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SAMMANFATTNING 

Titel: Varför väljer SME:s att engagera sig i CSR? En studie av SME:s företagsledares upplevelser 

av CSR 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Marek Niebudek & Avan Zakholy 

 

Handledare: Tomas Källquist & Stig Sörling 

 

Datum: 2017 - juni 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för SME:s företagsledares val att tillämpa CSR 

med fokus på kundmotivet och affärsmotivet. 

 

Metod: Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt och hermeneutiskt perspektiv, med en 

abduktiv forskningsansats. I studien används en kvalitativ undersökningsmetod, med anledning av 

att den empiriska datainsamlingen genomförs med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Den 

teoretiska referensramen baseras på tidigare forskning och det empiriska materialet är grupperat 

efter kategorier som uppkommit vid intervjuerna.  

 

Resultat & slutsats: Studien tyder på att ekonomin och finansiella resultat inte är den främsta 

faktorn till att SME:s företagsledare tillämpar CSR på sina företag, utan att deras beslut att tillämpa 

CSR är grundat i icke-finansiella anledningar, såsom medarbetarnas trygghet och kundernas 

önskemål. Vi fann även att en vanligt förekommande faktor var att man gjorde det för att man hade 

ett genuint intresse för det som berörs av CSR.  

 

Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien med att fördjupa förståelsen för 

vikten av icke-finansiella faktorer vid SME:s implementering av CSR. Ur ett praktiskt perspektiv 

föreslås att SME:s bör sträva efter att ha en tydlig, långsiktig struktur, då studien tyder på att det ger 

konkurrensfördelar och kan vara viktigt ur ett medarbetarperspektiv.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi ser ett behov av att vidare undersöka effekten CSR har på 

individer samt det inflytande individer har på utformningen av CSR. Vi föreslår även att vidare 

forskning angriper CSR i SME:s ur både medarbetares och företagsledares perspektiv, för att kunna 

belysa likheter och skillnader mellan dessa två gruppers upplevelser. 

 

Nyckelord: CSR, SME, konkurrensfördelar, affärsmotiv, kundmotiv, arbetsgivare  
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ABSTRACT 

Title: Why do SME:s choose to engage in CSR? A study of SME:s’ decision-makers experiences 

with CSR 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Marek Niebudek & Avan Zakholy  

 

Supervisors: Tomas Källquist & Stig Sörling 

 

Date: 2017 - June 

 

Aim: The aim of this study is to create an understanding of why SME:s’ decision-makers choose to 

incorporate CSR in their business, focusing on the customer motive and business motive.    

 

Method: The study assumes a social constructivist perception of reality and builds on the 

hermeneutic research tradition, with abduction as the approach to analyzing the empirical findings. 

Semi-qualitative interviews were conducted to collect the empirical evidence. The theoretical 

framework of reference builds heavily on previous research, and the empirical evidence has been 

categorized appropriately.  

 

Results & conclusion: The study indicates that financial performance is not a major factor for why 

SME:s decision makers’ engage in CSR. Rather, our findings show that the decision to implement 

CSR is motivated by non-financial reasons, such as employee security and customer demands and 

expectations. We also found that SME:s engage in CSR because they have a genuine interest in the 

issues within CSR. 

 

Contribution of the thesis: From a theoretical standpoint, this study contributes by further 

highlighting the importance of non-financial factors in the way SME:s implement CSR. From a 

practical standpoint, we suggest that SME:s should aim towards achieving a clear long-term CSR-

structure, since our findings suggest that it provides companies with competitive advantages and 

may be important from an employee point of view. 

 

Suggestions for future research: There is a need to further examine the effects of CSR on 

individuals as well as the influence individuals have on how CSR is implemented. We also suggest 

that future research studies CSR in SME:s from both employees’ and management’s point of view, 

to be able to explore the similarities and differences between their experiences. 

 

Key words: CSR, SME, competitiveness, competitive advantage, customers, employers 
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

 

För att ett företag ska kunna överleva och tillfredsställa sina ägare måste det kunna uppvisa 

tillfredsställande ekonomiska resultat. Detta synsätt har länge präglat företagsvärlden, även om det 

sedan 1950-talet har diskuterats flitigt om det finns många andra aspekter, interna såväl som 

externa, som ett företag måste tänka på (Lindvall, 2011). 

 

Den klassiska synen på företag har förändrats ytterligare, på grund av de senaste årtiondens debatter 

kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Fenomen som den globala uppvärmningen har satt stor press på 

företagen att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer och att redovisa sina bidrag till att minska 

mänsklighetens miljöpåverkan. Ett viktigt koncept i detta sammanhang är corporate social 

responsibility (CSR), som enklast kan översättas till företags sociala ansvarstagande. En allmänt 

accepterad definition av begreppet tillhandahölls av EU-kommissionen (2001), och lyder: 

 

”…a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders…” 

 

Det handlar därmed om att företag bör sträva efter att integrera sociala och miljöfrågor i deras 

vardagliga verksamhet. 

 

1.2. Problematisering 

På senare tid har mängden publicerad forskning kring CSR i SME:s ökat avsevärt, i och med att 

området har blivit mer populärt och relevant (Baden, Harwood & Woodward, 2009). Investerare, 

aktieägare och omvärlden mer eller mindre kräver enklare hållbarhetsrapporter som innehåller 

konkret information (Venturelli, Caputo, Leopizzi, Mastroleo & Mio, 2017). Trots att intresset på 

senare tid har ökat, är det än idag relativt få små och medelstora företag (SME:s) som 

implementerar CSR i sin verksamhet (Martinez-Coneza, Soto-Acosta & Palacios-Manzano, 2017). 

Även Szczanowicz & Saniuk (2016) menar att SME:s utgör en överlägsen majoritet av samtliga 

företag, men nämner att det främst är stora företag som tillämpar CSR. Det finns därför ett behov av 

att även implementera CSR i SME:s, på grund av hur stor andel av samtliga företag SME:s utgör. 
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Det finns en mängd forskning som pekar på att implementering av CSR medför en rad fördelar för 

företaget. Exempel på detta är forskning som handlar om att CSR höjer effektivitet (Heal, 2005), 

bidrar till att höja företagets lönsamhet och hållbarhet (Lungu, Caraiani & Dascalu, 2011), hjälper 

företaget förbättra sin offentliga image och exponering mot marknaden (McWilliams & Siegel, 

2001), stärker företagets varumärke (Sekerka & Stimel, 2011), samt reducerar sociala kostnader, 

miljökostnader och transaktionskostnader (Kong, Salzmann, Steger & Ionescu-Somers, 2002). 

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning kommit fram till att det finns stora skillnader gällande 

hur CSR tillämpas i stora företag och SME:s. Baden et al. (2009) menar att det inom stora företag är 

relativt vanligt att man håller på med det författarna kallar för “greenwash”, vilket innebär att 

företaget spenderar mer pengar på att marknadsföra företagets eller en produkts miljövänliga 

egenskaper än på att faktiskt vara miljövänliga. Detta är något som enligt författarna sällan 

förekommer i SME:s, det är snarare så att SME:s som implementerar CSR gör det för sin egen 

skull, i och med att information gällande deras tillämpning av CSR sällan publiceras. 

 

De flesta studier som hittills genomförts kring tillämpningen av CSR i SME:s har varit av en 

kvantitativ art, där de frågor som ställdes handlade om vad företagsledare tycker om diverse 

aspekter av CSR (Baden et al., 2009; Stoian & Gilman, 2017). Däremot ställs sällan frågor som 

avser att redogöra för varför de tycker som de gör. Tidigare kvalitativ forskning som syftat till att 

besvara frågor om varför SME:s företagsledare tycker som de gör har antingen behandlat 

förhållandevis få fall (Roy, Vyas & Jain, 2013; Lee, Herold & Yu, 2016) eller varit fokuserade på 

specifika branscher (Murillo & Lozano, 2006). Murillo & Lozano (2006) har också i sin studie 

kommit fram till att företagets grundare och ägarnas personliga värderingar och åsikter spelar en 

viss roll vid implementeringen av CSR. 

 

Det finns dock en viss problematik när det gäller SME:s och CSR, då det inte alltid är säkert att 

SME:s har den nödvändiga kompetensen eller de resurser som krävs för att effektivt kunna tillämpa 

sådana affärsmetoder, menar Perrini, Russo & Tencati (2007). Forskarna menar vidare att de 

begränsade resurserna leder till att företagsledningen begränsar engagemanget i CSR för att hålla 

sig inom den uppsatta budgeten, men det kan också bero på att företagsledningen i vissa fall inte 

kan se situationen ur ett större perspektiv och upplever att företagets miljöpåverkan inte är 

tillräckligt stor för att ha någon effekt på omvärlden (Battisti & Perry, 2011). Med detta menar vi att 

användningen av CSR inom SME:s behöver mer uppmärksamhet, då SME:s utgör en stor andel av 

världens företag (Szczanowicz & Saniuk, 2016). 
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Roy et al. (2013) nämner att det finns fyra olika motiv för SME:s att implementera CSR och att det 

kan vara andra aktörer än ägarna som avgör varför de tillämpar CSR. Motiven är döpta efter den 

aktör vars intressen motivet redogör för, och motiven heter; kundmotivet, intressentmotivet, 

ägarmotivet och affärsmotivet. Lee et al. (2016) menar däremot att det finns två olika motiv till att 

implementera CSR i SME:s, vilka kallas intäktssökande och intäktsuppoffrande. De påpekar att 

SME:s i Sverige som implementerar CSR, antingen gör det för att öka företagets finansiella 

prestation eller för att genuint hjälpa samhället. Baden, Harwood & Woodward (2011) menar vidare 

att det är främst ägarna i SME:s som avgör i vilket syfte tillämpningen av CSR sker. De sistnämnda 

författarna menar att det kan bero på att SME:s till största del är ägarledda och inte behöver ta 

hänsyn till andra aktörer. 

 

Även om fokus i dessa motiv ligger på olika saker så tror vi att en del jämförelser kan dras mellan 

motiven. Som ett exempel vill vi lyfta fram att kundernas krav och önskemål ofta är en bidragande 

faktor till SME:s implementering av CSR (Lozano, 2015). Ernst, Hoyer, Krafft & Krieger (2011) 

menar att kundernas ökade förståelse och medvetenhet för samhälls- och miljöfrågor ställer krav på 

att företag engagerar sig i CSR. Exempel på CSR-aktiviteter som ofta uppskattas av kunderna är att 

man tydliggör att företagets produkter är tillverkade med hänsyn till miljön. Å andra sidan menar 

Lee et al. (2016) att miljövänlig produktion ofta medför högre kostnader och att det inte finns någon 

garanti att man lyckas locka nya kunder, vilket gör att sådana åtgärder främst bör ses som 

intäktsuppoffrande, och inte effektiva sett ur ett affärsperspektiv. Samtidigt vill vi med stöd av 

Newell & Goldsmith (2001) och Ulke & Schons (2016) argumentera för att företag som 

implementerar CSR ses som mer trovärdiga av kunderna, vilket ofta resulterar i att företagen lyckas 

bibehålla kunderna, vilket på lång sikt förväntas öka intäkterna. 

 

Samma princip kan även tillämpas i affärsmotivet – CSR bör ses som intäktsuppoffrande på kort 

sikt, men med långsiktiga fördelar. Dessa fördelar kan enligt Simpson, Taylor & Barken (2004) 

exempelvis handla om exempelvis hur man uppfattas av kunderna (det finns en stark koppling 

mellan kund- och affärsmotivet) eller vilken position man har på marknaden. Företagens 

medvetenhet om CSR:s roll i deras marknadsposition gör det till ett starkt strategiskt verktyg, för att 

exempelvis kunna matcha konkurrenternas CSR-aktiviteter. Roy et al. (2013) förklarar att 

affärsmotivet går ut på att investera så lite som möjligt på CSR-aktiviteter för att uppfylla 

samhällets förväntningar, men att ändå gå med vinst på investeringen. 

 

Ytterligare problem uppstår när man tar hänsyn till att det är vanligt att SME:s inte har den 

nödvändiga infrastrukturen och/eller resurserna som krävs för att fullt ut tillämpa CSR, ett koncept 
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som egentligen inte medför några direkta intäkter (Perrini et al., 2007). Trots detta har en ökning av 

implementeringen av CSR inom SME:s observerats inom aktuell forskning (Lee et al., 2016; Roy et 

al., 2013). Enligt (Battisti & Perry, 2011) drivs implementeringen av CSR främst av de värderingar, 

motivationer och psykologiska egenskaper hos en individ, trots detta finns det begränsad forskning 

som utreder implementering av CSR ur företagsledningens synvinkel. Med tanke på detta kan det 

vara intressant att skriva denna studie utifrån företagsledningens perspektiv, då det i SME:s är 

vanligt att ledningen ofta har en närmare relation med den dagliga verksamheten, än i stora företag 

(Baden et al., 2011). De motiv vi vill genomföra studien utifrån är kundmotivet och affärsmotivet. 

 

Majoriteten av forskningen gällande tillämpningen av CSR inom SME:s har hittills fokuserat på 

företagens finansiella prestation (Lee, 2011). Detta gör att det fortfarande saknas forskning som 

behandlar effekterna av kund- och affärsmotiven har på implementeringen av CSR inom SME:s i 

relation till företagsledningen (Baden et al., 2011), vilket för oss vidare till syftet och det 

forskningsgap vi avser att fylla med denna studie. 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för SME:s företagsledares val att tillämpa CSR, med 

fokus på kundmotivet och affärsmotivet. 
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2. Metod 

 

2.1. Vetenskapsteoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs det för den grundläggande vetenskapsteoretiska referensram som används i 

studien. 

 

2.1.1. Verklighetssyn  

I denna studie avser vi att förstå företagsledares resonemang bakom implementeringen av CSR, 

med avseende på kundmotivet och affärsmotivet, vilket innebär att vi försöker förstå en situation ur 

andra individers perspektiv. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) är aktörssynsättet och 

socialkonstruktivismen två lämpliga perspektiv att genomföra en sådan studie utifrån, på grund av 

deras tolkande natur. Den sociala konstruktivismen är enligt Allwood & Eriksson (2010) ett synsätt 

som utgår ifrån att verkligheten bildas och förändras av människan och dess upplevelser samt dessa 

upplevelsers innebörd. Dessa mänskliga upplevelser är samhällets byggsten och det är alltså de som 

skapar den externa verkligheten som människor bemöter varje dag. 

 

Aktörssynsättet går enligt Arbnor & Bjerke (1994) ut på att tolka människors ord, värderingar och 

handlingar. En av aktörssynsättets viktigaste delar, intentionaliteten beskriver anledningarna till 

varför olika aktörers subjektiva verklighetsuppfattningar och logik existerar. Författarna beskriver 

intentionaliteten som en dimension som ligger bakom intentionerna, snarare än att beskriva 

begreppet som intentioner. Detta begrepp är relevant i vår studie, då det hjälper oss att förklara de 

bakomliggande dimensionerna bakom de valda motiven, vilket gör det möjligt för oss att få en 

djupare förståelse för varför företagsledarna väljer att implementera CSR. 

