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Sammanfattning 

I och med övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle har de anställdas 

kompetens blivit allt viktigare. Konkurrensfördelen har gått från att ligga i företagets 

kapital och fysiska tillgångar till att finnas hos de anställda och i deras prestationer. 

Därför har ett starkt arbetsgivarvarumärke blivit allt viktigare för att företagen ska 

lyckas attrahera den personal de behöver. 

Denna studie undersöker hur CSR- och hållbarhetsarbete inverkar på 

arbetsgivarvarumärket. Uppsatsen kommer att undersöka hur stor inverkan 

hållbarhetsarbete har haft vid rekrytering till livsmedelskoncernen Lantmännen, som har 

en tydlig hållbarhetsprofil. Initialt gjordes en litteraturstudie om CSR, 

arbetsgivarvarumärkets betydelse och vilka fördelar ett aktivt hållbarhetsarbete ger. 

Sedan studerades en grupp relativt nyanställda på Lantmännens centrala enhet genom 

att de fick fylla i en enkätundersökning. Enkäten följdes till sist upp genom 

djupintervjuer med sex stycken av de anställda. 

Det som framkom genom studierna var att hållbarhetsarbetet är en faktor som vägs in, 

men olika mycket för olika personer och beroende på arbetssituationen. Det visade sig 

även att företagets hållbarhetsarbete och värderingar spelar störst roll i slutet av 

ansökningsprocessen. Därför bör företagen förmedla sitt hållbarhetsarbete men fokus 

bör inte ligga på det. 



 

 

Abstract 

With the transition from industrial society to knowledge society, the employees’ skills 

become increasingly important. Competitive advantage has gone from capital and 

physical assets to be held by the employees and their accomplishments. Therefore, a 

strong employer brand has become more important for companies to succeed in 

attracting staff. 

This study examines how CSR and sustainability efforts affect the employer brand. This 

essay will examine what impact sustainability initiatives have on the recruitment to 

Lantmännen, a corporate group within food, energy and agriculture with a sustainability 

profile. Initially a literature research was done on CSR, the importance of employer 

branding, and benefits from working with sustainability. Then a group of relatively new 

employees at Lantmännen was asked to answer a questionnaire. The questionnaire was 

followed by interviews with six employees separately. 

The studies revealed that sustainability is a factor that mattered, but the importance 

differs between people and depends for example on the work situation. It was also 

concluded that the company's sustainability efforts and values impact mainly at the end 

of the application process. This suggests that companies should communicate their 

sustainability efforts, but not to make it their main focus. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras en kort bakgrund till ämnet samt övergripande information 

om rapporten så som syfte, frågeställning, avgränsningar och metod.  

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

I och med övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle har de anställdas 

kompetens blivit allt viktigare. Konkurrensfördelen har gått från att ligga i företagets 

kapital och fysiska tillgångar till att finnas hos de anställda och i deras prestationer. 

Antalet arbetsföra människor i samhället minskar dessutom och företagen behöver 

attrahera högpresterande personer för att stå sig mot den globala konkurrensen 

(Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001 läst i Schneider & Thörn, 2008). Därmed 

ökar alltså konkurrensen om de mest kompetenta personerna och ett starkt 

arbetsgivarvarumärke är då viktigt för att lyckas attrahera den personal företaget 

behöver. För att kunna attrahera de personer som företaget behöver gäller det att 

kommunicera ut rätt saker. Eftersom varumärket är en del av den allmänna bilden av 

företaget är det en väsentlig del av hur man uppfattas som arbetsgivare (Grönholm, 

2009). Företag sänder bland annat genom mediabilden ut signaler om hur det är att 

jobba hos dem. Eftersom arbetssökande i sin tur tenderar att söka sig till företag man 

upplever har värderingar som överensstämmer med ens egna (Cable & Judge, 1996), är 

det extra viktigt för företag att tänka på vad de signalerar för värden och värderingar. 

Vad är det då som gör att en person dras till ett företag? Det finns många idéer och 

teorier kring detta, men det som uppsatsen kommer att fokusera på är den roll som 

hållbarhetsarbete har i frågan. CSR, eller corporate social responsibility som det står för, 

är en samlingsbeteckning för det arbete med hållbarhet och ansvarstagande som ett 

företag gör utöver vad som är obligatoriskt enligt lag inom områdena etik, samhälle, 

miljö och ekonomi. Det kan till exempel handla om att engagera sig i den kommun 

företaget verkar eller att sätta hårdare gränsvärden för utsläpp och användandet av 

giftiga ämnen.  

Det har tidigare forskats på hur arbetssökande värderar de olika delarna av CSR 

(Greening & Turban, 2000) samt hur viktigt CSR är i jobbsökningsprocessen beroende 

på den sökandes sysselsättning vid jobbsökningstillfället (Albinger & Freeman, 2000). 

