 
  Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
Avvägning 4 21% 17 17% 7 15% 2 12% 
Ej avvägning 15 79% 82 83% 39 85% 15 88% 
Totalt 19   99   46   17   
          

AV29 17-20 21-23 24-26 +27 
  Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
Avvägning 4 21% 26 26% 12 26% 2 12% 
Ej avvägning 15 79% 73 74% 34 74% 15 88% 
Totalt 19   99   46   17   
          

AV31 17-20 21-23 24-26 +27 
  Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
Avvägning 5 26% 48 48% 17 37% 4 24% 
Ej avvägning 14 74% 51 52% 29 63% 13 76% 
Totalt 19   99   46   17   
          

AV32 17-20 21-23 24-26 +27 
  Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
Avvägning 10 53% 67 68% 6 23% 7 41% 
Ej avvägning 9 47% 32 32% 20 77% 10 59% 
Totalt 19   99   26   17   
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Bilaga 6. Avvägning med avseende på institutionstillhörighet 
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Bilaga 7. Korrelationsmatris 

 