 

Vidare menar författarna att aktörssynsättet tar två viktiga ställningstaganden, nämligen gällande 

aktörer och observatörer. Arbnor & Bjerke (1994) menar att aktörer ses som handlande, 

reflekterande och skapande individer. I ett forskningssammanhang är aktörer undersökningsobjekt 

och i vår studie blir aktörerna företagsledarna i SME:s. Enligt författarna är det viktigt att man 

skapar en bild av aktörerna som handlande och skapande individer, snarare än passiva individer 

som hindras och påverkas av yttre faktorer. Observatörer måste engagera sig i aktörernas situation 

och försöka förstå deras handlingar utifrån deras perspektiv, men samtidigt måste observatören 

ibland ta avstånd för att kunna få till ett bredare perspektiv på det insamlade empiriska materialet. 

Vår roll som observatörer är därmed att hitta den optimala balansen mellan engagemang och 
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avståndstagande, för att kunna få en mer sammanhängande helhetssyn och förståelse, enligt Arbnor 

& Bjerke (1994). 

 

Arbnor & Bjerke (1994) menar även att observatören under vissa omständigheter kommer att 

behöva uppträda som en aktör. Med detta menar författarna att i samband med att observatören 

observerar aktörerna, kommer ett rollbyte att inträffa, vilket innebär att aktörerna kommer att 

observera observatörens agerande, vilket i sin tur alltså betyder att aktören blir observatören och 

vice versa. 

 

Allwood & Eriksson (2010) menar att socialkonstruktionismen handlar om att vår förståelse för de 

fenomen som för oss verkar självklara och som vi tar för givet egentligen skapas av kommunikation 

och social interaktion i samhället. Författarna menar att vi i vårt vardagliga liv ofta är omedvetna 

om hur det samhälle vi lever i konstrueras och att vi ofta ser det som oberoende av våra handlingar. 

Enligt Johansson-Lindfors (1993) bör forskare som forskar kring företags- och 

organisationsrelaterade frågor helst uppfatta världen som en social konstruktion, vilket vi anser är 

lämpligt för vår studie. I denna studie avser vi att belysa vilket ställningstagande företagsledningen 

tar till kunder och affärsrelaterade faktorer vid implementeringen av CSR, och det är lämpligt att se 

faktorerna som socialt konstruerade, i enlighet med innebördsbeskrivningen av 

socialkonstruktivismen som presenterades ovan. 

 

2.1.2. Kunskapssyn 

Hermeneutik är en forskningstradition som innebär att forskaren är ute efter att förstå innebörden av 

texter, handlingar, ord och normer genom att försöka få en förståelse för situationen ur den 

originella upphovsmannens perspektiv, för att på så vis skapa kunskap (Hultén, et al., 2007). 

Kunskapen inom hermeneutiken kommer från individernas egna erfarenheter samt hur dessa kan 

tolkas, menar Alvesson & Sköldeberg (2008). Inom hermeneutiken är forskaren alltid ute efter en 

djupare förståelse. Eftersom studien går ut på att förstå de bakomliggande motiven som gör att 

företagsledarna inom SME:s väljer att implementera CSR genomsyras studien av hermeneutiska 

inslag.  

 

Inom hermeneutiken menar Alvesson & Sköldeberg (2008) att ett viktigt karaktärsdrag är att empiri 

endast kan förstås om det sätts i ett samband med helheten. Författarna är dock noga med att påpeka 

att helheten endast kan förstås om man har en god förståelse för delarna. Det är således viktigt att 
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förstå vikten av relationen mellan helheten och delarna, något som kallas för den hermeneutiska 

cirkeln. I vår studie var avsikten att genomföra intervjuer med ett antal företagsledare inom SME:s, 

där vi försökte få förståelse för deras åsikter och försökte sätta dem i ett sammanhang. Det 

hermeneutiska synsättet gör det möjligt att få till en djupare förståelse för olika fenomen, vilket i det 

här fallet blir tillämpningen av CSR i SME:s, och varför företagsledarna i dessa SME:s väljer att 

implementera konceptet, med hänsyn till kunder och affärsfrågor.  

 

2.1.3. Forskningsansats 

Denna studie genomsyras av ett fenomen som går ut på att vi som forskare pendlar fram och 

tillbaka mellan den teoretiska referensramen och empiri. Detta är något som kallas för abduktion 

och Carr, Durant & Downs (2004) menar att abduktion ligger mellan induktion och deduktion. De 

menar att abduktion går ut på att använda sig av interaktiva insikter för att skapa nya modeller 

genom att använda sina existerande kunskaper för att utveckla en bättre förståelse för de 

erfarenheter man utsätts för. Både Gold, Walton, Cureton & Anderson (2011) och Carr et al. (2004) 

beskriver abduktion som en kreativ process, där forskarna tillåts använda sitt eget omdöme och 

intuition för att kunna nå ett resultat.  

Carr et al. (2004) utvecklar sitt resonemang genom att mena att abduktion kan ses som förmågan att 

tolka information utifrån de rådande omständigheterna för att sedan kunna anpassa tolkningens 

innebörd i takt med att ny information tillgängliggörs. Abduktionen hade en betydande roll i denna 

studie, då den teoretiska referensramen används på ett iterativt sätt i relation till det empiriska 

materialet, vilket resulterade i att det var möjligt för oss att tolka respondenternas svar med hänsyn 

till de erfarenheter som uppstod under studiens gång.  
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2.2. Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt redogör vi för de övergripande metodval som ligger till grund för studiens 

utformning.  

2.2.1. Forskningsmodell 

 

 

Med denna forskningsmodell illustrerar vi vårt tillvägagångssätt för genomförandet av studien. 

Modellen är även tänkt att ses som en övergripande guide för hur olika kapitel och avsnitt hänger 

ihop med varandra och med syftet. Var och en av modellens delar förklaras mer detaljerat i sitt eget 

avsnitt.  
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2.2.2. Litteratursökning och litteraturinsamling 

Vår främsta källa var vetenskapliga artiklar som hittades via databaserna Discovery och Google 

Scholar. Vid våra sökningar på Discovery blev vi ofta hänvisade till artikeldatabaserna Emerald 

Insight och Science Direct. När vi sökte efter vetenskapliga artiklar försökte vi att främst använda 

artiklar som var “peer reviewed”, vilket innebär att artiklarna redan har granskats av författarnas 

kollegor inom det forskningsområde där artiklarna skrevs (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Artiklarna behandlade främst CSR i SME:s. För att smalna av våra sökningar och på så vis få fram 

mer djupgående och relevanta resultat i sökningarna använde vi begreppen CSR och SME i 

kombination med flera andra begrepp, bland annat: “motivation”, “incentives”, “owners”. Med 

dessa sökord upplevde vi att våra sökresultat blev tillfredsställande. 

 

Utöver vetenskapliga artiklar användes ett antal böcker och andra uppsatser vid litteratursökningen. 

Bryman & Bell (2013) menar att befintliga källors litteraturförteckningar inom samma område kan 

vara ett bra hjälpmedel för att hitta ytterligare litteratur, som sedan kunde användas för att stärka 

våra argument.  

 

2.2.3. Källkritik 

Forskning om CSR och SME:s har blivit relevant och ökat avsevärt på senaste år, därför måste vi ta 

hänsyn till de källor vi tar del av för att inte ge felaktig information och öka trovärdigheten i vår 

studie. Vi behöver alltså veta vem det är som har skrivit informationen och vilka som har publicerat 

den och om de är genuina källor. När vi valde ut våra källor använde vi oss av följande fyra 

punkter, som Hultén et al. (2007) menar att forskare kan följa för att kontrollera källans äkthet: 

 

1. Dokumentets originalkälla bör kontrolleras och ses över, finns det bara som internetkälla 

eller finns det tryckt i en bok? De vetenskapliga artiklar vi har använt oss av har publicerats 

i stora journaler som genomför kvalitetskontroller och är peer-reviewed, vilket innebär att de 

har granskats av andra forskare och bedömts ha en god kvalitet. De tryckta källorna är 

kontrollerade innan de har givits ut och refererar till ett stort antal forskare.  

  

2. Är författaren till källan pålitlig, har denne ett känt rykte inom området dokumentet 

behandlar? Detta har vi kontrollerat genom att söka på författarens namn, se över vilken 
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expertis denne innehar och om denne har skrivit andra dokument inom området. Författarna 

till de tryckta källorna vi har använt anses vara experter inom området och har skrivit 

flertalet böcker om detta.   

 

3. Refererar författaren till andra källor i dokumentet och är hänvisningarna till de andra 

källorna i dokumentet riktiga? Genom att söka upp referenserna i databaser och granska att 

det som refererats är riktigt har vi aktivt varit källkritiska. 

 

4. Refererar andra till författarens dokument? Detta har vi tagit hänsyn till genom att 

undersöka hur många som har refererat till dokumentet i databaserna och haft som 

målsättning att prioritera artiklar med flest citeringar. 

 

2.2.4. Fallstudie 

Vår studie riktar sig mot att få en djupare förståelse och kunskap. Ett sätt att uppnå det är genom att 

få grundligare svar på de frågor vi avser att ställa i intervjuerna. Genom att få grundligare svar 

kommer vi även att få mer trovärdig empiri och ett pålitligt resultat. Merriam & Tisdell (2016) 

påpekar att kvalitativa studier och fallstudier delar samma intresse för förståelse och betydelse. 

Även Bryman & Bell (2013) menar att fallstudier oftast kopplas till den kvalitativa forskningen, 

med anledning av att intervjuer och observation bidrar till ingående granskning av fallen. Det är 

alltså intervjupersonerna och författarna som är viktiga i fallstudien då de, enligt Sohlberg & 

Sohlberg (2013), är utgångspunkten för beskrivningar och det är de som skapar sammanhang till 

framställningen. Fallstudiedesignen passar således vår studie väl och kommer att hjälpa oss att få 

den förståelsen som krävs för att kunna komma fram till ett bidrag. 

 

Fallstudieforskning innebär att man studerar ett visst fall för att bilda djupgående kunskap, det kan 

vara t.ex. en organisation, en person eller en plats man undersöker. Dock anser Bryman & Bell 

(2013) att forskningsdesignen inte är begränsad till ett fall, utan att det ofta handlar om flera fall. 

Angreppssättet för fallstudier är, enligt Merriam & Tisdell (2016), att samla in, organisera och 

bearbeta information som till slut ska leda till ett bidrag. Författaren menar vidare att det är 

forskaren som är det primära instrumentet för att hämta in och analysera det empiriska materialet 

inom kvalitativa fallstudier. 
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2.2.5. Datainsamlingsmetod 

I denna studie genomfördes insamlingen av det empiriska materialet med hjälp av kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. Valet av insamlingsmetod styrdes främst av vår verklighets- och 

kunskapssyn, då aktörssynsättet, socialkonstruktivismen samt hermeneutiken ofta förknippas med 

kvalitativ forskning, vilket gjorde att en kvalitativ ansats var lämpligast (Arbnor & Bjerke, 2009). 

Syftet med studien gick ut på att försöka tolka och förstå företagsledarnas resonemang bakom 

implementeringen av CSR, och det är även därför en kvalitativ ansats var lämplig att använda.  

 

När det gällde valet av intervjuform ville vi som forskare få till intervjuer som var någorlunda 

flexibla, snarare än intervjuer som präglades av strikt utformade frågor och därför valde vi att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform gav respondenterna en chans att 

formulera svaren på sina egna sätt, vilket är viktigt för att möjliggöra att vi, i enlighet med vår 

kvalitativa ansats (Bryman & Bell, 2013), skulle kunna tolka och förstå det empiriska materialet 

bättre. Alvehus (2013) lägger stor vikt vid att det i semistrukturerade intervjuer är viktigt att 

uppmuntra respondenterna att utveckla och fördjupa sina svar samt att de får motivera svaren. Vid 

våra intervjuer var det viktigt att vi gav respondenterna möjligheten att med sina egna ord beskriva 

sina ställningstaganden till kund- och affärsmotivens betydelse vid implementeringen av CSR. 

Respondenternas svar diskuteras sedan i relation till den teoretiska referensramen i studiens 

analysavsnitt.     

 

I kvalitativa fallstudier är det viktigaste med intervjuerna att veta vilken typ av information man är 

ute efter, menar Merriam (1994). Författaren menar att för att intervjuerna ska kunna bidra med den 

nödvändiga informationen krävs det att forskarna har tillräckligt goda kunskaper inom 

forskningsområdet. På grund av detta såg vi till att vara pålästa innan genomförandet av 

intervjuerna, vilket hjälpte oss att få ut mer utförlig och nyanserad information från respondenterna. 

Larsen (2009) menar att information som forskarna själva samlar in kallas primärdata, och i studien 

är det våra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som utgör primärdatan.  

 

Kvalitativa intervjuer bör enligt Olsson & Sörensen (2011) genomföras på en plats där det inte 

förekommer några störningsmoment och där respondenten kan känna sig trygg. Därför valde vi att 

genomföra alla intervjuer på respondenternas arbetsplatser, dels för att det skulle vara enklare för 

dem, men även för att de skulle känna sig bekväma. Vid genomförandet av intervjuerna upplevde vi 

inte några större störningsmoment och lyckades således ställa de frågor vi tyckte var relevanta.  
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Kvalitativa intervjuer medför en rad för- och nackdelar. Studier som går ut på att få en djupare 

förståelse för undersökningsobjektens resonemang och motiv förstärks av kvalitativa intervjuer, 

menar Alvehus (2013). Enligt detta resonemang var kvalitativa intervjuer alltså en fördel i vår 

studie. Bryman & Bell (2013) nämner att kvalitativa intervjuer gör det möjligt att ställa djupare 

följdfrågor, för att få ett fylligare empiriskt material. Flera författare tar upp att svaren från 

kvalitativa intervjuer inte kan användas till att generalisera resultat (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 

2013; Merriam, 1994). Det ser vi dock inte som ett problem, då vi är medvetna om att resultaten 

från denna studie inte kan generaliseras till hela populationen, och det är inte heller generaliserbara 

resultat vi är ute efter. 

 

Efter respondenternas samtycke spelade vi in varje intervju för att underlätta analysen av empirin 

(Dalen, 2008). Inspelningen skedde med hjälp av en iPhone. Efter varje intervju transkriberade vi 

intervjuerna på egen hand. Dalen (2008) menar att genom att göra transkriberingen själv får man en 

chans att lära känna det empiriska materialet bättre innan man börjar analysera det. Eftersom alla 

inspelningar återfanns i samma iPhone var det lätt för oss att komma åt inspelningarna för att 

kontrollera att utskrifterna stämde överens med inspelningarna.  