Den litteratur som tagits del av inför denna studie har dock inte tagit upp hur 

prioriteringar skiljer mellan generationer och den har heller inte satt CSR i förhållande 

till andra faktorer, så uppsatsen kommer att undersöka om man kan hitta några 

skillnader eller likheter. Litteraturen tar heller inte upp hur situationen ser ut när det 

kommer till företag med uttalad hållbarhetsprofil och uppsatsen kommer därför fokusera 

på ett företag av den typen, nämligen Lantmännen. Uppsatsen kommer även att 

undersöka hur stor inverkan hållbarhetsarbetet har vid rekrytering. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen ska undersöka om det finns någon relation mellan ett företags 

hållbarhetsarbete och de anställdas val att arbeta hos företaget. Målsättningen är att 

beskriva hållbarhetsarbetets roll i processen att välja arbetsgivare och utvärdera om ett 

aktivt hållbarhetsarbete kan användas för att attrahera potentiella arbetstagare. 
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Den centrala frågeställningen i rapporten är: 

“Var det aktiva hållbarhetsarbetet en viktig faktor för de anställda vid valet av 

arbetsgivare?” 

En vidareutveckling av frågeställningen görs med hjälp av några fördjupningsfrågor:  

 Är det skillnad mellan olika generationer gällande vad man prioriterar hos ett 

företag? 

 Är hållbarhetsarbete viktigt för att attrahera arbetskraft? 

Uppsatsen kan ses som en förstudie för Lantmännen om hur mycket de bör 

marknadsföra sitt hållbarhetsarbete i samband med rekrytering av personal. 

1.3 Avgränsningar 

Hållbarhetsarbete syftar i uppsatsen i första hand till social och miljömässig hållbarhet, 

inget fokus läggs på den ekonomiska hållbarheten. Social hållbarhet i form av en 

arbetsplats där de anställda vill jobba kvar för att de trivs, men även att de rent fysiskt 

kan jobba kvar utan att slita ut kroppen. Miljömässig hållbarhet innebär att 

verksamheten drivs med hänsyn till naturen för att framtida generationer ska ha samma 

möjligheter som tidigare generationer haft. 

Studien är begränsad till företag med en uttalad hållbarhetsprofil och därför valdes 

Lantmännen som studieobjekt, ett företag med mycket tydlig profilering mot hållbarhet 

och en av Nordens största koncerner inom divisionerna lantbruk, maskin, energi och 

livsmedel (Lantmännen, i.d.). Förutom de fyra divisionerna så har Lantmännen några 

tvärfunktionella avdelningar som är gemensamma för hela koncernen, se Figur 1.1. 

Dessa kallas för de “Gemensamma funktionerna”, fortsättningsvis kallat GF, och de 

syns i Figur 1.1 i form av grå horisontella ränder.  

 

Figur 1.1 - Lantmännens organisation (Lantmännen, i.d.). 

Eftersom organisationen är stor och komplex och tiden för uppsatsen är begränsad har 

fokus lagts på att enbart studera anställda på GF.  

Lantmännen ändrade sin marknadsföringsstrategi under 2006 och började då 

kommunicera sin hållbarhetsprofil tydligare. Därför har endast personer anställda de 

senaste 4-5 åren tillfrågats om att svara på enkät och intervjuer. 
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1.4 Metod 

För att klarlägga kopplingen mellan teori och verklighet så gjordes två undersökningar. 

En enkätundersökning (se Bilaga B) skickades ut till 33 personer, med syftet att ta reda 

på attityden hos relativt nyanställda på företaget. Enkäten var anonym samt 

onlinebaserad och för att få en hög svarsfrekvens hade deltagarna två veckor på sig att 

besvara frågorna. 

Enkäterna följdes sedan upp genom enskilda djupintervjuer med sex personer från olika 

avdelningar inom GF. Under intervjuerna diskuterades bland annat inställningen till 

hållbarhetsarbete innan anställningstillfället och hur den intervjuade hamnade på 

Lantmännen. För att få en förståelse för hur Lantmännen jobbar med hållbarhet 

diskuterades även hur de intervjuade kommer i kontakt med hållbarhetsarbete i jobbet 

idag. 
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2 Faktorer som spelar in vid val av arbetsgivare 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden till uppsatsens ämnesområde. 

Vissa ord och uttryck som används i uppsatsen kommer att förklaras. Teorin användes 

som förstudie inför datainsamlingen och analysen. 

2.1 Hållbarhet - kärt barn har många namn 

I uppsatsen används olika begrepp som alla behandlar samma sak - hållbarhet. Ett 

begrepp som många använder är corporate social responsibility (CSR), där 

ansvarstagande används istället för hållbarhet, och Grankvist (2009) beskriver det så 

här: 

“I grund och botten handlar CSR, Corporate Social Responsibility, om 

företagens frivilliga samhällsansvar, uppdelat i tre områden: ekonomiskt 

ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande”  

Ekonomiskt ansvarstagande innebär bland annat att hålla företaget vinstdrivande 

eftersom inget företag kan överleva särskilt länge om det inte får in pengar. Det 

miljömässiga ansvarstagandet handlar om att inte utarma våra naturresurser och att i det 

långa loppet inte påverka jorden negativt. Socialt ansvarstagande innebär att vara en god 

samhällsmedborgare och att driva sin verksamhet med hänsyn till de anställdas och 

andra medmänniskors hälsa och välmående (Grankvist, 2009).  

