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Sammanfattning
Titel: Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i SME - En studie om motiv vid
implementeringen av CSR i svenska SME
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi
Författare: Elin Ahlgren och Frida Ahlstedt
Handledare: Tomas Källquist och Pär Villhelmson
Datum: Maj - 2018
Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning presenterar flertalet motiv vid implementering av
CSR. Motiven ökar medvetenheten kring varför företag genomför implementering av CSR.
Kunskapen kring motiven vid implementering av CSR i SME är bristfällig, detta då tidigare
studier främst har riktats mot stora företag. Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka
motiv som ligger till grund för implementering av CSR i SME, med fokus på värdemotivet,
ekonomimotivet och intressentmotivet.
Metod: Studien utgår från hermeneutiken och socialkonstruktivismen med en abduktiv
forskningsansats. Studien tillämpar en kvalitativ undersökningsmetod där den empiriska
datainsamlingen genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska
referensramen baseras på tidigare forskning och det empiriska materialet är grupperat efter
teman och kategorier som uppkommit vid intervjuerna. Utifrån den abduktiva
forskningsansatsen har den teoretiska referensramen och det empiriska datamaterialet
analyserats i samspel med varandra för att besvara studiens syfte.
Slutsats: Studien tyder på att värdemotivet, ekonomimotivet och intressentmotivet ligger till
grund för implementeringen av CSR i SME. Studien visar även att värdemotivet är det motiv
som anses ha den mest centrala och betydande rollen vid implementering av CSR i SME.
Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning bör fokusera på motivens betydelse vid
implementering av CSR i specifika branscher. Dessutom kan intressenternas perspektiv
gällande frågan studeras genom att titta på om motiven vid implementeringen av CSR
uppfattas av intressenterna.
Studiens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie med en förståelse för att
värdemotivet, ekonomimotivet och intressentmotivet kan tillämpas vid en studie gällande
implementering av CSR i SME. Ur ett praktiskt perspektiv bidrar denna studie med råd
gällande hur företag och dess ledare kan öka kunskapen kring CSR och därmed tillämpa CSRaktiviteter som är anpassade efter företagets förutsättningar.
Nyckelord: Corporate social responsibility (CSR), små och medelstora företag (SME),
implementering, motiv.
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Abstract
Title: Environmental and social responsibility in SMEs - A study of underlying motivation
when implementing CSR in Swedish SMEs.
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration
Author: Elin Ahlgren and Frida Ahlstedt
Supervisor: Tomas Källquist and Pär Villhelmson
Date: May - 2018
Aim: Previous research presents the majority of motives when implementing CSR.
Motivations raise awareness of why companies implement CSR. Knowledge about the
motivation for implementing CSR in SMEs is inadequate, as previous studies have primarily
focused on large companies. The aim of the study is to increase understanding of the motives
underlying the implementation of CSR in SMEs, focusing on the value-motive, the economymotive and the stakeholder-motive.
Method: The study is based on a hermeneutical and social constructivist perspective with an
abductive research effort. The study applies a qualitative survey method in which empirical
data collection was conducted using semi-structured interviews. The theoretical frame of
reference is based on previous research and the empirical material is grouped according to the
themes and categories that arose during the interviews. Based on the abductive research effort,
the theoretical reference frame and empirical data have been analyzed in interaction with each
other to answer the purpose of the study.
Conclusions: The study suggests that the value-driven, the performance-driven and the
stakeholder-driven motive form the basis for implementing CSR in SMEs. The study also
shows that the value-driven motive is the motive considered to be the most central and
significant role in implementing CSR in SMEs.
Suggestions for future research: Further research should focus on the importance of the
motives when implementing CSR in specific industries. Also, the stakeholders' perspective on
the issue can be studied by looking at whether the motives for implementing CSR are
perceived by stakeholders.
Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, this study contributes with an
understanding that the value-driven, the performance-driven and the stakeholder-driven
motive can be applied in a study on implementation of CSR in SMEs. From a practical
perspective, this study contributes with advice about how companies and their leaders can
increase knowledge about CSR and apply CSR-activities tailored to the company's conditions.
Key words: Corporate social responsibility (CSR), small and medium-enterprises (SMEs),
implementation, motives.
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1. Inledning
I denna inledande del presenteras studiens område och det problem som studien utgår ifrån.
Informationen kommer att bidra till en problematisering som därefter presenterar studiens
syfte.

1.1 Problematisering
Samhällets förväntningar på företag har förändrats de senaste decennierna och det ställs högre
krav på att företag engagerar sig i miljömässigt- och socialt ansvarstagande. De företag som
engagerar sig i miljömässigt- och socialt ansvarstagande vill enligt Lee, Park och Lee (2013)
förhålla sig efter lagar samt att agera på ett sätt som gynnar samhället. Lamberti och Lettieri
(2009) menar samtidigt att samhällets uppmärksamhet har kommit att riktas mot företagens
miljömässiga- och sociala ansvarstagande, vilket anses speglas i företagens beteende. Det har
visat sig att företag är mer benägna att arbeta med miljömässigt- och socialt ansvarstagande då
företagen enligt Roy, Vyas och Jain (2013) ser såväl direkta- som indirekta effekter på både
ekonomi och utveckling. Som ett resultat av ovanstående resonemang ser vi att fler företag har
kommit att engagera sig i miljömässigt- och socialt ansvarstagande, vilket mynnar ut i
begreppet CSR som står för “Corporate Social Responsibility”.