 

2.2.6. Urval 

I studiens syfte har vi konstaterat att vi kommer att undersöka CSR och SME:s utifrån 

företagsledningens perspektiv. Därmed utesluter vi att göra ett slumpmässigt urval utan valet faller 

på ledare inom ett antal SME:s som tillämpar CSR då vi anser att företagsledare som respondenter 

är relevanta för vår studie. Merriam (2016) menar att det finns många platser och människor som 

kan observeras och intervjuas och att det därför är viktigt för forskarna att bestämma sig för vad 

som är viktigt för just den studien forskaren genomför.  

 

Den metod vi använder oss av för att göra ett urval kallas för urval som utgår från det unika, vilket 

innebär att vi utgår ifrån personer med en speciell position, i detta fall företagsledare. Vi har som 

målsättning att intervjua ungefär tio personer från fem olika företag - alltså två personer per företag 

för att få tag på tillräckligt med info. Förutom fördelen att få mer information, kontaktar vi minst 

fem företag för att få variation i urvalet, något som Trost (2010) påpekar vara viktigt för att urvalet 

ska ske heterogent, då vi väljer att vara homogena gällande företagsledare. Detta kommer att hjälpa 

oss att få mer variation i svaren än om vi endast hade fokuserat på ett företag och alla dess 

företagsledare.  
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2.2.7. Utformning av intervjuguide 

Som vi redan nämnt genomförde vi semistrukturerade intervjuer. Bryman & Bell (2013) menar att 

vid semistrukturerade intervjuer ska en intervjuguide ses som en karta över de områden och 

frågeställningar som ska beröras i intervjun. Det är viktigt att forskaren med hjälp av frågorna kan 

få information om hur respondenterna upplever det fenomenet man studerar samt att intervjuerna 

präglas av en viss nivå av flexibilitet. Kvale & Brinkmann (2014) menar att en välstrukturerad 

intervjuguide gör analysen av empirin lättare. Frågorna i vår intervjuguide är således formulerade 

utefter de resonemang som tas upp i vår teoretiska referensram.  

 

De flesta frågor i denna studie handlade om CSR ur ett affärsperspektiv. Det förekom även frågor 

som berörde för- och nackdelar med CSR, med fokus på hur respondenten kände att deras 

tillämpning av CSR har påverkat deras verksamhet. Frågorna som ställdes hade ofta en öppen 

karaktär, för att låta respondenten svara på frågorna med sina egna ord och göra det möjligt för 

respondenterna att motivera svaren utförligt. Intervjuguiden finns bifogad som bilaga 1.  

 

Kvale & Brinkmann (2014) betonar att intervjufrågor bör vara begripliga i så stor utsträckning som 

möjligt. När vi utformade intervjuguiden strävade vi efter att undvika facktermer och försökte hålla 

oss till vardagliga uttryck när vi beskrev sådant som vi behandlat i vår teoretiska referensram. För 

att se till att respondenterna var väl förberedda inför intervjuerna bifogade vi ett dokument med 

övergripande frågor (bilaga 1) när vi kontaktade våra respondenter med information om vad 

intervjun skulle handla om. 

 

2.2.8. Kvalitetskriterier 

För att få en god kvalitet och hög trovärdighet i studien följde vi ett antal kvalitetskriterier som 

används vid kvalitativa studier och säkerställer att arbetet är av god art. Kvalitetskriterier som t.ex. 

validitet och reliabilitet är verktyg som forskare, enligt Bryman & Bell (2013), använder sig av för 

att bedöma kvaliteten av undersökningen de har genomfört. Författarna menar dock att forskare 

upplever att dessa kvalitetskriterier främst vänder sig till kvantitativt inriktade forskare och därmed 

finner kvalitativt inriktade forskare inte dessa begrepp relevanta vid kvalitativa studier. Denna 

diskussion har mynnat ut i att kvalitativa forskare har tagit olika ståndpunkter gällande 
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kvalitetskriterier och föreslagit alternativa kvalitetskriterier för att bedöma undersökningar. De 

kriterier vi följde är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, och konfirmering. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i resultaten är en egenskap som kvalitativa studier ska ha för att de ska anses ha god 

kvalitet. Bryman & Bell (2013) menar att tillförlitlighet innebär att forskaren i sin forskning 

säkerställer att forskarna följer de regler som finns och att resultatet rapporteras till de personer som 

är en del av studien. Detta kan göras genom att de personerna som har bidragit till studien ska 

granska resultaten och bekräfta att forskarens uppfattning är korrekt och stämmer överens med 

verkligheten. Detta bidrar till ökad trovärdighet i studien då forskaren låter de deltagande ta del av 

studien, samt få ge sitt samtycke till studien innan den publiceras. I studien fick respondenterna ta 

del av de anteckningar och inspelningar som gjordes under intervjuernas gång samt tilläts komma 

med synpunkter om eventuella misstolkningar för att bättre återspegla det respondenterna ville 

förmedla för att på så sätt öka studiens förlitlighet. Samtliga respondenter erbjöds även att ta del av 

den färdiga studien.   

 

Överförbarhet 

Bryman & Bell (2013) menar att forskare som är inriktade på kvalitativ forskning har fokus på att få 

djupgående svar av en liten grupp, snarare än på många svar från en stor population, som 

kvantitativa forskare inriktar sig på. Författarna uppmanar därför kvalitativa forskare att framställa 

fylligare, tätare och mer detaljerade svar från respondenterna för att skapa en “bas” för andra. Med 

hjälp av denna bas ska andra kunna bedöma om resultaten kan generaliseras till andra miljöer. Vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer som innebar att vi följde en intervjuguide, men 

samtidigt behöll möjligheten att ställa följdfrågor. Följdfrågorna bidrog till att de svar vi fick var 

mer detaljerade och fylligare, jämfört med om vi hade valt att enbart strikt följa en intervjuguide. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet kan, enligt Bryman & Bell (2013), liknas med den kvantitativa forskningens reliabilitet 

och innebär att forskare ska anta ett granskande synsätt för att bedöma en undersökning. Sohlberg & 

Sohlberg (2013) menar att det granskande synsättet innebär att forskaren ser till att det finns en 

komplett och åtkomlig beskrivning av alla delar i processen. Författarna menar även att delarna i 

processen exempelvis är problemformulering, urval, metod. Därefter kan en kollega fungera som en 

granskare och bedöma arbetet under arbetets gång samt innan arbetet blir färdigt. Författarna 
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påpekar dock att dessa granskningar inte är en vanlig teknik och sällan används, då arbetet som 

granskare är krävande, eftersom kvalitativ forskning bidrar med en stor mängd information. I 

studien tillämpade vi ett kritiskt synsätt på studiens alla delar för att försäkra oss om att vi kunde 

uppnå en god nivå av pålitlighet och trovärdighet. 

 

Konfirmering 

Konfirmering innebär att forskare försöker bevisa att denne i studien har agerat objektivt och i god 

tro. Det ska klart framgå att forskaren inte avsiktligt har påverkat studiens utförande och resultat 

med personliga åsikter och värderingar eller dennes teoretiska inriktning. Granskaren har som 

uppgift att bedöma i vilken omfattning det går att bevisa resultatet från studien (Bryman & Bell, 

2013). Vi var två personer som genomförde studien, vilket gjorde det enklare att uppnå detta 

kriterium, genom att vi agerade så objektivt som möjligt med hjälp av varandra. Studien granskades 

del för del för att undvika att personliga åsikter och värderingar påverkade utförandet av studien. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för de definitioner av diverse begrepp som har en betydande roll i 

genomförandet av studien. 

 

3.1. Bakgrund om CSR – vad är det? 

Corporate social responsibility (CSR), vilket på svenska är företags sociala ansvarstagande, är ett 

mångtydigt begrepp med många definitioner och det är därför svårt att slå fast en objektiv definition 

av konceptet (Dahlsrud, 2008). Däremot finns en relativt allmänt accepterad definition av CSR som 

presenterades av EU-kommissionen (2001). Denna definition beskriver CSR på följande sätt: 

 

”…a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders…” 

 

Denna definition tar vara på konceptets mångtydiga innebörd och går ut på att det är upp till 

företagen att integrera sociala och miljöinriktade frågor i sitt sätt att bedriva den dagliga 

verksamheten samt i sina interaktioner med olika intressenter. 

 

Borglund, de Geer & Halvarsson (2009) beskriver CSR som ett verktyg för att “ta ansvar för 

relevanta förtroendefrågor” som har med företagets viktigaste intressenter att göra. Exempel på 

intressenter de nämner är kunder, anställda, leverantörer, lokalsamhällen och myndigheter. De 

menar att det är viktigt för företagen att lyckas identifiera de frågor som man har ansvar för samt 

vilka intressenter man bör fokusera på gällande dessa frågor. Enligt författarna måste CSR-

aktiviteterna kännas genuina, vilket innebär att de måste härstamma från företagets 

grundvärderingar för att de ska kunna upplevas som naturliga. Gör man inte det kan intressenternas 

förtroende för företaget minska, eftersom de då kan se företaget som hycklare, menar Borglund et 

al. (2009). Författarna förstärker intressenternas centrala roll i CSR genom att mena att 

intressenterna måste medverka frivilligt och få vissa av sina krav uppfyllda om de ska vara villiga 

att stanna kvar. Här menar de att företagsledningens roll är att hitta en balans mellan intressenternas 

olika mål på ett sätt som gör att företaget kan överleva. 

 

3.1.1. Beskrivning av CSR 

CSR är ett begrepp som genom åren har fått ett stort antal definitioner och betydelser, vilket kan 

göra det svårt att veta vad som egentligen räknas som CSR (Dahlsrud, 2008). Sarkar & Searcy 
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(2016) har genomfört en studie, där de analyserar dessa definitioner av CSR som har uppkommit 

från 1953-2014. De sistnämnda författarna förklarar att de i analysen fann den etiska frågan viktig 

och ansåg därmed att etiska överväganden uttryckligen bör finnas med i definitionen av CSR. Efter 

analysen bidrar författarna till en ny definition som lyder följande: 

 

“CSR innebär att företagen måste ta sitt ekonomiska ansvar och frivilligt gå utöver de lagstadgade 

miniminivåerna som finns så att de är etiska i alla sina aktiviteter. Det innebär även att företagen 

ska ta hänsyn till effekterna av deras handlingar i samhället, samtidigt som de bidrar till global 

hållbarhet.” (Sarkar & Searcy, 2016) 

 

Vi anser att denna definition är lämplig för vår studie för att kunna dra en gräns mellan vad som 

räknas som CSR och vad som inte gör det.   

 

Exempel på aktiviteter som klassas som CSR kan vara välgörenhet av olika slag, att sponsra lokala 

idrottsföreningar, eller möjligtvis att använda miljövänliga råvaror och produkter i sin verksamhet 

(Berglund et al., 2009). På grund av att de flesta definitioner av CSR är förhållandevis breda och 

ofta handlar om att “bidra till ett bättre samhälle och en bättre miljö” (Heal, 2005) finns det 

betydligt fler aktiviteter som kan klassas som CSR än de tre vi listade i början av stycket, men att 

försöka skriva ner dem här hade tagit för mycket plats. 

 

3.1.2. CSR i praktiken 

Heal (2005) menar att CSR är särskilt viktigt inom sektorer där det ofta förekommer konflikter och 

klyftor mellan finansiella vinster och samhällsmässiga målsättningar, såsom exempelvis 

tobaksindustrin eller bilindustrin, där det ofta finns intressekonflikter - vad tycker företagen är 

viktigare - vinster eller samhället och miljön? Författaren menar att CSR kan göra 

företagsledningen medveten om dessa konflikter och förhoppningsvis få dem att engagera sig i att ta 

samhällets välmående seriöst. Vidare menar författaren att detta kan bidra till en ökad arbetsmoral 

bland personalen samt hjälpa till vid förhandlingar med myndigheter och andra lagsättare.  

 

Ett exempel på vilka förödande konsekvenser det kan få att ignorera CSR är den numera nästintill 

icke-existerande asbest-industrin, som Heal (2005) beskriver som 1950-talets tobaksindustri. Enligt 

Heal (2005) förekommer dessa konflikter ofta dels på grund av skillnader mellan 

företagets/individens och samhällets värderingar och vilket värde någonting har för en aktör - som 
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ett exempel lyfts skogsskövlingen fram; för den som äger skogsytan har skogen ett ekonomiskt 

värde som enbart land och trä, medan samma yta kan, ur samhällets perspektiv, innehålla ett visst 

rekreationsvärde, existensvärde och miljövärde. Poängen författaren försöker framföra är alltså att 

CSR syftar till att få företagen att inse att samhällets behov överlag bör prioriteras före ökade 

intäkter. 

 

3.1.3. Kritik mot CSR 

CSR är ett koncept som har fått stå emot en del kritik. Exempelvis menar McWilliams & Siegel 

(2001) att engagemang i CSR visar symptom av en konflikt mellan företagsledningens och ägarnas 

intressen. Han argumenterar för att ledningen använder sig av CSR som ett sätt att uppnå sina egna 

sociala, politiska eller karriärrelaterade intressen, på ägarnas bekostnad. Författarna menar att de 

resurser som investeras i CSR hellre bör spenderas för att höja företagets effektivitet. 

 

Ytterligare kritik mot missbruket av CSR kommer från Baden et al. (2009) som skiljer mellan 

genuin CSR och “pseudo”-CSR, där det sistnämnda kallas för greenwash. Kritiken mot CSR i form 

av greenwash-begreppet riktas främst mot stora företag och går ut på att den ökade pressen att 

tillämpa CSR som stora företag utsätts för har resulterat i att vissa företag numera enbart ser CSR 

som ett marknadsföringstrick. I dessa företag anställs dedikerade CSR-ledare, vilket författarna inte 

menar är ett problem i sig. Problemet är att dessa företag inte anställer dem att faktiskt 

implementera CSR-frågorna i företagets strategi, utan snarare för att kunna skryta med att företaget 

engagerar sig i CSR. Termen greenwash beskriver således en situation där företaget spenderar mer 

pengar på att marknadsföra sitt miljöengagemang än man faktiskt spenderar på att vara miljövänligt. 

SME:s måste vara försiktiga för att inte hamna i en likadan situation, menar Baden et al. (2009). 

 

CSR har även kritiserats för att vara en dyr affärsstrategi som enbart genererar långsiktiga resultat, 

vilket gör att flera författare uppfattar CSR som problematiskt i ett SME-sammanhang då SME:s 

ofta inte har de finansiella musklerna för att kunna investera på det sättet (Russo & Perrini, 2010; 

Lepoutre & Heene, 2006; Vyakarnam, Bailey, Myers & Burnett, 1997). Däremot menar Vyakarnam 

et al. (1997) att SME:s inte utsätts för samma press att vara attraktiva för externa investerare, vilket 

gör att SME:s inte har samma behov av att erhålla de nödvändiga finansiella resurserna som krävs 

för en långsiktig tillväxt. 
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3.2. Skillnader mellan CSR i stora företag och SME:s 

Baumann-Pauly, Wickert, Spence & Scherer (2013) menar att forskare som fokuserat på CSR i 

SME:s inte har lyckats komma fram till en gemensam uppfattning om huruvida SME:s är bättre 

eller sämre utrustade för att implementera CSR i sin organisation än stora företag. 