För att kunna utvärdera hur väl företag arbetar med CSR så introducerades metoden och 

begreppet corporate social performance (CSP) (Albinger & Freeman, 2000). CSP 

definerades av Wood (1991, s. 693), som: 

“a business organization’s configuration of principles of social responsibility, 

processes of responsiveness, and policies, programs, and observable outcomes 

as they relate to the firm’s social relationships.” 

CSP ger alltså ett mått på företagets ansvarstagande och är ett sätt att jämföra olika 

företag med varandra. 

2.2 Arbetsgivarvarumärkets betydelse 

På samma sätt som företag är måna om sina produkters varumärke, för att locka till sig 

och behålla kunder, så behöver företag tänkta på sitt varumärke som arbetsgivare för att 

attrahera potentiella arbetstagare och behålla anställda (Grönholm, 2009). Arbetet med 

arbetsgivarvarumärket brukar gå under namnet employer branding. Det går ut på att 

aktivt styra den allmänna bilden av vad företaget står för och associeras med, för att på 

så sätt marknadsföra företaget som arbetsgivare och få fler människor att söka sig till 

företaget. 

I Figur 2.1 illustreras en process som kan användas när man tar fram en strategi för 

arbetet med employer branding. 
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Figur 2.1 - En process för att ta fram en employer branding-strategi (Universum, i.d.). 

Utgångspunkten när ett företag vill skapa en employer branding-strategi är att försöka 

förstå de arbetssökande och hur de anser att en attraktiv arbetsgivare bör vara, vilket i 

Figur 2.1 motsvaras av första pilen. Här behöver företaget dessutom kartlägga hur 

arbetsmarknaden uppfattar dem och fundera över hur de vill uppfattas. De följande 

stegen handlar om att göra en plan för hur företaget kommunicerar vad de står för och 

har att erbjuda arbetstagaren (Kotler, 2003 läst i Schneider & Thörn, 2008).  När en 

strategi och kommunikationsmaterial sedan är framtaget är det slutgiltiga steget att 

genomföra planen. 

Enligt Cable & Judge (1996) söker man sig till företag vars värderingar liknar ens egna. 

Då jobbsökande oftast bara har en begränsad kunskap om företaget de söker till måste 

de därmed skapa sig en egen bild av hur företaget är att arbeta för (Barber, 1998 läst i 

Backhaus m.fl., 2002). För att göra detta använder sig den jobbsökande av de signaler 

som företaget sänder ut om till exempel värderingar och företagskultur. Dessa uppfattas 

som indikatorer på hur arbetsförhållandena är, vilket kan samlas under begreppet 

signaling theory. 

2.3 Skillnader mellan generationer 

Personer som vuxit upp under samma tidsperiod har oftast blivit påverkade av ungefär 

samma vetenskapliga rön och varit med om samma historiska händelser. När tiden går 

blir nya saker moderna och nya studier lyfts fram. Av denna anledning kan 

generationstillhörighet vara ett sätt att förklara skillnader i attityd till vad som är viktigt 

när man väljer arbetsgivare. 

Generation X består av personer födda mellan 1965 och 1982 och kännetecknas bland 

annat av att de är inställda på att klara sig själva. De söker gemenskap ihop med vänner, 

vill ha balans mellan arbete och fritid och arbetar inte för arbetandets skull utan ser det 

som ett medel att kunna leva sitt liv (Feather, 1997 läst i Carlsson-Kanyama & Stenréus, 

2008). 

Generation Y definieras som personer födda mellan 1983 och 2000. De prioriterar i 

högre utsträckning upplevelser än materiella ting vilket leder till att familjeliv får lägre 

prioritet. Generationen har större tilltro till den egna framtiden än på samhällets framtid 

men ser det ändå som sin plikt att förbättra samhället. I deras idealsamhälle finns 

företag som bryr sig om miljön (Feather, 1997; Fürth m.fl., 2002; Lindgren m.fl., 2005; 

läst i Carlsson-Kanyama & Stenréus, 2008). 
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2.4 Hur ett aktivt hållbarhetsarbete ger fördelar 

Det finns flertalet exempel på hur hållbarhetsarbete ger fördelar. Till exempel så 

förklarar Albinger och Freeman (2000) i sin artikel att Fombrum och Shanley (1990) 

kom fram till att ett företags rykte är kopplat till i vilken utsträckning de engagerar sig i 

samhället de verkar i, och att företagen därför stärker sitt rykte genom sitt CSR-arbete. 

Greening och Turban (2000) studerade kopplingen mellan ett högt CSP och hur 

attraktivt ett företag är som arbetsgivare och fann att jobbsökande i högre utsträckning 

prioriterade företag med högt CSP än företag med låga värden. 

Både Albinger & Freeman (2000) och Greening & Turban (2000) undersökte hur ett 

högt CSP-värde attraherar olika “jobbsökargrupper”. Albinger & Freeman (2000) kom 

fram till att företag med ett högt CSP får högre ratings hos personer med bra 

förutsättningar, till exempel personer med en högre utbildning och jobb, medan 

personer med mindre bra förutsättningar, så som låginkomsttagare och deltagare i 

jobbsökarprogram, inte visade någon sådan tendens. Greening & Turban (2000) 

jämförde personer som förväntade sig att få flera olika jobberbjudanden med personer 

som bara förväntade sig att få komma på en intervju och även de kom fram till att 

personer med större valmöjligheter värdesatte höga CSP-värden i större utsträckning. 

“This further suggests that a positive CSP record may lead to competitive 

advantages for firms by attracting and having high-quality applicants accept a 

job offer, although future research is necessary to investigate these issues“ 

(Greening & Turban, 2000) 

2.5 Svenska studenters åsikter i Företagsbarometern 

Universum är ett företag som jobbar med arbetsgivarvarumärke och talangattraktion och 

deras kunder är andra företag, där Lantmännen är ett av dem. Varje år genomför 

Universum en undersökning som kallas Företagsbarometern. I undersökningen ber de 

högskole- och universitetsstudenter att ranka företag bland annat utifrån kriteriet “ideal 

arbetsgivare”.  

På listan av ideala arbetsgivare i Företagsbarometern 2012 hamnade Lantmännen på 30e 

plats bland kvinnorna men först på plats 99 bland männen (Universum, 2012), vilket 

även illustreras i Figur 2.2. Av de personer som ser Lantmännen som en ideal 

arbetsgivare är 76 % kvinnor och 24 % män. De tre mest populära karriärmålen för den 

attraherade gruppen var “Att uppnå balans mellan arbete och privatliv”, “Att vara 

hängiven en god sak eller känna att jag tjänar ett högre syfte” och “Att vara trygg eller 

säker i mitt arbete”.  

 

Figur 2.2 - Lantmännens totalplacering i Universums undersökning 

Företagsbarometern 2012. 
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Inom området “rykte & image” associeras Lantmännen med miljöansvar, 

Attraktiva/spännande produkter och Socialt ansvarstagande (CSR), men inte med 

Prestige/status. Resultatet av när deltagarna fritt fick skriva vad de kopplar ihop 

företaget med kan ses i Figur 2.3.   

 

Figur 2.3 - Ord som studenter associerar med Lantmännen, från Universums 

undersökning Företagsbarometern 2012. 
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3. Fallstudie på Lantmännen 

I detta avsnitt behandlas den information som inhämtats hos det studerade företaget. 

Först följer en sammanfattning av vad som kom fram på de sex intervjuer som gjordes 

och sen en sammanställning av svaren på den enkät som skickades ut. 

3.1 Intervjuer med anställda på Lantmännen 

Vilka var de intervjuade 

För djupintervjuer tillfrågades sex personer från olika avdelningar, som jobbat olika 

länge på lantmännen och med varierande grundintresse för hållbarhetsarbete. Frågorna 

som intervjuerna baserades på finns i Bilaga A. Samtliga av de intervjuade var 

högutbildade och kom endera direkt från en högskoleutbildning eller från ett annat jobb 

innan deras nuvarande anställning. 

Emma anställdes för ett år sedan och jobbar inom GF som HR-chef.  

Anna började på Lantmännen för fem år sedan. Hon arbetar med koncernlogistik som 

projektledare inom GF Varuflöde där hon driver förändringsprojekt. 

Claes är chef på avdelningen för hållbar utveckling och har arbetat på Lantmännen i åtta 

år. Han ligger egentligen utanför uppsatsens fokusgrupp men tillfrågades för sin djupa 

kunskap om Lantmännens hållbarhetsarbete. 

Sofie har arbetat på Lantmännen i tre år på utvecklingsavdelningen och jobbar 

huvudsakligen med hållbarhetsfrågor såsom klimatberäkningar och tvärfunktionella 

projekt, bland annat ihop med Lantmännens forskningsstiftelse. 

Jakob deltar i Lantmännens traineeprogram, där han under 15 månader får arbeta på 

flera olika avdelningar inom Lantmännen. Just nu jobbar han på 

kommunikationsavdelningen och kartlägger de interna kommunikationskanalerna. 

Daniel har varit anställd i snart ett halvår och jobbar på HR-avdelningen med 

Lantmännens arbetsgivarvarumärke, vilket även inkluderar ansvar för 

studentverksamheten.  

Hur Lantmännens arbetar med hållbarhet och CSR-frågor 

Vad hållbarhet innebär kan tolkas olika men för Lantmännen handlar det bland annat 

om hållbar livsmedelsproduktion. Till exempel jobbar de med utveckling av stordrift, 

för att få ut så mycket som möjligt från lantbruksarealen med så lite miljöpåverkan som 

möjligt. Emma förklarar att ekologiskt inte behöver innebära hållbart, eftersom 

energieffektiviteten är sämre och energi är dyrt och miljöpåverkande att framställa.  