Storleksskillnaden på företagen kan spela stor roll och påverka valet av CSR-aktiviteter och hur 

mycket resurser som kan investeras i CSR. Detta resulterar i att det förekommer skillnader mellan 

hur CSR bedrivs i SME:s och stora företag, och några av dem presenteras nedan.   

Ett annat problem är att CSR ofta ses som ett verktyg designat främst för stora företag, som har de 

nödvändiga mänskliga och ekonomiska resurserna för att kunna tillämpa CSR-aktiviteterna i sin 

verksamhet, menar Baumann-Pauly et al. (2013). En möjlig förklaring till detta är att utvecklingen 

av lösningar på världsproblem, såsom mänskliga rättigheter eller klimatförändringen, i första hand 

drivs av stora organisationer. Detta, kombinerat med att det än idag finns förhållandevis lite 

forskning om CSR i SME:s, kan ses som en förklaring till varför det inte är tydligt hur SME:s ska 

gå tillväga med sin implementering av CSR, menar (Murillo & Lozano, 2006). 

Baumann-Pauly et al. (2013) menar även att stora företag som vill bedriva CSR på ett konsekvent 

sätt måste formulera formella CSR-strukturer, vilket anses vara en omfattande uppgift, med tanke 

på att dessa strukturer och processer sedan måste förmedlas både offentligt och inom den dagliga 

verksamheten. Författarna menar att detta inte är ett lika stort problem i SME:s, då de ofta kan agera 

snabbare än stora företag, med motiveringen att företagsledningen i SME:s ofta finns närmare den 

vardagliga verksamheten. SME:s stöter sällan på några större problem med förmedlingen av CSR-

medvetenhet till sina anställda, på grund av den låga organisatoriska komplexiteten som SME:s ofta 

kännetecknas av (Baumann-Pauly et al. 2013; Von Weltzien Hoivik & Melè, 2009; Courrent & 

Gundolf, 2009). 

Russo & Perrini (2010) påstår att stora företag och SME:s alltid har skiljt sig från varandra. 

Författarna påpekar att SME:s ofta är oberoende, internt finansierade, flexibla, lokala och baserade 

på informella relationer inom och utanför företaget. Stora företag är å andra sidan externt 

finansierade, diversifierade, ofta med en strikt organisationsstruktur som består av formaliserade 

processer och transaktioner inom och utanför företaget och är generellt orienterade mot 

internationalisering. Russo & Perrini (2010) menar att de strukturella skillnaderna kan bidra till att 

diverse intressenter kan ha olika förväntningar på ledningen och företaget som en helhet. 

Det finns även skillnader i de relationer som SME:s och stora företag skapar med lokalsamhället de 

verkar i. Russo & Perrini (2010) menar att stora företag har större resurser och kan utnyttja de stora 
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resurserna till att främja ekonomin i samhället, vilket nuförtiden ses som ett kritiskt intresse. SME:s 

har däremot, enligt Vyakarnam et al. (1997), en mer direkt relation till lokalsamhället, därav kan de 

gynnas genom att de ses som en inbäddad del av samhället. De måste därför också jobba med att 

förbättra sitt rykte, legitimitet och skapa samförstånd med medborgarna. Spence et al. (2003) menar 

att dessa immateriella tillgångar är alla aspekter av det sociala kapitalet, vilket SME:s baserar sitt 

långsiktiga resultat på. 

 

3.3. Utmaningar och möjligheter vid implementering av CSR i SME:s 

En implementering av CSR i SME:s kan medföra både utmaningar och möjligheter för företaget. 

Möjligheterna och utmaningarna som tas upp i tidigare forskning redovisas nedan. 

 

Möjligheter/fördelar 

Borglund et al. (2009) menar att en implementering av CSR på lång sikt blir en del av 

vinstmaximeringen, på grund av att CSR leder till möjligheten att locka till sig nya investerare och 

kunder, då införandet av CSR stärker varumärket och ger en konkurrensfördel. Även Jenkins (2006) 

menar att varumärket och ryktet förbättras, men även att personalen blir mer motiverad. Författaren 

påpekar att detta leder till en bredare affärsarena och att mer affärer skapas med kunder tack vare 

det. Dessutom menar Borglund et al. (2009) och Jenkins (2006) att CSR kan bidra till reducering av 

kostnaderna som SME:s har för att CSR kan bidra till effektivare hushållning av resurserna. 

Företag som engagerar sig i CSR-aktiviteter minskar, enligt Borglund et al. (2009), risken för att 

deras varumärke försvagas om de skulle råka ut för dålig publicitet. Detta kan ses som en stor fördel 

då en skandal som försvagar varumärket kan leda till att företaget inte kan överleva på grund av 

minskade resurser. En annan fördel är att risken för en intressentbojkott och att man förlorar 

licensen att bedriva sin verksamhet minskar - författarna menar alltså att CSR kan ses som ett 

förebyggande strategiskt verktyg för att minska riskerna för att råka illa ut, med hänsyn till externa 

faktorer. 

 

Utmaningar 

Jenkins (2006) menar att en av de största utmaningarna vid tillämpningen av CSR som alla företag 

möter, oavsett storlek eller sektor, är att motivera och involvera personalen. Författaren tar även upp 

andra utmaningar, dessa är att inkorporera CSR-kulturen i företaget, mäta och kvantifiera fördelarna 

med CSR, svårigheter med kommunikationen och upprätthållningen av CSR-aktiviteterna och 

skapa kontakt med samhället man verkar i. 
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Resursbegränsningar och tidsbrist är ytterligare problem som Roberts, Lawson & Nicholls (2006) 

och Russo & Tencati (2009) tar upp som utmaningar vid implementering av CSR i SME:s. Roberts 

et al. (2006) framför att dessa utmaningar är något som många SME:s identifierar som en barriär 

vid en implementering av CSR. Författarna menar dock att SME:s inte är ovilliga att hitta tid och 

resurser till att engagera sig i CSR, men snarare att man saknar expertisen som krävs för att 

prioritera tiden och resurserna som krävs för CSR. 

Murillo & Lozano (2006) menar att SME:s ofta stöter på problem med att förstå vad CSR 

egentligen innebär, utöver den egna implementeringen av CSR. Med detta menar författarna att 

SME:s har en tendens att vara “låsta” i sin egna definition av CSR och i många fall inte visar att de 

förstår den mångtydiga innebörd CSR har. Det kan innebära svårigheter och problem, då SME:s 

som tillämpar CSR på ett ineffektivt sätt kan känna att CSR har haft en negativ effekt på deras 

verksamhet. Dessa företag kommer även att ha svårt att ändra sina CSR-rutiner, om inte deras egna 

förståelse för CSR-begreppet blir bredare, menar Murillo & Lozano, (2006). 

3.4. Olika motiv till implementering av CSR 

Det kan finnas en mängd olika drivkrafter som gör att företag implementerar CSR. Lozano (2015) 

nämner både interna och externa drivkrafter. Exempel på interna drivkrafter kan vara proaktivt 

ledarskap, affärsmöjligheter och att man känner att man har en etisk skyldighet. Externa faktorer, å 

andra sidan, menar Lozano (2015), kan vara sådant som kundernas krav och förväntningar, lagar 

och regelverk eller samhällets ökade medvetenhet om hållbarhetsfrågor. Aguilera, Rupp, Williams 

& Ganapathi (2007) menar också att motiven bakom implementering av CSR kan vara antingen 

ekonomiska; för att uppnå långsiktiga vinster, eller sociala och etiska; för att känna att man agerar 

på ett meningsfullt sätt. D’Aprile & Talò (2015) menar att mindre företag ofta väljer att engagera 

sig i CSR på grund av lokalsamhällens olika normer och att SME:s vill upprätthålla sitt rykte i dessa 

samhällen. SME redovisar sällan sitt engagemang i CSR offentligt och det finns sällan några 

formella eller strukturerade CSR-system inom sådana företag. Författarna menar att det oftast är 

personer inom ledningen som fattar beslut om hur SME:s ska agera inom ramarna för CSR. 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till det som kallas för affärsmotivet och kundmotivet, som 

är centrala begrepp i vår studie. Dessa motiv cirkulerar kring hur implementeringen av CSR 

påverkar företagens ekonomi, huruvida det resulterar i några konkurrensfördelar, eller om 

företagsledarna känner att deras företag har blivit en mer attraktiv arbetsgivare efter 

implementeringen av CSR. Dessutom behandlar vi även hur kundernas önskemål och krav påverkar 

i vilken utsträckning företag engagerar sig i CSR. Uttrycken ”affärsmotivet” och ”kundmotivet” är 
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inspirerade av Roy et al. (2013) studie om CSR i mindre företag, vi har sedan valt att utveckla och 

anpassa dessa “motiv” efter våra behov. 

3.4.1. Affärsmotivet  

Roy et al. (2013) menar att det finns ett affärsrelaterat motiv bakom implementeringen av CSR och 

att det i detta motiv läggs mycket fokus på bland annat företagets ekonomiska målsättningar. 

Oavsett vilket företag man bedriver finns vissa målsättningar som handlar om att se till att företaget 

faktiskt kan överleva, och för att göra detta måste företaget ha tillräckligt stora vinstmarginaler, 

menar Roy et al. (2013), vilket man i sin tur menar hjälper företaget uppfylla samhällets behov och 

krav, genom CSR. Med andra ord menar författarna att om ett företag inte kan överleva så kan det 

inte heller bedriva CSR-aktiviteter. Dessutom menar Roy et al. (2013) att SME:s drivs till att 

implementera CSR för att matcha konkurrerande företags CSR-strategier, för att inte hamna i en 

dålig strategisk position. 

 

Det finns däremot forskning som tyder på att kopplingen mellan CSR och affärsrelaterade frågor, 

såsom konkurrensfördelar och ekonomisk prestation, inte är entydig och att mindre företag kan 

uppfatta vissa CSR-frågor som problematiska. Simpson et al. (2004) menar att vissa CSR-

aktiviteter, främst de som är relaterade till miljön, mestadels är strategiska frågor och att tidigare 

forskning inte har kunnat visa upp att SME:s som engagerar sig i miljöfrågor har fått någon påtaglig 

konkurrensfördel på det sättet (Simpson et al., 2004). I deras studie fanns dock flera undantag i 

form av företag som faktiskt lyckades höja sin konkurrensmässiga position genom att engagera sig i 

miljön. Däremot menar författarna att en vanlig syn bland SME:s var att miljöfrågor enbart sågs 

som en kostnad, då de förknippades med ökade kostnader.   

 

Inom ramarna för det som kallas för affärsmotivet avser vi att redogöra för två teman som tidigare 

forskning har tagit upp som har en koppling till vår studie. Dessa är ekonomisk prestation och 

arbetsgivarens attraktivitet. 

 

Ekonomisk prestation 

Perrini et al. (2007) menar att en drivfaktor bakom implementeringen av CSR i många företag är 

finansiell prestation. Det handlar ofta om att företag lägger mycket fokus på att koppla ihop externa 

förväntningar (från exempelvis ägarna) och hur man ska gå tillväga för att kunna leva upp till dessa 

förväntningar men ändå lyckas bedriva konkreta CSR-aktiviteter. Författarna menar att det är 

viktigt att företagen på något sätt kan mäta effektiviteten av aktiviteterna för att kunna avgöra vilka 

aktiviteter som är mest lämpliga, med avseende på de önskade resultaten. 
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Som tidigare nämnt menar Simpson et al. (2004) att det även finns en viss problematik gällande 

CSR i SME:s ur ett finansiellt perspektiv, då CSR ofta förknippas med utgifter, och det är inte alltid 

självklart att mindre företag har de nödvändiga ekonomiska resurserna för att kunna engagera sig i 

den mån de hade velat. Borglund et al. (2009) menar att CSR ur ett affärsperspektiv skapar 

finansiellt värde på flera sätt. CSR påstås stärka företagets varumärke och författarna menar att det 

är en direkt konkurrensfördel, vilket förväntas resultera i ökade intäkter. De etiska ansvarsområden 

som omfattas av CSR går ut på att försöka uppfylla de normer och målsättningar som finns i 

samhället, utöver det företagen tvingas göra på grund av lagar. Carroll & Shabana (2010) menar att 

dessa målsättningar är viktiga för samhället och diverse intressenter, men att jakten på att uppnå 

dessa målsättningar ofta inte ligger i företagens direkta finansiella intresse. Det finns alltså 

motsägelser i den nuvarande teoretiska referensramen gällande hur CSR påverkar företagen 

ekonomiskt, vilket gör det till en intressant faktor att studera. 

 

Arbetsgivarens attraktivitet 

D’Aprile & Talò (2015) menar att det finns en mängd forskning som tyder på att ett företags 

engagemang i CSR kan ha diverse effekter på de nuvarande anställdas syn på ansvarstagande samt 

hur företaget uppfattas som en arbetsgivare av potentiella anställda. Bland annat menar Turban & 

Greening (1996) att CSR har en tendens att skapa ett gott rykte för företag och öka deras 

attraktivitet som arbetsgivare. Även Albinger & Freeman (2000) och Borglund et al. (2009) är inne 

på samma spår och menar att arbetssökande uppfattar företag som engagerar sig i CSR som mer 

attraktiva arbetsgivare. Albinger & Freeman (2000) menar att CSR-engagemang blir särskilt viktigt 

om man vill locka till sig högutbildade och kompetenta medarbetare, vilket ses som en 

konkurrensfördel i form av mänskliga resurser. 

 

Dessutom kan CSR ha en positiv effekt på arbetssökande som aldrig tidigare haft någon interaktion 

med ett företag. De kan då uppfatta företaget som mer pålitligt, stabilt och trovärdigt, tack vare 

CSR, menar Viswesvaran, Deshpande & Milman (1998). Detta får stöd av Backhaus, Stone & 

Heiner (2002) som menar att ett företags sociala ansvarstagande är en viktig faktor som kan påverka 

arbetssökandes beslut att tacka ja eller nej till ett jobberbjudande. Författarna menar även att i de 

tillfällen där den arbetssökande har två jobb att välja mellan är CSR i många fall den avgörande 

faktorn. Det finns även forskning som visar på att det finns ett samband mellan anställdas 

uppfattningar av företagens sociala ansvarstagande och deras lojalitet gentemot företaget samt ge 

dem en känsla av att deras arbete fyller en viktig funktion för samhället (Bauman & Skitka, 2012; 

Brammer, Millington & Rayton, 2007; Peterson, 2004). 
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3.4.2. Kundmotivet 

Lozano (2015) påpekar att kundernas krav och önskemål samt samhällets förväntningar kan vara en 

anledning till implementering av CSR. Även D’Aprile & Talò (2015) menar att SME:s engagerar 

sig i CSR för att leva upp till de krav samhället ställer på dem och för att få ett bra rykte. 