Claes vittnar om en förändring för hur accepterat hållbarhetsarbete är. “När jag började 

jobba med frågorna 1999 på mitt första jobb fick man “sticka in benet” på mötena för att 

ens få vara med. Nu för tiden drar de in en så man får försöka begränsa var man ska 

vara med och vad avdelningarna ska sköta själva.” berättade Claes, och tillade att det 

inte bara är på företagen det har skett en skillnad, utan att hela samhället har förändrats.  

När Daniel rekryterades tyckte han att hållbarhetstänket vävdes in som en naturlig del i 

anställningsprocessen. Det ställdes inte några direkta frågor om hållbarhet men det 
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framgick genom andra frågor som till exempel mål, intressen och värderingar. Däremot 

berättade Jakob att rekryteringsprocessen till traineeprogrammet fokuserade mycket på 

Lantmännens hållbarhetsarbete och värderingar.  

Som trainee har Jakob sett olika delar av koncernen och han upplever en skillnad på 

utbredning av hållbarhetstänk beroende på vilken bransch det rör sig om, främst 

eftersom regleringar och lagar skiljer sig åt mellan branscherna. Han tror dock att 

hållbarhetsarbetet genomsyrar organisationen mer än i andra företag eftersom det 

kommer uppifrån ledningen som har bestämt vad Lantmännen ska stå för.  

På forskning- & utvecklingsavdelningen, där Sofie jobbar, ligger fokus på kundernas 

och ägarnas önskemål eftersom det inte är hållbart att producera saker som ingen vill 

köpa. Detta var det flera av de intervjuade inne på, men att man däremot bör få 

produktionen så hållbar som det går så att konsumenterna fortfarande vill köpa 

produkten. Anna, som jobbar med logistik, berättar att inom hennes grupp finns 

hållbarhetstänk med i projekten men man mäter inte effekterna av projektet i form av 

koldioxidbesparingar eller liknande. Dock leder effektiviseringar inom logistiken till ett 

mer hållbart arbetssätt och dessutom arbetar andra delar av avdelningen mer fokuserat 

mot hållbarhetsfrågor. 

Varför Lantmännen arbetar med hållbarhet och CSR-frågor 

Lantmännen lanserar ibland olika kampanjer, till exempel restdejting, som ska minska 

matsvinnet genom att laga mat ihop på rester, och deras cykelapp, som ger användaren 

information om hur mycket koldioxid som sparats i jämförelse med om sträckan körts 

med bil. Sofie resonerar om att när kampanjerna marknadsförs så kopplas Lantmännen 

samman med budskapet och det bidrar till att människor vill jobba hos dem. Claes 

berättar att han märkt av denna effekt när han pratat med traineerna under deras träffar. 

Emma berättar om arbetet med social hållbarhet och att Lantmännen förutom 

friskvårdsbidraget erbjuder extra hälsoaktiviteter. Genom att erbjuda detta kan företaget 

attrahera de bästa och mest högpresterande personerna och på så vis hålla en hög 

produktivitet, då det finns en tydlig koppling mellan hälsa och prestation. Lantmännen 

har även börjat testa visst ideellt arbete med målsättningen att det ska ge de anställda 

meningsfullhet och skapa ett medarbetarengagemang. Det ideella arbetet kan kopplas 

till Lantmännens värderingar vilket gör att Lantmännens varumärke som en attraktiv 

arbetsgivare stärks. “Jag tror att människor som delar lantmännens värderingar 

attraheras av det här” avslutar Emma. 

Anledningar till att jobba på lantmännen 

Att man söker sig till företag som man känner har samma värderingar som en själv var 

något som kom upp på flertalet av intervjuerna. Daniel berättade bland annat att 

Lantmännens varumärke är något han kan identifiera sig med och vara stolt över. Det 

samt utvecklingsmöjligheterna för både företaget och honom själv var en bidragande 

anledning till att han valde att ta jobbet. Även Jakob poängterade att man blir stolt över 

företaget när man vet hur mycket de står för och för honom var en matchning med 

Lantmännens värdeord var väldigt viktig när han valde att jobba på Lantmännen. Han 

anser också att det tydliga hållbarhetsarbetet var en viktig faktor vid valet av 

arbetsgivare, men att det var först i slutet av rekryteringsprocessen som han vägde in det 

mer på allvar. 
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För flera av de intervjuade var det viktigt att företaget har en tydlig hållbarhetsvision, 

men de känner inte att de själva behöver göra arbetet. Anna har tyckt att 

hållbarhetsarbete varit viktigt men det låg inte på toppen bland kriterierna för henne. 

Däremot var Lantmännens värderingar viktiga och känslan av att kunna identifieras sig 

med Lantmännen var stor. Nu när hon väl är inne i organisationen är hon stolt över att 

jobba på ett så hållbart företag och skulle hon sökt jobbet nu skulle det definitivt varit 

ett kriterium. Emma däremot kände att för henne var det väldigt viktigt att företaget hon 

jobbar på har hållbarhetsarbetet som en röd tråd genom verksamheten. Både Jakob och 

Sofie pratade också om att hållbarhetsarbetet är intressant ur ett affärs- och 

företagsperspektiv, hur man driver ett företag hållbart.  

3.2 Svar på enkäten “Hållbarhetsarbetets inverkan vid val av arbetsplats” 

Den samlade bilden av respondenterna 

Alla avdelningar inom GF var representerade bland respondenterna; sju personer från 

HR-avdelningen, fem från Ekonomi & Finans, fyra från Varuflöde, tre från IT-

avdelningen, två från Kommunikation och en representant från vardera Hållbar 

Utveckling, Reseach & Development och traineeprogrammet. Antalet svarande, 24 

personer, är ca 10 % av det totala antalet anställda på de gemensamma funktionerna. 

Av de 24 personer som svarade på enkäten var 15 stycken kvinnor och 

generationsfördelningen var 13 personer från generation X och 11 personer från 

generation Y. Hälften av dem hade anställts under de senaste 1,5 åren och 92 % hade 

någon form av universitets- eller högskoleutbildning i bakgrunden. 42 % studerade och 

58 % hade en annan anställning innan de började på lantmännen.  

I enkäten efterfrågades hur man fick kontakt med Lantmännen som potentiell 

arbetsgivare, se Figur 3.1. De klart vanligaste sätten var att personligen bli tillfrågad om 

att söka en viss tjänst eller att ha hittat en platsannons. 

 
Figur 3.1 - Hur de svarande fått kontakt med Lantmännen som potentiell arbetsgivare. 
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Viktiga faktorer vid jobbsökandet 

För att få en uppfattning om hur olika faktorer spelar in vid valet av arbetsgivare så 

ombads de svaranden att värdera åtta stycken kriterier på en skala mellan mycket viktigt 

och oviktigt. Som Figur 3.2 visar tyckte 71 % att Lantmännens tydliga hållbarhetsprofil 

var ganska eller mycket viktigt. 

 

Figur 3.2 - Hur viktigt den tydliga hållbarhetsprofilen var vid  

valet av Lantmännen som arbetsgivare. 

När det gäller övriga faktorer framkom det att samtliga respondenter tyckte att kontorets 

geografiska läge var ganska eller mycket viktigt. Generellt värderades 

karriärmöjligheter högt, tre av fyra tyckte att det var mycket viktigt, medan 

företagsförmåner värderades lågt - strax över hälften tyckte att företagsförmånerna var 

oviktiga eller inte så viktiga. 

För att kunna jämföra prioriteringen av de olika faktorerna mellan olika grupperingar 

gavs sedan svarsalternativen ett värde mellan 1 och 4, där “Mycket viktigt” var värt 4 

och “Oviktigt” värt 1. “Det var inget jag reflekterat över” gavs värdet 2,5 då vi anser att 

det hamnar mitt emellan en positiv värdering och en negativ värdering.  

Skillnader mellan generation X och Y 

Vid jämförelse av generation X och generation Y kan både skillnader och vissa likheter 

urskiljas när det gäller vad man tyckte var viktigt vid valet av Lantmännen som 

arbetsgivare. Vad gäller likheterna så har de svarande värderat storlek på koncern, lön 

och företagsförmåner som minst prioriterat, om än i olika ordning. Båda generationerna 

hade företagets verksamhetsområde och karriärmöjligheter bland de tre högst värderade, 

vilket kan ses i Figur 3.3. 
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Figur 3.3 - Hur generationerna prioriterar olika faktorer vid val av arbete. 

Största skillnaderna mellan generationerna kan man se när det gäller prioriteringen av 

företagskultur och det geografiska läget. Generation X värderade företagskulturen högst 

av faktorerna medan generation Y hade det först på en femteplats, det vill säga den 

nedre hälften bland faktorerna. När det gäller det geografiska läget satte generation Y 

det på andra plats medan det för generation X kom som nummer fyra. Vad gäller 

hållbarhetsarbetet så värderades det på fjärde plats av generation Y och femte plats av 

generation X. 

Skillnader i män och kvinnors prioriteringar 

Kvinnorna i denna studie har värderat hållbarhetsarbetet högre än männen, vilket 

tydliggörs i Figur 3.4. Hållbarhetsarbetet hamnade på en delad andraplacering, jämfört 

med männen som värderade hållbarhetsarbetet näst lägst bland de åtta faktorerna.  

 

Figur 3.4 - Kvinnor och mäns prioritering av faktorer vid val av arbete. 