Implementeringen av CSR kan på lång sikt, enligt Borglund et al. (2009), bidra till att företagen 

förbättrar kommunikationen med investerare och kunder och på så vis stärker varumärket och ger 

fler kunder. Detta är något som även Jenkins (2006) kommit fram till, och förklarar vidare att 

affärsarenan breddas och därmed skapar man kontakt med fler kunder. Elif, Nesenur & Gamze 

(2016) påstår att kunder till och med skapar psykologiska kontrakt med företag som hjälper till att 

garantera ömsesidigt fördelaktiga långsiktiga relationer.  

Dock menar Du, Bhattacharya & Sen (2010) att det, förutom kundernas krav och önskemål, kan 

finnas underliggande motiv till implementeringen av CSR. Lii & Lee (2012) påstår att kunder inte 

bara söker värdefulla egenskaper i produkterna/tjänsterna, utan också i företagets handlingar när de 

bygger en relation till företaget. Därför kan CSR-aktiviteter, enligt Maignan & Ferrell (2004), locka 

uppmärksamheten från samhället vilket vidare leder till att intressegrupper vill granska och avslöja 

företagens brister om deras löften är tomma eller överdrivna. Kundernas uppfattningar om 

anledningen till implementeringen av CSR kan således leda till att de köper produkter/tjänster från 

andra företag om de uppfattar att företagen ljuger eller vrider på sanningen till sin fördel. 

Därför väljer vi att, precis som affärsmotivet, redogöra för två teman inom det som kallas för 

kundmotivet. Dessa två teman som har tagits upp inom kundmotivet i tidigare forskning väljer vi att 

benämna kundernas önskemål och krav, samt underliggande motiv till implementering av CSR.    

 

Kundernas önskemål och krav 

Kunder ser, enligt Elif et al. (2016), CSR-aktiviteterna som en av de vägar genom vilka de lär sig 

företagets värderingar. Roy et al. (2013) menar att SME:s inspireras att implementera CSR i sin 

verksamhet, då det anses förbättra företagets interaktion med kunderna samt hjälper företaget att nå 

ut till fler kunder och utforska nya marknadsmöjligheter. Författarna menar att de allra flesta företag 

i grund och botten vill expandera och locka till sig nya kunder och att företagen kan använda sig av 

CSR för att uppnå detta mål. 

Lozano (2015) har i sin forskning, som tidigare nämnt, kommit fram till att kundernas krav och 

önskemål var en viktig extern drivkraft bakom implementeringen av CSR. Enligt Ernst et al. (2011) 
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beror detta på att företag har mött starka krafter från kunder som har blivit mer sofistikerade och 

krävande. Kunderna har snabbt förändrade köpmönster och livsstilar, samt högre förväntningar 

gällande anpassning, kvalitet, pris och miljö. Borglund et al. (2009) är inne på samma spår och 

menar att kundernas önskemål och krav för många företag är en viktig drivkraft bakom 

implementeringen av CSR. Elif et al. (2016) menar att kunder inte bara uppskattar globala 

organisationers CSR-handlingar, utan att de förväntar sig att även lokala företag tar sitt ansvar. 

Bhattacharya & Sen (2001) menar att litteraturen kring CSR starkt betonar att kunder belönar 

företag som engagerar sig i CSR genom att ge positiva utvärderingar, samt får högre avsikt för att 

köpa företagets produkter. Även Ahearne, Bhattacharya & Gruen (2005) argumenterar för att 

kunder stimuleras av genuina företagsinsatser genom socialt ansvarstagande och mer benägna att ge 

goda omdömen och betyg till företaget.   

  

Ulke & Schons (2016) har i sin studie kommit fram till att företag med ett bra rykte inte 

nödvändigtvis får in nya kunder efter implementeringen av CSR, utan att CSR kan användas av 

företag som vill reparera ett dåligt rykte bland kunderna. Dawar & Pillutla (2000) påpekar att 

kunderna har en tendens att använda sig av tidigare erfarenheter och uppfattningar av företaget som 

jämförelsestandard. Detta gör att trovärdigheten ökar avsevärt hos de företag som tidigare haft ett 

dåligt rykte, jämfört med ökningen som sker hos företagen som redan haft ett gott rykte sedan 

tidigare, vid tidpunkten då CSR implementeras. Ulke & Schons (2016) anser alltså att 

implementeringen av CSR bidrar till en ökad trovärdighet från kunderna. Newell & Goldsmith 

(2001) definierar trovärdigheten som “i vilken utsträckning kunderna känner att företaget har 

kunskapen eller förmågan att uppfylla sina påståenden och om företaget är att lita på eller inte”. 

Trovärdigheten bidrar således, enligt Sweeney & Swait (2008), till att bygga upp positiva 

kundreaktioner som fungerar som en typ av word-of-mouth. Lafferty & Goldsmith (1999) påpekar 

att kunderna dessutom, tack vare trovärdigheten, får köpintentioner och trovärdigheten från 

kunderna hjälper, enligt Newell & Goldsmith (2001), till att bygga ett varumärke för företagets 

produkter. 

  

Underliggande motiv till implementering av CSR  

Kunder, som intressenter, vill vara medvetna om de goda insatserna hos de företag de köper från, 

men de har också tvivel när det gäller företagets underliggande motiv för de goda insatserna (Du et 

al., 2010). Även om det, enligt Kim, Chaiy & Chaiy (2012), finns olika motivationer bakom CSR-

aktiviteter kan dessa kategoriseras i två läger: den sociala (samhällsorienterad) och den ekonomiska 

(företagsfrämjande). Det innebär att medan företag genererar ekonomiska fördelar, ska de också 

ansvara för de sociala konsekvenser i samhället där de gör affärer. Därför kan ett företag hamna i 
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båda lägren när de vill genomföra CSR-aktiviteter.  

 

Dock menar Kim et al. (2012) att det är kunderna som avgör vad som är motivationen bakom 

insatsen från företaget och vilket läger företaget hamnar i. Detta för att författarna menar att CSR 

typiskt sett uppfattas av externa intressenter som en vinstuppoffrande verksamhet som ligger långt 

ifrån ett företags generellt vinstmaximerande agerande. Motsättningen mellan CSRs natur och 

företagets intressen gör att konsumenterna ibland ifrågasätter de underliggande motiven bakom 

insatserna. Ellen, Webb & Mohr (2006) påstår att konsumenternas tankar kring motivet bakom 

CSR-insatsen påverkar deras svar på aktiviteterna och Kucuk (2010) menar att detta kan skada ett 

företags varumärke, varumärkesstrategi och andra insatser som görs av företaget. 

  

Elif et al. (2016) förklarar i sin studie att när företaget uttrycker att motivet bakom CSR är att 

exempelvis förbättra företagets image, kommer kunderna att ifrågasätta motivet och uppriktigheten 

bakom CSR-aktiviteten mer. Om företaget däremot hävdar att anledningen till CSR-aktiviteten 

exempelvis är att stärka välfärden, menar Rifon, Choi, Trimble & Li (2004) att kunderna då istället 

kommer att utvärdera aktiviteten som ett verkligt bekymmer. Dock förklaras det med att det inte 

finns en garanti för att en specifik motivation bakom insatsen kommer att ge samma resultat alla 

gånger när det kommer till kundernas omdömen. 
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3.5. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

I vår teoretiska referensram framgår det att definitionerna av CSR är många och att det finns en viss 

variation i vad de innebär. Det finns även två sorters CSR, nämligen intäktsökande och 

intäktsuppoffrande CSR. Som det framgår av modellen, kommer beskrivningen av CSR, 

affärsmotivet och kundmotivet, samt de två sistnämndas underordnade teman att tas med vidare till 

empirin. Därtill kommer de även att återkomma i analysen, där empirin ställs mot vår teoretiska 

referensram.    

 

Beskrivning av CSR 

Definitionen av CSR som vi avser att följa och ta med oss vidare är: “CSR innebär att företagen 

måste ta sitt ekonomiska ansvar och frivilligt gå utöver de lagstadgade miniminivåerna som finns 

så att de är etiska i alla sina aktiviteter. Det innebär även att företagen ska ta hänsyn till effekterna 

av deras handlingar i samhället, samtidigt som de bidrar till global hållbarhet.” Därutöver räknas 

även välgörenhet, sponsring och användning av miljövänliga råvaror och produkter som CSR i 

studien. 



 

32 

 

 

Affärsmotivet 

I den teoretiska referensramen framkommer att ekonomisk prestation och arbetsgivarens 

attraktivitet ligger till grund för affärsmotivet. Enligt tidigare forskning är ekonomisk prestation och 

arbetsgivarens attraktivitet en viktig drivfaktor bakom en implementering av CSR för att dessa kan 

bidra med konkurrensfördelar, ett finansiellt värde, en bättre uppfattning av arbetsgivaren för 

potentiella anställda och ett gott rykte för företaget.  

  

Kundmotivet 

Tidigare forskning visar att kundmotivet kan delas in i två teman. Dessa är kundernas önskemål och 

krav, samt underliggande motiv till implementering av CSR. Dessa två teman kan enligt tidigare 

forskning hjälpa företag att förbättra interaktionen med kunder och samhället, öka köpintentionen 

hos kunder, få bättre omdömen av kunder, ge högre trovärdighet och förbättra företagets image.    

 

Det som har redovisats ovanför i både modellen och texten; beskrivning av CSR och de olika 

motiven till implementering av CSR, kommer därmed att vara en viktig del i fortsättningen av 

studien. Detta för att ha en kunskapsbas som grund när vi ska intervjua respondenterna samt när vi 

ska ställa empirin mot vår teoretiska referensram i analysen. 
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4. Empiri  

 

4.1. Företagsbeskrivning 

Eftersom vi i denna studie valt att låta respondenterna förbli anonyma presenteras nedan en 

beskrivning av respondenterna samt deras företag på ett sätt som inte avslöjar deras identiteter, men 

ändå har en relevans i studien. Informationen som presenteras redogör för respondenternas (och 

företagens) branschtillhörighet, antal anställda, samt respondentens roll i företaget. 

 

Våra respondenters företag är verksamma inom ett antal olika branscher, vilket framgår i 

nedanstående tabell. Antalet anställda i företagen varierar mellan 3 och 20 anställda. För att ha 

empiriskt material som hänger ihop med syftet har alla respondenter ett direkt inflytande över hur 

företaget engagerar sig i CSR-frågor. Eftersom alla respondenter inte har samma roll i företagen 

kommer benämningen respondent samt ett nummer från 1-10 att användas när vi återger deras 

åsikter. 

Roll Respondent Bransch Datum för 

intervju 

VD 1 Teknisk forskning och 

utveckling 

25 april 2017 

VD 2 Fastighetsbranschen 26 april 2017 

Delägare 3 Teknikbranschen 3 maj 2017 

Kvalitetsansvarig 4 Fordonsbranschen 3 maj 2017 

Ägare 5 Byggbranschen 3 maj 2017 

Arbetsmiljöansvarig 6 Byggbranschen  3 maj 2017 

Produktions-/ekonomiansvarig 7 Energibranschen 4 maj 2017 

Arbetschef 8 Bygg- och stålindustri 5 maj 2017 

VD 9 Trädgårdsbranschen 10 maj 2017 

Delägare 10 VVS-industrin 10 maj 2017 

Tabell 1. Sammanställning av intervjurespondenterna 
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4.2. Respondenternas kunskaper 

Som vi nämnt tidigare var vi ute efter att intervjua individer som kan anses vara “företagsledare”, 

för att se till att de hade tillräckligt bra information om sina företags CSR-engagemang. Vi ville 

som sagt även få åsikter från personer som har ett direkt inflytande på företagets CSR-beslut.  

 

När intervjuerna var genomförda visade det sig att respondenternas kunskaper och uppfattningar om 

vad CSR är varierade. En del respondenter verkade vara pålästa och insatta i vad CSR innebär, 

medan andra av diverse anledningar hade mer begränsad kunskap om vad CSR egentligen handlar 

om. 

 

4.3. Beskrivning av CSR 

Som vi nämnde ovan förekom en del skillnader i hur respondenterna uppfattade CSR, och det fanns 

även variation gällande i vilken utsträckning respondenternas företag implementerade CSR i sin 

verksamhet.  

 

På frågan “vad innebär socialt ansvarstagande för dig?” svarade alla respondenter på olika sätt, men 

det som var gemensamt för alla var att de tyckte att det var viktigt att engagera sig i sociala frågor. 

De allra flesta respondenters definitioner av CSR berörde även miljöpåverkan, förutom 

respondenter 3 och 10. Under intervjun med respondent 10 nämndes dock miljön vid ett par 

tillfällen, främst på frågan om varför denne trodde att företag engagerade sig i CSR; då menade 

respondenten att även om miljön var viktig, såg denne ändå sociala frågor som huvudnumret i CSR. 

Det var en avvikelse från bland andra respondent 8 som lyfte fram miljön som en viktig faktor, och 

tog upp hur de på det aktuella företag jobbade med sin miljöpåverkan flera gånger under intervjuns 

gång.  Respondent 1 menade å andra sidan att deras engagemang i CSR egentligen började 

omedvetet, tills de blev nominerade för ett pris som delas ut till de miljövänligaste företagen. 

Respondenten menade att man inte än idag hade inte någon tydlig struktur för hur man jobbar med 

det, utan att det snarare är något som för dem inträffade naturligt, i och med att den bransch de var 

verksamma inom hade mycket fokus på energiförbrukning och miljö.  

 

4.4. Affärsmotivet 

Konkurrensfördelar och ekonomisk prestation 

Rent konkurrensmässigt handlade svaren om att respondenterna såg sitt engagemang i CSR som en 

god möjlighet att skaffa sig en konkurrensfördel på lång sikt, snarare än på kort sikt. På frågan 

”varför tror du att företag väljer att engagera sig i CSR?” var svaret marknadsföringsmässiga 

konkurrensfördelar ett återkommande tema. Respondent 8 sa ”Jag tror att många gånger handlar 
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det om marknadsföring, att man ska kunna visa upp att man gör det [CSR]”. Respondent 6 menade 

däremot att engagemang i CSR höll på att bli ett krav för att överleva i deras bransch med 

motiveringen: ”De som har varit med länge i branschen håller på att dö ut, för att de har gamla 

ägare som vägrar ändra struktur – ta in yngre förmågor. Ska man lyckas så lär det ju vara ordning 

och regler och sen ska man se till att man är den bästa arbetsplatsen att jobba på”. 