Skillnader i hållbarhetsarbetet betydelse  

Den tydliga hållbarhetsprofilen värderades olika även när man såg till hur personerna 

hade fått upp ögonen för Lantmännen. För de som hade skrivit ett examensarbete på 

Lantmännen värderades hållbarhetsarbetet näst högst, efter karriärmöjligheter och på 

samma poäng som verksamhetsområdet. De som sökte till Lantmännen efter att ha sett 

en annons värderade hållbarhetsarbetet på femteplats, nedre hälften, medan de som hade 

blivit tillfrågade om jobbet värderade det näst lägst bland de åtta faktorerna. Generellt 

bland de som satte hållbarhetsprofilen som “inte så viktigt” så hade över hälften blivit 

tillfrågade om att söka jobbet. För fullständig svarsstatistik, se Bilaga B. 
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4. Analys och diskussion 

Här följer en analys av resultaten från intervjuer och enkäter, diskuterade utifrån 

teoristudierna. 

4.1 Hög valmöjlighet leder till högre prioritering av hållbarhet 

Alla respondenter i studien hade relativt hög valmöjlighet i det avseendet att samtliga 

var högutbildade och antingen studerade eller hade en annan anställning innan deras 

nuvarande jobb. På grund av detta är det svårt att göra några direkta antaganden om 

skillnaden mellan personer med hög respektive låg valmöjlighet.  

Något som kom fram under intervjuerna var att hållbarhetsaspekten ofta kommer in som 

en viktig faktor först i slutet av anställningsprocessen snarare än i början. Detta kan bero 

på att det är i slutet av processen man har möjlighet att välja mellan olika företag och 

det förstärker kopplingen mellan teori och empiri i det avseende att personer med hög 

valmöjlighet prioriterar hållbarhetsarbete i större utsträckning än personer med låg 

valmöjlighet. Detta påtalas av bland annat Greening & Turban (2000) och Albinger & 

Freeman (2000). 

4.2 Skiljer sig prioriteringarna mellan olika generationer? 

Vid jämförelse visade det sig att nästan alla de som tillhörde generation Y hade studerat 

direkt innan sin anställning, utom en som hade en annan anställning. Eftersom dessutom 

samtliga från generation X hade en annan anställning innan Lantmännen så anser vi att 

generationerna sammanfaller med tidigare sysselsättning. Därför behövs inga djupare 

analyser av de olika sysselsättningarna separat från generationsanalysen. 

Det syns inga större skillnader i prioritering av hållbarhetsarbetet mellan de två 

generationerna. En anledning kan vara att klimatförändringar och olika riskfaktorer har 

blivit mer uppenbara med tiden, vilket gjort att hållbarhetsarbete därmed har blivit 

viktigare och generellt mer prioriterat. Eftersom båda de studerade generationerna mer 

eller mindre har växt upp med dessa samhällsförändringar är det antagligen detta som 

gör generationsskillnaderna är relativt svaga på detta område. 

Skillnader i prioriteringar kan även bero på familjesituationen. Generation X är ungefär 

30 år eller äldre och då har man ofta barn vilket gör att man har fler att tänka på. Den 

äldre generationen har även generellt hunnit haft minst en anställning innan, varför då 

prioriteringarna kan skilja sig av den anledningen då man hunnit upptäcka vad som blir 

viktigt efter ett tag på ett företag. 

4.3 Andra intressanta skillnader mellan grupperingar 

I sammanställningen av enkäten framkom en väldigt stor skillnad mellan kvinnor och 

män i prioritering av hållbarhetsarbetet, där kvinnorna prioriterade det avsevärt högre än 

männen. Ur Universums undersökning Företagsbarometern kan man göra en liknande 

tolkning, Lantmännen associerades tydligt med hållbarhet och socialt ansvarstagande 

och dessutom var det mestadels kvinnor som attraherades av Lantmännen. Att det var 

en sådan skillnad mellan könen är ett intressant utfall, dock ligger en genusdiskussion 

utanför uppsatsens avgränsning och kommer därför inte tas upp vidare här. 

Ett annat intressant resultat, som vi inte hade förväntat oss, var hur prioritering av 

hållbarhet skiljde sig mellan de som blev tillfrågade om att söka jobbet jämfört med de 



14 

 

som sökt själva eller exjobbat. De som söker sig själva till Lantmännen tycks värdesätta 

hållbarhet mer än de som blir tillfrågade. Vad det skulle kunna bero på har inte studerats 

innan, men det skulle till exempel kunna bero på att man mer aktivt letat efter 

organisationer när man sökt själv och då gjort ett första urval av vilka företag man över 

huvud taget är intresserad av. Blir man istället tillfrågad kanske man snarare jämför sin 

nuvarande sysselsättning med erbjudandet ur ett rent karriärperspektiv.  

4.4 Är hållbarhet en viktig del av Employer Branding? 

Det går absolut att se att hållbarhetsarbete skapar en attraktionskraft till företaget. Från 

vår undersökning kan man konstatera att ingen av respondenterna tyckte att 

hållbarhetsprofilen var oviktigt och hela 71 % tyckte den var ganska eller mycket 

viktigt. Detta framkom även i intervjuerna där de anställda visade en stolthet över 

företagets verksamhet och värderingar och precis som Albinger och Freeman (2000) 

lyfte upp så kan företag stärka sitt rykte genom att jobba med CSR-frågor.  

Eftersom intervjuerna visade att hållbarheten inte kommer in som en faktor förrän i 

slutet för de flesta, när valmöjligheten är större, så är det inte jätteviktigt att lyfta fram 

det i början. Då kan företaget snarare lyfta fram saker som karriärmöjligheter, 

företagskultur och verksamhetsområde vilket verkar vara det som attraherar mest. Dock 

ska man se till att företagets värderingar framkommer under processen för att dessa ska 

kunna vara med som en positiv faktor i slutskedet. 

En annan aspekt att tänka på för företag är vilka personer man vill rekrytera. Som 

Universums statistik från Företagsbarometern 2012 visade så attraherar Lantmännen 

och liknande företag en viss typ av personer. Om man vill attrahera dessa personer så 

behöver man därför rikta sig mot de kvalitéer som de värderar högst. Men på samma 

sätt som tydliga signaler om en hållbarhetsprofil på företaget kan locka till sig vissa 

personer kan det istället verka avskräckande på andra eftersom alla som har rätt 

kompetens kanske inte är intresserade av hållbarhetsarbete specifikt. 

4.5 Analys av felkällor 

Det flesta av de studier som gjorts bygger på Turban & Greenings studier från 1997. 

Om dessa studier skulle ha utförts felaktigt kan därför en stor del av de efterföljande 

studierna vara baserade på felaktiga resultat. Uttrycket “hög valmöjlighet” och dess 

betydelse kommer från tidigare studier, men något som är värt att tänka på är att hög 

valmöjlighet på pappret inte behöver innebära hög valmöjlighet i realiteten.  

För hälften av de som svarade på enkäten var det tre till fem år sedan de anställdes, till 

skillnad från övriga som samtliga varit anställda kortare tid än två år, vilket gör att det 

finns en risk att de inte kommer ihåg exakt hur de värderade olika faktorer vid 

anställningstillfället. Dessutom kan deras värderingar ha ändrat under tiden och 

påverkats av deras nuvarande anställning.  

Värt att anmärka på är att de svarande aldrig ombads att rangordna faktorerna mot 

varandra, utan bara avgöra hur viktiga de kändes var för sig. Poängen för de olika 

faktorerna är alltså en efterkonstruktion och resultatet hade kunnat bli annorlunda om de 

svarande hade fått värdera dem mot varandra. Detta jämförelsesätt valdes eftersom 

generation X överlag satte högre prioritet på alla alternativ jämfört med generation X, 

och vi ansåg därför att jämförelse av poängen skulle bli missvisande.  
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5. Slutsatser  

Till sist så kvarstår vår ursprungliga fråga; är ett aktivt hållbarhetsarbete en viktig faktor 

vid valet av arbetsgivare när det handlar om ett företag med tydlig hållbarhetsprofil?  

Det som framkom genom dessa studier var att hållbarhetsarbetet är en faktor som vägs 

in, men olika mycket för olika personer och beroende på arbetssituationen. Dock kan 

det konstateras att ett aktivt hållbarhetsarbete inverkar positivt på företagets 

arbetsgivarvarumärke och det i sin tur kan ge den positiva bieffekten att personer med 

större valmöjlighet värderar företaget högre. Eftersom företagets hållbarhetsarbete och 

värderingar spelar störst roll i slutet av ansökningsprocessen bör företagen förmedla sitt 

hållbarhetsarbete men fokus bör inte ligga på det. 

De två generationerna visade ingen större skillnad i värdering av hållbarhetsarbetet. 

Däremot var kvinnorna väldigt mycket mer positiva till hållbarhetsarbetet jämfört med 

männen. Eftersom skillnaden mellan könen var så stor vore det ett intressant ämne för 

en djupare studie.  
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Bilaga A. Intervjufrågor 

Frågor till intervjupersonen 

 “Berätta lite om din bakgrund” (typ utbildning, arbetsliv, ålder, valmöjlighet 

bland jobberbjudanden innan anställning m.m.) 

Icke-ledande frågor om jobbet på Lantmännen 

 Hur tänkte du när du sökte jobbet? 

 Vad var det med Lantmännen som intresserade dig? 

 Varför just Lantmännen? 

 Var hållbarhetsarbetet en viktig del när du valde lantmännen? 

Intresse av hållbarhet 

 Intresse innan? Vad de tycker om CSR... 

 Hur mycket tycker du att ditt intresse spelade in? 

 Upplevde du att lantmännen marknadsförde sig hållbart även under 

anställningsprocessen? 

Hållbarhet i arbetet 

 Är det viktigt att företaget du jobbar på sysslar med ett aktivt hållbarhetsarbete? 

 Är det viktigt för dig att själv få jobba med hållbarhetsfrågor? 
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Bilaga B. Sammanställning av enkät 
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