Även respondent 7 sa att “rent krasst är det ju bra PR.” Denna respondent menade dock att de 

kände att de hade fått en “enorm” konkurrensfördel på grund av CSR. I detta fall var CSR en del av 

affärsidén, då hela verksamheten gick ut på att tillverka miljövänliga produkter gjorda ur återvunnet 

material, vilket respondenten uppfattade som att de nischade sig på ett sätt som gjorde att de fick en 

fördel i sina upphandlingar.   

De flesta respondenter tyckte inte att deras engagemang i CSR hade någon större effekt på deras 

ekonomi. Respondenter 1 och 4 sa att deras produkter blev dyrare på grund av miljövänligare 

produktion. “Om man försöker vara miljövänlig i produktionen så påverkar det ju priset - det blir 

dyrare, men då är det inte vi i alla lägen som drabbas, utan det är ju kunden som drabbas av våra 

kostnadsökningar. Men de har ju sina miljöpolicies som de följer, så de vet ju att de får ta det.  – ett 

konkret exempel från respondent 4. 

 

När det gällde själva utgifterna förknippade med CSR tyckte respondenterna ofta att det handlade 

om relativt små summor och att de därför inte hade märkt någon större effekt av det. ”Det är ju inga 

jättesummor det handlar om, så någon större effekt har vi inte märkt, varken negativt eller positivt, 

utan det gör vi ju mer för vår egen magkänsla.” menade respondent 3 trots att denne sedan nämnde 

just kostnaden som den enda nackdelen med CSR, men däremot menade respondenten att de 

fördelarna CSR bidrog med vägde tyngre än nackdelen. Även respondent 2 menade att det inte 

handlade om några större summor, men att man ändå vidtog några åtgärder för att kontrollera att de 

pengarna man skänkte gick till ett gott ändamål. Men i samma anda som respondent 2 menade även 

respondent 3 att ”vi tjänar ju inte mer pengar för att jag skickar 1000 kr till Missing People eller 

vad det nu kan vara, men vi gör det ändå för att vi vill hjälpa till. Vi har det rätt bra ekonomiskt, så 

om vi kan hjälpa några ungdomar spela lite fotboll så gör vi mer än gärna det.” Detta är även 

något vi upptäckte hos respondent 10, som menade att de inte tjänar några pengar på att sponsra de 

lokala idrottsföreningar de stöttar, och att det förmodligen inte skulle resultera i att de fick mer 

jobb.   

 

Det fanns tre fall (respondenter 5, 6 och 8) där CSR-satsningarna handlade om större summor 

pengar, men inställningen hos dessa respondenter var att de såg det som en investering som skulle 
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löna sig i framtiden. Exempelvis sa respondent 5: “Jag köpte en ny bil nu för 400 000 kr, den är om 

2 år värd 200 000 kr… investerar jag 400 000 kr i vår arbetsmiljö och kvalitet så kanske den är 

värd 600 000 kr om 4-5 år.” På respondent 8s företag handlade det om en konkret investering för 

att skaffa en miljöcertifiering, som man förväntar sig ska resultera i en konkurrensfördel som i 

framtiden ska kunna löna sig ekonomiskt. Precis som respondent 2 och 3 menade även 

respondenterna 5, 6 och 8 att fördelarna med CSR vägde tyngre än den nackdel som utgjordes av 

kostnaderna. 

 

Arbetsgivarens attraktivitet 

Flera av respondenterna (1, 2, 4 och 7) menade att de inte tyckte att deras engagemang i CSR-frågor 

hade någon konkret påverkan på hur de uppfattades som arbetsgivare.  ”Det kan jag inte riktigt 

påstå att vi har känt någon effekt av” sa respondent 4 och fortsatte med att det var en tuff fråga, för 

att sådant är svårt att mäta. Flera respondenter tyckte däremot att möjligheten att uppfattas som en 

mer attraktiv arbetsgivare fanns där rent teoretiskt, men att de inte hade märkt några konkreta 

effekter. Exempelvis sa respondent 3 att “Om det har haft någon effekt så är det väl i någons 

undermedvetna, men vi har inte märkt något konkret som sagt.” 

 

Respondent 8 tyckte att CSR bara kunde ha en positiv effekt på hur man uppfattades som en 

arbetsgivare och motiverade detta med att denne såg det som en viktig marknadsföringsmässig 

åtgärd för potentiella anställda. Samma respondent sa sedan även att: “Det kan ju vara den 

avgörande biten för en potentiell anställd som står och väljer mellan två erbjudanden” och Jag tror 

att det ger en bild av stabilitet för anställda, både nuvarande och potentiella”. Denna åsikt hittades 

även hos respondenterna 9 och 10. I respondent 9s fall handlade det om att man hade anställt en 

person som inte hade kunnat jobba på ett större antal år på grund av psykisk sjukdom som hade 

återhämtat sig med hjälp av företaget, och att de andra anställda hade blivit stolta över att ha fått 

vara med på resan. Respondent 10 poängterade att de hade “hemskt lite tapp när det gäller 

personal”, och trodde att en stor anledning till detta var att man hade en god miljöpolitik och 

personalpolitik. 

 

Respondent 6 menade att i deras bransch (byggbranschen) var CSR särskilt viktigt för att få nya 

anställda att känna sig hemma och för att denna trygghet skulle få dem att stanna kvar hos företaget. 

”Man ska vara attraktiv hela resan, inte bara utbildningsvägen” var ett relevant citat från 

respondent 6, då utbildningar för nya anställda i denna bransch kan vara dyra. Respondent 5 som 

var verksam inom samma bransch menade även att det fanns stora skillnader i åsikterna hos de 
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anställda, beroende på deras ålder: ”Många undrar varför vi håller på med sådant här och tycker 

det är löjligt och de är oftast mellan 50-70, medan de yngre har förstått det här lite bättre.” 

 

4.5. Kundmotivet 

Kundernas önskemål och krav 

Färre än hälften av respondenterna menade att det ställdes krav på dem från kunderna och att det 

även kom in önskemål om att produkten skulle vara så miljövänlig som möjligt. Respondent 7 

förklarade att det oftast var kommuner som specificerade kraven och önskemålen på företaget i 

upphandlingarna. Respondenten förklarade vidare att detta var positivt då det i upphandlingarna 

handlade om att produkten kommunen ville ha skulle innehålla minst 30% återvunnet material, då 

företagets produkt bestod av 100% återvunnet material. ”Det kan ju inte de stora lampföretagen 

göra, för de jobbar ju på ett annat sätt. I vårt fall är det ju att kunderna har önskemål om hur 

lamporna ska tillverkas, och sen är det så att vi egentligen inte har någon direkt konkurrent, jag 

menar det finns ju inget företag som bygger lampor av återvunnet material” - respondent 7. 

  

Även respondent 4 menade att det var kommunen som kund som ställde kravet på dem och att det 

rent generellt var till ca 70% kunderna som styrde företaget in på miljöfrågor gällande tillverkning. 

Kravbilden från kunderna gör att de måste hålla sig till så miljövänliga material som möjligt. 

Respondenten menade dock att det även handlar om kompromisser gällande krav från kunderna då 

respondenten menade att produkten inte skulle bli lika bra om de hade tillverkat mer miljövänliga 

chassin. Ett konkret exempel från respondent 4 är: ”För något år sedan var det rätt vanligt att det 

fanns PVC-golvmattor i bilarna, men då var det en kund som ville att det skulle vara PVC-fritt, så 

då fick vi ju söka efter produkter som gjorde det möjligt att följa kundens önskemål”.  

  

Kraven som ställs på företaget som jobbar inom bygg- och stålindustrin förklarade respondent 8 

vara från fastighetsägare. Detta främst för att företaget har avtal med fastighetsägare som är 

ISO14001-certifierade (en slags standard för fastställande av miljöledning) och där finns det en bok 

med föreskrifter de behöver följa. Då fastighetsägarna är miljöcertifierade måste de ha koll på att 

det är godkänt material företaget använder sig av till bygget. Respondenten förklarade vidare att allt 

material som företaget stoppade in i fastighetsägarnas byggen först var tvungna att gå igenom en 

leveranskontroll, för att anses vara godkänt material.  

  

Önskemål och krav från kunderna var något som förekom ofta i deras företag menade 

respondenterna 4, 7 och 8. De resterande respondenterna berättade däremot att önskemål och krav 

från kunder inte alls förekom ofta när det kom till deras företag. När frågan “Brukar era kunder 
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ställa krav på er?” ställdes till respondent 3, svarade respondenten med ett ”nej”. Respondent 5 och 

6 förklarade däremot att de fått extremt få krav och önskemål från kunderna och önskade att de fått 

mer krav på sig för att bli bättre. Respondent 5 och 6 menade att det inte verkade som att det fanns 

ett intresse: ''Våra kunder verkar inte vara intresserade, de vet inte, de är inte insatta.'' - respondent 

5. 

  

Även respondent 2, 9 och 10 tyckte att de nästan aldrig fått krav eller önskemål från kunder. Enligt 

respondent 9 berodde detta i deras fall på att de är ett litet företag och att de inte riktigt kan delta i 

de stora upphandlingarna. Respondent 10 förklarade också att krav sällan förekommer, men att 

önskemål om kollektivavtal och miljövänligare material kan förekomma ibland. Respondent 2 

berättade att en kund en gång frågade om de kunde sponsra ett lag och att de då har ställt upp. 

Respondent 1 har också bara en gång fått ett krav på sig och då handlade det om att redovisa vart 

företaget får elektroniken från på grund av ädelmetallerna som fanns i den. ''Vi fyllde i en blankett 

som handlar om konfliktmetaller och skickade till vår leverantör så att vi skulle kunna visa upp det 

för kunden sedan.'' - respondent 1. 

 

Underliggande motiv till implementering av CSR / Företagets värderingar 

När det kommer till frågan om varför företag implementerar CSR trodde både respondent 4 och 6 

att det till största del handlar om att socialt ansvarstagande har blivit mer belyst i samhället och att 

de ser förtjänsten på sista raden. Det gäller att vara politiskt korrekt i dagens samhälle påpekade 

respondent 9. Respondent 5 menade att företag jobbar med CSR för att locka till sig nya kunder och 

vinna upphandlingar. Respondent 10 trodde, till skillnad från respondent 5, att företag jobbar med 

CSR för att kunna ha en bra personal och att det då var viktigt att skapa en bra arbetsmiljö för 

personalen. Vidare trodde respondenten, likt respondent 4, 6 och 9, att det var viktigt att hänga med 

i samhällets utveckling gällande miljövänlighet och det sociala ansvarstagandet. Respondent 4 

tillägger att som företagare tänker man på företaget först, allt annat kommer i andra hand (som t.ex. 

miljön), speciellt i små företag. Respondent 1 förklarade också att denne tänkte mer på miljön när 

hen jobbade på ett större företag, då de inte behövde ta hänsyn till varenda krona, något som 

respondenten menade var mycket tuffare i små företag. Både respondent 7 och 9 trodde att det är 

mer socialt förväntat att de stora företagen ska ta socialt ansvarstagande och att de företagen då gör 

det för att de måste, medan mindre företag inte har sådana krav på sig. "Ja, alltså rent ekonomiskt 

så tror jag att företag, åtminstone de större företagen i Sverige, har det rätt bra ekonomiskt, så de 

kan ju stoppa in lite pengar i CSR-grejer, men sen tror jag även att de har en moralisk medvetenhet 

gentemot samhället, men rent krasst är det ju bra PR." - respondent 7  
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Även respondent 8 framförde att denne tror att det finns många som gör det för att de genuint vill 

hjälpa till och bidra, men tror att det i många fall handlar om marknadsföring och att visa upp sig. 

"För att vara ärlig så är det ju en del av marknadsföringen." - Respondent 9. Dock så förklarade 

respondent 9 också att det inte betyder att man inte är bekymrad över miljön för det, utan snarare att 

denne hade insett att ett företag inte kan lösa alla problem i världen men att man faktiskt kan vara 

en del av lösningen genom att göra rätt för sig. 

  

Respondent 2, 3 och 10 trodde att det handlar om goodwill, att få ett bra namn och få bra publicitet. 

Med andra ord är det ett sätt att bygga upp sitt varumärke och synas, samtidigt som allmänheten får 

en bättre bild av företaget i form av att företaget behandlar sin personal väl, bryr sig om miljön och 

tar ett socialt ansvar. Detta är något som är viktigt menade respondent 5 och tillägger "Dagens 

ungdomar är inte lika trogna arbetsgivaren som på min tid. Idag finns det ju facebook, instagram 

etc. att nää men jag byter och sen kan den skriva att den där sköter sig inte. Så man måste locka på 

ett annat sätt, att här har man trygghet eller skriver det här är ett jättebra företag att jobba åt". 

  

Respondent 1 påstod att företag håller på med CSR-aktiviteter antingen för att de tycker att det är 

viktigt eller för att de blir tvingade till att göra det för att göra kunderna nöjda. Vidare förklarade 

respondenten att denne hade träffat få människor som engagerar sig för principens skull inom 

företag och menade att drivkraften snarare fanns hos individer. Även respondent 9 menade att även 

om det finns många företag som gör det för marknadsföringen finns det många individer som är 

genuint intresserade och arbetar med det endast för att förbättra samhället. Om det inte finns hos 

individen kommer det inte att föras över till företaget då respondenten menade att det var svårt att 

vara en annan person på jobbet än vad man är privat. "Det är väldigt svårt att vara en annan person 

på jobbet än vad man är privat. Skiter man i miljön privat så gör man ju troligtvis också det på 

jobbet. Bekymrar man sig för miljön på jobbet men skiter i det privat så gör man ju kanske det bara 

för att kunderna tycker att det är viktigt." - Respondent 1 
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5. Analys 

I kapitlet analys kommer vi att analysera den teoretiska referensramen och empirin, genom att ställa 

båda mot varandra för att hitta likheter och olikheter. Då syftet med vår studie är att öka förståelsen 

för SME:s företagsledares val att tillämpa CSR med avseende på kund- och affärsmotivet, kommer 

fokus att ligga på dessa delar när vi ställer den teoretiska referensramen mot empirin.  

 

5.1 Beskrivning av CSR 

I den teoretiska referensramen framgick att CSR är ett svårdefinierat uttryck och att det därför kan 

resultera i att olika individer uppfattar det på olika sätt (Dahlsrud, 2008). Detta är även något vi 

märkte bland våra respondenter, i och med att begreppets betydelse inte var likadant för 

respondenterna, även om vissa likheter fanns. Däremot fick vi intrycket att respondenterna var 

medvetna om miljön och sociala frågor och att deras kunskaper om CSR överlag var bättre än vi 

hade förväntat oss. Det var endast två av respondenterna som inte nämnde miljön när de framförde 

sina definitioner av CSR. Gemensamt för alla respondenter var de ansåg att socialt ansvarstagande 

var viktigt att engagera sig i, vilket är i linje med tidigare forskning som tydliggör att CSR ses som 

en aktuell fråga (Baden et al., 2009; Kim et al., 2012). 

 

Majoriteten av respondenterna förklarade att de inte upplevde några påtagliga svårigheter vid 

implementeringen av CSR. Undantaget var respondent 6, som poängterade att denne upplevde vissa 

svårigheter vid implementeringen av CSR, som var grundade i att det inte var lätt att få alla deras 

anställda “ombord”, vilket Jenkins (2006) menar är en av de största utmaningarna både stora och 

mindre företag stöter på. Vidare menade respondenten att arbetet med CSR gick långsammare än 

vad denne hade önskat, på grund av att respondenten inte var den enda som hade något att säga 

angående hur man skulle engagera sig i CSR - det fanns andra delägare och chefer att ta hänsyn till. 

Vår tolkning här är att respondenten upplevde att arbetet med CSR inte var så effektivt som det 

hade kunnat bli, möjligtvis för att företaget strävade efter en tydlig struktur i och med att de hade 

anställt en person som skulle arbeta med sådana frågor. I vår teoretiska referensram tas detta upp 

som ett problem som stora företag brukar stöta på vid implementeringen av CSR och att framför allt 

SME:s ofta saknar en tydlig CSR-struktur ses som en fördel (Baumann-Pauly et al. 2013), men vi 

tolkar respondentens svar som att deras situation avviker från vår teoretiska referensram. 
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5.2 Affärsmotivet 

5.2.1 Konkurrensfördelar och ekonomisk prestation 

Simpson et al. (2004) menar att SME:s i vissa fall inte har de nödvändiga ekonomiska resurserna 

som krävs för att engagera sig i CSR i den önskvärda utsträckningen. Många respondenter kände 

dock inte att deras ekonomiska läge var ett problem för deras engagemang i CSR-frågor. En vanligt 

förekommande förklaring till detta var att det i många fall enbart handlade om sponsring och 

välgörenhet och att det då inte handlade om några stora summor. Vi vill dock poängtera att flera av 

respondenterna, särskilt dem vars CSR-engagemang främst gick ut på sponsring och välgörenhet (2, 

3 och 10) nämnde kostnaden som en (ofta även den enda) nackdelen när frågan om vilka nackdelar 

respondenterna tyckte att CSR kunde orsaka ställdes. Att de ändå väljer att engagera sig i denna 

sorts CSR strider alltså mot Perrini et al., (2007) som menar att en stor drivkraft bakom 

implementeringen av CSR i många företag är finansiell prestation. Våra respondenter som nämnde 

kostnaden som en nackdel menade, som exempelvis respondent 2, att de egentligen inte tjänar mer 

pengar genom att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer. I och med att deras CSR-åtgärder 

enligt de själva ses som kostnader tror vi att ekonomiska fördelar inte är den främsta anledningen 

till att de väljer att implementera CSR. Flera av respondenterna nämnde stolthet och magkänsla som 

viktiga drivkrafter – att de gjorde det för att det kändes bra, eller att de hade ett genuint intresse för 

de frågor som tas upp inom CSR.   

 

Bland de respondenter vars företag hade gjort mer omfattande investeringar, i exempelvis 

miljöcertifieringar, var uppfattningen att det märktes på deras ekonomi, men att de såg de positiva 

effekterna som en stor konkurrensfördel. De respondenter som svarade på det sättet var verksamma 

inom byggbranschen och alla nämnde även att det var en bransch som hittills inte varit särskilt 

miljövänlig och som hade förändrats mycket på senare tid, vilket vi ser som en möjlig förklaring till 

att företag gärna vill sticka ut på denna front. Borglund et al. (2009) menar att sådana åtgärder är 

tänkta att förstärka företagets varumärke, och vi tror att konkurrensfördelen samt förhoppningen om 

ökade intäkter var viktiga faktorer när beslut om dessa investeringar fattades. Väl inne på 

konkurrensfördelsspåret resonerade flera av respondenterna kring hur priserna på deras produkter 

påverkades när de började vara mer miljövänliga i sin tillverkningsprocess och menade att 

produkterna blev dyrare. De menade däremot att det var något som kunderna fick tåla 

konsekvenserna av och sällan hade något emot - ibland var det till och med kunderna som ställde 

krav på att företagen behövde bli mer miljövänliga i sin tillverkning, trots att de var medvetna om 

att det skulle bli dyrare, och detta är något som kommer att beröras närmare under avsnittet 

dedikerat till kundmotivet. Respondenterna såg det som positivt att de kunde visa upp för sina 
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kunder att deras produkter kan vara miljövänliga. Även detta är något som kommer att beröras 

djupare under avsnittet dedikerat till kundmotivet. 

 

Simpson et al. (2004) menar att engagemang i CSR-frågor inte garanterar att man får några 

konkurrensfördelar och det är något som kom upp på några intervjuer. I de fall där det sociala 

ansvarstagandet främst gick ut på välgörenhet och sponsring av lokala idrottsföreningar upplevde 

respondenterna att de inte kände att de fick någon konkurrensfördel på grund av det. Vi tror att det i 

de fallen inte fanns något särskilt ekonomiskt motiv bakom dessa handlingar, utan flera av 

respondenterna menade att man främst gjorde det för sin egen magkänsla, vilket vi upplever stöds 

av Simpson et al. (2004) och Carroll & Shabana (2010) resonemang om att vissa CSR-aktiviteter 

inte är direkt lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv. 

5.2.2 Arbetsgivarens attraktivitet 

Ett företags engagemang i CSR-frågor kan förbättra dess image bland både nuvarande och 

potentiella anställda (D’Aprile & Talò, 2015). Turban & Greening (1996) menar att CSR har en 

tendens att skapa ett gott rykte för företag bland allmänheten, vilket i sin tur förväntas öka deras 

attraktivitet som arbetsgivare. Detta blir särskilt viktigt om man vill locka till sig högutbildade och 

kompetenta medarbetare, menar Albinger & Freeman (2000). De flesta respondenter hade dock inte 

märkt någon konkret effekt av detta på sin verksamhet. Tre tänkbara anledningar till detta kan enligt 

respondenterna själva vara att sådant är svårt att mäta; hur vet man egentligen att allmänhetens bild 

av företaget har blivit bättre? Den andra anledningen, som vi tror har en direkt koppling till den 

första, är att mindre företag inte nödvändigtvis anställer folk lika ofta som stora företag. Den sista 

anledningen tror vi har att göra med att mindre företag sällan har en formell struktur för sitt arbete 

med CSR (Baumann-Pauly et al. 2013), vilket även var fallet bland de respondenter som inte hade 

upplevt några påtagliga effekter - arbetet med CSR var av en informell art. De respondenter som 

inte hade märkt några effekter av det som beskrevs i början av detta stycke representerade företag 

med få anställda (färre än 6). 

 

Däremot resonerade många respondenter kring hur de tror att CSR kan påverka den bild av 

företaget som allmänheten har, utan att vi själva ställde någon fråga om hur de tror att företag kan 

påverkas, och deras resonemang var i stort sett i linje med vår teoretiska referensram (D’Aprile & 

Taló, 2015). Gemensamt för respondenter 7 och 9 var att de hade anställt personer med diverse 

funktionsnedsättningar, och respondenterna poängterade att dessa anställda hade utvecklats mycket 

under sin tid hos respektive företag. Respondenterna upplevde att denna utveckling hade gett de 

anställda (och respondenterna) en känsla av att de har gjort något bra som de kan vara stolta över. 
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Däremot var båda tydliga med att de egentligen inte hade något konkret bevis på hur de anställda 

upplevde deras CSR-engagemang, utan att det var något de trodde. En tänkbar förklaring, som 

nämndes av respondent 4, är att det kan vara svårt att mäta sådana saker, speciellt i mindre företag. 

Att respondenterna upplever de potentiella positiva effekterna av CSR är i linje med D’Aprile & 

Talò (2015), som menar att CSR kan ha en mängd olika positiva effekter på hur de anställda trivs på 

företaget, samt Bauman & Skitka (2012) som i sin forskning kom fram till att medarbetare på 

företag som aktivt arbetar med CSR känner att deras arbete fyller en viktig funktion och gör 

skillnad. 

 

Det fanns några respondenter (5, 6 och 8) som stack ut inom detta delområde. Respondent 8 ansåg 

att CSR kan vara den avgörande faktorn när en arbetssökande har två jobberbjudanden att välja 

mellan och trodde att det företag som kan visa upp att man bedrev sin verksamhet på ett ansvarsfullt 

sätt ofta får en fördel, vilket är det Backhaus et al. (2002) syftade på; att CSR kan vara det som 

avgör om man tackar ja eller nej till ett jobb. En annan respondent (5) svarade på ett ungefär 

likadant sätt och menade att detta var en av de främsta anledningarna till att man engagerade sig i 

CSR. Gemensamt för dessa respondenter var att bådas svar även berörde trygghet och stabilitet, det 

upplever vi som en överensstämmelse med den teoretiska referensramen (Brammer et al. 2007; 

Peterson, 2004). 

 

Respondent 5 och 6 menade även att en av de viktigaste anledningarna till att de engagerade sig i 

CSR var att de såg det som ett sätt att få sina nuvarande anställda att känna sig trygga och för att de 

skulle uppleva arbetsgivaren som ett stabilt, långsiktigt alternativ. Respondenterna hade en 

förhoppning om att dessa anställda skulle uppvisa lojalitet gentemot arbetsgivaren. Dessa 

resonemang stödjer den teoretiska referensramen, där Brammer et al. (2007) och Peterson (2004) 

lyfter fram en ökad känsla av trygghet och lojalitet som upplevda effekter av CSR bland nuvarande 

anställda. Det som var gemensamt för dessa två respondenter och respondent 8 var att alla var 

verksamma inom byggbranschen, och att alla tre poängterade att det var en bransch som hade 

förändrats och utvecklats mycket på sistone samt att alla tre hade en någorlunda tydlig struktur för 

hur de skulle jobba med CSR, vilket vi uppfattar som en avvikelse från den teoretiska 

referensramen, där Baumann-Pauly et al. (2013) menar att det främst är stora företag som brukar 

strukturera sitt engagemang i CSR. Respondenterna menade att de gärna ville involvera sig i frågor 

som berörs av CSR för att uppfattas som ett modernt företag och att de hade sett flera företag i deras 

bransch som valde att inte gå igenom denna modernisering; dessa företag gick det inte bra för och 

respondenterna var nära att kalla CSR för en överlevnadsinstinkt, åtminstone i deras bransch. 
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5.3 Kundmotivet 

5.3.1 Kundernas önskemål och krav  

Tidigare forskning har bevisat att kundernas krav och önskemål är en viktig faktor när det kommer 

till en implementering av CSR. Elif et al. (2016) påpekar att CSR-aktiviteterna är ett hjälpmedel för 

kunderna som de kan använda för att lära sig företagets värderingar. Ernst et al. (2011) menar att 

kunder generellt sett har blivit mer sofistikerade och krävande gällande socialt ansvarstagande och 

därför ställer krav på företag och produkter. De flesta respondenterna (främst 4, 7, 8) svarade i 

enlighet med vår teoretiska referensram gällande kundkrav och önskemål och påpekade att det till 

största del var kunderna som styrde in dem på miljöfrågor och att om de inte hade levt upp till 

kraven så hade kunderna vänt sig till ett annat företag. Lozano (2015) och Borglund et al. (2009) 

stödjer resonemanget och tillägger att kraven och önskemålen från kunderna är ett viktigt externt 

motiv som ligger bakom implementeringen av CSR. Respondent 4 kände att kravbilden tvingar dem 

att investera i miljövänligt material, vilket Roy et al. (2013) stärker och menar att detta är något 

man måste göra för att locka in kunder med krav och önskemål till att köpa produkten. 

 

Ulke & Schons (2016) har i sin studie kommit fram till slutsatsen att implementeringen av CSR 

bidrar till en ökad trovärdighet från kunderna, vilket kan vara anledningen till att respondenterna 

upplever att kunder endast köper produkten om företagen följer kraven som ställs. Bhattacharya & 

Sen (2001) menar att det lönar sig att följa de krav som ställs av kunderna för att det gör att 

kunderna får en högre avsikt att köpa produkten som företaget erbjuder. Detta är en situation som 

respondent 2, vars företag erbjuder en produkt som i sig handlar om energieffektivisering, menar ha 

skett när en kund frågade om företaget kunde sponsra ett lokalt idrottslag. 

 

Vi la märke till att alla respondenter menade att de egentligen inte har märkt att det har strömmat in 

nya kunder efter att de påbörjat CSR-aktiviteter, snarare att de har vunnit fler offentliga 

upphandlingar från kommuner och fastighetsägare. Ulke & Schons (2016) har i sin studie förklarat 

att det kan bero på att ett företag som redan har ett bra rykte inte i alla fall får in nya kunder efter en 

implementering av CSR, utan att CSR oftast får påverkan hos de företag som tidigare har haft ett 

dåligt rykte i allmänheten. Med andra ord använder kunder sig, enligt Dawar & Pillutla (2000), ofta 

av tidigare erfarenheter för att jämföra företaget. Det faktum att respondenterna inte upplever att det 

har påverkat verksamheten i form av nya kunder, kan således innebära att de redan har ett gott rykte 

och att kunderna inte ser en stor skillnad före och efter implementeringen av CSR på grund av 

detta.    
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En del av empirin som har avvikit sig från den teoretiska referensramen är att vi har lagt märke till 

ett genomgående tema i intervjuerna, där respondenterna inte upplever att de har fått, varken bra 

eller mindre bra, omdömen och betyg när de har gjort företagsinsatser genom CSR-aktiviteter. 

Tidigare forskning menar dock, enligt Sweeney & Swait (2008) och Ahearne et al. (2005), att ett 

företag som tar socialt ansvarstagande och följer de krav som ställs ska leda, till goda omdömen och 

positiva kundreaktioner och på så vis även öka köpvilligheten hos kunderna menar Newell & 

Goldsmith (2001). Detta kan, i respondenternas fall, bero på att insatserna sker lokalt och att 

företagen är SME:s som inte sticker ut så mycket från andra SME:s i varken lokalt eller globalt. 

 

Som vi har nämnt tidigare har Ernst et al. (2011) dragit slutsatsen att kunder har högre 

förväntningar på produkter och miljö och därför ställer krav, men respondent 5 menade att kunder 

inte verkar intresserade av det eller är insatta i ämnet och ställer därför inga krav. Även respondent 

9 och 10 tyckte att de nästan aldrig fått krav från kunder, dock förklarade respondent 10 att 

önskemål kan förekomma gällande material och kollektivavtal. I och med att endast respondent 5 

har svarat att det inte verkar som att kunderna är intresserade, tolkar vi det som att företaget sticker 

ut i den meningen. Det faktum att respondenterna antingen inte får krav från kunder eller att 

kunderna inte är intresserade kan vara anledningen till att både respondent 5 och 10:s företag till 

störst del fokuserar på CSR-aktiviteter som riktar sig till välmående och god arbetsmiljö för 

personalen. 

 

Respondent 4 har till skillnad från de andra respondenterna uttryckt att mer miljövänliga material 

inte alltid bidrar till en bättre produkt, utan snarare sämre när det kommer till produkten de erbjuder. 

Trots att företaget får krav och önskemål menar respondenten att en miljövänligare version av 

produkten de erbjuder kan göra att företaget går i konkurs på grund av förlorade marknadsandelar 

och minskad omsättning, samtidigt som kostnaderna ökar. SME:s ligger till störst risk för detta 

enligt Roberts et al. (2006) som menar att SME:s har begränsade resurser och att det är en utmaning 

vid en implementering av CSR. Därför leder det i respondentens fall ofta till en kompromiss mellan 

miljövänlighet och bästa möjliga produkt, vilket respondenten menar är negativt då företag ofta har 

ögonen på sig vad gäller miljön och socialt ansvarstagande. Alltså menar respondenten att alla 

företag inte kan implementera CSR fullt ut för att det kan påverka verksamheten och produkten, 

vilket är ett problem som inte tagits upp i tidigare forskning. 
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5.3.2 Underliggande motiv till implementering av CSR 

Som vi har nämnt i den teoretiska referensramen har Du et al. (2010) dragit slutsatsen att kunder vill 

veta om de CSR-aktiviteter som görs av företaget de köper från, men att det råder tvivel gällande 

bakomliggande motiv till insatsen. Detta tvivel bekräftades när respondent 4 och 6 förklarade att 

socialt ansvarstagande har blivit mer belyst i samhället och att de flesta företag ser att de kan 

utnyttja och vinna på detta. Det gäller att vara uppdaterad på utvecklingen i samhället och vara 

politiskt korrekt menade respondent 9. Respondent 5 trodde till och med att företag jobbar med 

CSR för att vinna upphandlingar och dra till sig nya kunder, alltså ett sätt att utnyttja konceptet för 

att öka omsättningen snarare än att vara 100% intresserad och hängiven. De flesta respondenterna 

(2, 3, 5, 7, 8 och 10) trodde att det både handlade om att genuint hjälpa till och ta ansvar men också 

om marknadsföring. Detta stämmer överens med den teoretiska referensramen då Kim et al. (2012) 

menar att de finns två ''CSR-läger'', en som gynnar företaget och en som gynnar samhället och att 

man kan hamna i båda om man utför CSR-aktiviteter som exempelvis ger god publicitet samtidigt 

som man gör något bra för miljön eller samhället. Författarna förklarar vidare att det till stor del är 

kunderna som bestämmer vad som är motivet bakom implementeringen och i vilket läger av CSR 

företagen hamnar i.   

 

Alla respondenter menade under intervjuerna att företaget kommer i första hand, och att allt annat 

kommer i andra hand. De förklarade också att CSR-aktiviteterna, som att göra ett jobb eller en 

produkt så miljövänligt som möjligt, var ett sätt att vinna upphandlingar. Att företaget kommer i 

första hand kan vara anledningen till att de respondenter som fick krav på sig följer dessa och det 

underliggande motivet för dem blir således att vinna upphandlingar och nya kunder. Enligt Kim et 

al. (2012) uppfattas CSR av intressenter som vinstuppoffrande, vilket då innebär att våra 

respondenter hamnar i den vinstsökande delen av CSR, även om respondenterna även känner att de 

bidrar till något bra i samhället. Dock menar både Kim et al. (2012) och Ellen et al. (2006) att det är 

kunderna som avgör i vilket syfte CSR-aktiviteterna har genomförts. Något som Rifon et al. (2004) 

tar upp är att det inte alltid är en specifik motivation ger samma bedömning från kunderna, snarare 

att de varierar.  

  

Respondent 5 hävdade att dagens ungdomar inte är trogna arbetsgivaren lika länge som man var 

förr i tiden och förklarade att de flesta ungdomar känner att det finns andra jobb och att det inte är 

ett problem att byta. Respondenten förklarade vidare att man måste locka dem på ett annat sätt, 

exempelvis genom att erbjuda trygghet och att få goda bedömningar som arbetsgivare. Även 

respondent 10 menade att CSR var ett sätt att få bra personal och en bra arbetsmiljö för dem. Detta 

bekräftas av Viswesvaran et al. (1998) som menar att arbetsgivarna kan upplevas som mer pålitliga 
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och stabilare genom positiva utvärderingar. Författaren anser också att det är just CSR-aktiviteterna 

som kan vara den avgörande faktorn när en arbetssökande ska välja mellan två jobb.   

  

Ett svar från respondent 1 som vi tyckte stack ut var på frågan "Varför företaget engagerar sig i 

CSR?''. Respondenten menade att företag implementerar CSR antingen för att de tycker det är 

viktigt eller för att de blir tvingade till att göra det i kundsyfte. Respondenten förklarade att 

drivkraften främst finns hos individer och att om det inte finns hos individer kommer det heller inte 

att överföras till företaget. Om man inte bryr sig om socialt ansvarstagande privat, kommer man 

troligtvis inte att göra det på jobbet heller. Respondent 9 uttryckte sig på ett liknande sätt och påstod 

att det finns individer som bryr sig och vill ta ansvar för sina handlingar, men att det också finns 

många som gör det av andra anledningar. Respondenternas svar bekräftas enligt tidigare forskning 

av både Murillo & Lozano (2006) och Battisti & Perry (2011) som menar att implementeringen av 

CSR drivs av en individs personliga värderingar, motivationer och psykologiska egenskaper.  
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6. Bidrag 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för SME:s företagsledares val att tillämpa CSR med 

avseende på kundmotivet och affärsmotivet. Studien bidrar till en ökad förståelse för hur 

företagsledare ser på dessa motiv genom att belysa vikten av personliga värderingar vid 

implementeringen av CSR. I viss mån stödjer vår studie tidigare forskning kring SME:s 

implementering av CSR; beslutet att implementera CSR i SME:s kan vara relaterat till förväntade 

konkurrensfördelar och kundernas förväntningar. Avvikelser från den teoretiska referensramen 

förekom gällande hur företagsledarna i SME:s ser på den ekonomiska effekten av CSR på deras 

verksamheter. 

 

6.1. Teoretiskt bidrag 

Vår studies resultat tyder på att finansiella resultat inte är den främsta drivkraften bakom SME:s 

implementering av CSR, åtminstone inte på ett direkt sätt. Det går alltså emot tidigare forskning 

som förklarar att finansiella resultat är en av de största drivkrafterna bakom implementering av CSR 

(Perrini et al., 2007). Det vi istället fann var att det var icke-finansiella faktorer, såsom hur man 

uppfattas som arbetsgivare och kundernas önskemål att göra, som vägde tyngre än den ekonomiska 

biten, och vårt resultat stöds av tidigare forskning inom området (D’Aprile & Taló, 2015; Lozano, 

2015; Ernst et al., 2011; Elif et al., 2016).  

  

Vi anser även att vårt empiriska material tyder på att SME:s inte nödvändigtvis har några 

underliggande motiv till implementeringen av CSR, utan att de ofta involverar sig i frågorna för att 

de är genuint intresserade av att göra en insats för samhället och miljön, vilket stöds av tidigare 

forskning (Baden et al., 2009; Kim et al., 2012).  

  

I vår studie kom vi även fram till att SME:s engagemang i CSR-frågor kan vara begränsat till 

sponsring av diverse lokala idrottsföreningar och välgörenhet. Detta kan bero på att företagens 

budget inte tillåter några större satsningar. Den kostnad som förknippas med sponsring och 

välgörenhet ses inte heller som någon nackdel, då företagsledarna ofta gärna vill hjälpa till. Carroll 

& Shabana (2010) menar att CSR ofta inte ligger i företagens direkta finansiella intresse, men att 

företagen väljer att engagera sig för att det anses vara viktigt ur icke-finansiella perspektiv och vi 

anser att studiens resultat stämmer överens med detta. I denna studie fann vi dock att SME:s 

företagsledares val att engagera sig i CSR ofta baseras på ett genuint intresse för CSR-frågorna. 

Tidigare forskning kring CSR i SME:s brister, då mycket fokus hittills har lagts på sådant som kan 

anses tillhöra antingen affärs- eller kundmotivet, medan individers egna värderingar enbart berörts 

på ytan (D’Aprile & Talò, 2015; Roy et al., 2013; Brammer et al., 2007; Peterson, 2004; Lozano, 
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2015; Ernst et al., 2015; Ulke & Schons, 2016). På så sätt anser vi att vår studie kan bidra till 

tidigare forskning. 

 

6.2. Praktiskt bidrag 

Vår studie tyder på att det är fördelaktigt att engagera sig i CSR ur ett PR-perspektiv samt för att ha 

en fördel vid diverse upphandlingar. Alltså är det positivt för SME:s att engagera sig i CSR för att 

skaffa sig fördelar samt för att få en god bild utåt. Dessa fördelar fungerar som reklam och kan 

intressera kunder att köpa produkter/tjänster från företaget. Samtidigt finns det även konsekvenser 

som kan förekomma om dessa CSR-aktiviteter inte genomförs på korrekt sätt eller om det inte finns 

ett genuint intresse bakom handlingen. Eftersom CSR ofta ses som vinstuppoffrande och för att det 

är kunder som bestämmer i vilken grad CSR-aktiviteten är genuin eller inte, kan det bli en 

konsekvens för företaget om kunderna anser att företaget endast gör det för publiciteten och för att 

öka omsättningen. Detta skulle då leda till att kunderna vänder sig till ett annat företag som tycker 

att CSR är viktigt och har ett genuint intresse för aktiviteterna. 

  

I denna studie kom vi även fram till att det finns fördelar med att jobba med CSR på ett mer 

strukturerat sätt, även inom mindre företag. De respondenter vars företag hade en tydlig, långsiktig 

struktur för CSR kände sig mer säkra på att det gav dem en konkurrensfördel, vilket vi ser som att 

företag bör sträva mot att ha en tydlig struktur för sitt arbete med CSR. Det kan exempelvis handla 

om att sätta upp en budget för sponsring/välgörenhet för att ha bättre koll på hur mycket man 

faktiskt bidrar med eller att ha en tydlig arbetsmiljö- och miljöpolicy.    

  

Denna studies resultat tyder även på att CSR medför fördelar ur ett medarbetarperspektiv, som 

trygghet, lojalitet och en känsla av att man gör något viktigt. Svårigheter kan dock uppstå gällande 

hur dessa fördelar ska mätas och det finns en risk för att företagsledare upplever effekter som 

egentligen inte finns där. För att undvika detta är en rekommendation att främst sträva efter att ha en 

tydlig struktur för CSR. Vid framtagandet av en sådan struktur ser vi dock ett behov att föra en 

öppen dialog med medarbetarna, för att säkerställa att alla är på samma sida och förstår varför de 

olika individerna gör det de gör. 

 

6.3. Förslag till vidare forskning 

De förslag vi lämnar till vidare forskning handlar om personliga värderingar och upplevelser, då vi 

anser att det främst är här det finns potential till intressant forskning. Vi föreslår att ytterligare 

kvalitativa studier genomförs kring vikten av hur individer upplever CSR i SME:s. En studie som 

mer djupgående behandlar diverse individers erfarenheter och uppfattningar om CSR skulle enligt 
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oss leda fram till intressanta resultat. Mer specifikt skulle en studie kunna handla om att belysa 

medarbetares egna upplevelser och åsikter om CSR. Alternativt tror vi att en studie som angriper 

CSR i SME:s ur två perspektiv - företagsledares och medarbetares kunnat ge intressanta resultat, då 

likheter och skillnader mellan dessa två gruppers upplevelser hade kunnat belysas. 

  

En annan möjlig riktning för vidare forskning är att inrikta sig på medelstora företag - vår studie 

berörde främst små företag (<20 anställda med ett undantag). Denna typ av studie skulle kunna visa 

om personliga värderingars vikt vid implementeringen av CSR är lika starka faktorer i stora företag 

som i små företag. 
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Bilaga 1 – intervjuguide 

Inledande frågor för att få lite bakgrund om respondenten/företaget 

• Berätta lite om företaget kanske?  

• Vilken roll har du inom företaget?  

• Hur länge har du varit med företaget?  

• Antal anställda  

Frågor om CSR 

• Vad innebär CSR för dig personligen?  

• När det gäller CSR, hur gör ni på ert företag?  

• Har ni någon tydlig struktur för hur era CSR-aktiviteter ska se ut, eller är det mer informellt? 

• Varför känner du att det ser ut som det gör (i ovanstående fråga)? 

• Upplever du att ni har haft några svårigheter med implementeringen av CSR? 

• I arbetet har vi valt att fördjupa oss på hur de affärsrelaterade och ekonomiska aspekterna 

påverkar implementeringen av CSR i små och medelstora företag. Hur ser du på den effekt 

CSR har haft på dessa aspekter av verksamheten? 

• Känner du att ert engagemang i CSR har gett några konkurrensfördelar? 

• Tror du att ni uppfattas som en attraktivare arbetsgivare, tack vare CSR? 

• Berätta lite om den roll du har haft kring implementeringen av CSR.  

• Vad känner du själv är den främsta orsaken till att ert företag engagerar sig i CSR?  

 

Fördelar med CSR 

• Vilka fördelar ser du med CSR? 

• Vilka positiva effekter har du själv märkt att ert engagemang har lett till?  

 

Nackdelar med CSR 

• Vilka nackdelar ser du med CSR? 

• Vid implementeringen av CSR, fanns det några risker ni var tvungna att överväga?
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Bilaga 2 - Brev till företagen 
 

Hej! 

 

Vi heter Marek Niebudek och Avan Zakholy och vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som 

skriver vårt examensarbete inom företagsekonomi nu under våren. Arbetet handlar om hur små- och 

medelstora företag arbetar med socialt ansvarstagande (CSR) och varför företagsledningen väljer att 

engagera sig i det. Det kan exempelvis handla om varför företag väljer att engagera sig i CSR 

genom att sponsra lokala idrottsföreningar, eller om att man använder sig av miljövänliga 

produkter. Vi undrar därför om någon från ert företag (gärna någon inom företagsledningen, då det 

är fokuset i vår studie) skulle vilja ställa upp på en kort intervju.  

 

I studien kommer vi att genomföra intervjuer med cirka tio respondenter. För att göra studien lättare 

att genomföra och för att ge en mer rättvisande bild av samtalet önskar vi spela in varje intervju. 

Respondenternas svar kommer att behandlas anonymt och det är endast vi två som kommer att ha 

tillgång till inspelningen. Vi önskar att respondenterna är så utförliga som möjligt under intervjun 

för att studiens resultat ska kunna bli så rättvisande som möjligt. Vi bifogar övergripande 

intervjufrågor, som intervjun kommer att kretsa kring. Vid önskemål skickar vi gärna den färdiga 

studien till er.  

 

Tack för att du deltar i vår studie! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Marek Niebudek och Avan Zakholy



 

 

 

 