CSR är ett begrepp som har kommit att få olika betydelse för företag. Duarte, Silva, Simões &
Neves (2017) förklarar att begreppet CSR vanligtvis används för att koppla samman företagens
verksamhet med miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Samtidigt hävdar Martinez-Conesa,
Soto-Acosta och Palacios-Manzano (2017) att arbetet med CSR har visat sig kunna generera en
långsiktig stabilitet, tillväxt och utveckling i företagen. Pedersen (2006) menar att de positiva
effekterna av företagens miljömässiga- och sociala ansvarstagande har gjort att CSR har
kommit att bli ett av vår tids moderna begrepp. Således är vi av uppfattningen att begreppet
CSR innefattar flera olika aspekter vilket har gjort att det kommit att få en ökad uppmärksamhet
i samhället.
Begreppets positiva effekter kan medföra fördelar hos de företag som väljer att arbeta med CSR.
Dessa företag har kommit att bli framgångsrika på marknaden då intressenter tenderar att välja
företag som arbetar med CSR framför de som inte gör det (Martinez-Conesa et al. 2017; Du,
Bhattacharya, & Sen, 2010). Undersökningar har enligt Vanhamme och Grobben (2009) visat
1
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att intressenter i allt större utsträckning förväntar sig att företag arbetar med CSR då det anses
vara en viktig aspekt i samhället. Som en följd av ovanstående resonemang har såväl forskare
som konsumenter börjat se fördelar med CSR. Med detta i åtanke tror vi att företag bör arbeta
med CSR för att kunna tillgodogöra sig dessa fördelar samt för att kunna påverka samhällets
framtida utveckling.
CSR riktas främst mot större företag medan små och medelstora företag (SME) har fått mindre
utrymme inom forskningen. Flertalet forskare hävdar att befintlig forskning inom CSR har sitt
huvudfokus inom stora företag (Roy et al. 2013; Murillo & Lozano, 2006; Baden et al. 2009;
Lee, Herold & Yu (2016). Lee et al. (2016) menar att SME utgör en stor del av de svenska
företagen, utöver detta hävdar Roy et al. (2013) att SME:s arbete med CSR anses ha en inverkan
på den globala ekonomin. Således förstår vi att forskningen kring arbetet med CSR i SME
framstår som allt viktigare. Trots detta saknas tillräcklig forskning kring hur dessa företag kan
arbeta med CSR.
Det finns olika faktorer som påverkar företagens förutsättningar vid implementering av CSR.
Pedersen (2006) menar att implementeringens framgång påverkas av faktorer som företagens
medvetenhet, vilja och förmåga. Det har dock visat sig att stora företag och SME har olika
förutsättningar vid implementering av CSR. Roy et al. (2013) lyfter att stora företag har större
resurser gällande bland annat strukturer, leverantörer och intressenter medan SME organiseras
mer informellt och saknar resurser som exempelvis specialiserad personal. Detta visar på
komplexiteten som uppkommer vid implementering av CSR och påvisar även att företag bör
vara uppmärksamma kring sina ställningstaganden vid implementering.
Vi är av uppfattningen att forskning kring CSR har blivit allt mer populärt, trots detta har det
riktats mindre uppmärksamhet mot motiv vid implementering av CSR i SME. Babiak och
Trendafilova (2011) menar att motiven vid implementering är ytterst komplexa och innefattar
såväl organisatoriska- som samhälleliga faktorer. För att lyfta några exempel hävdar Lee et al.
(2016) i sin forskning att motiven till implementering av CSR är intäktssökande och
intäktsuppoffrande, vilka fokuserar på ekonomiska- och moraliska aspekter. Roy et al. (2013)
menar att det finns andra strikta affärsmässiga motiv som kundmotivet, intressentmotivet,
ägarmotivet och affärsmotivet. Dessa fyra motiv speglar de intressentgrupper som företaget vill
tillfredsställa vilket innebär att motiven har effekt på såväl interna som externa intressenter.
2
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Maignan och Ralston (2002) har istället utformat motiv som utgår från företagets värderingar,
intressenter och ekonomiska prestationer. Med utgångspunkt i dessa resonemang kan vi se att
det finns en problematik kring motiven för implementering av CSR. Utifrån tidigare forskning
anser vi att Maignan och Ralstons (2002) ovan nämnda motiv kan tillämpas vid en studie om
motiv vid implementering av CSR i SME.
Som en följd av komplexiteten bland existerande motiv efterfrågas ytterligare forskning kring
vilka motiv som ligger till grund för implementeringen av CSR. Babiak och Trendafilova (2011)
menar att såväl praktiker som akademiker har ägnat stort intresse kring miljömässigt- och socialt
ansvarstagande, trots detta har motiv vid implementering av CSR fått begränsad
uppmärksamhet inom forskningen. Samtidigt hävdar Pedersen (2006) att motiven vid
implementering av CSR är betydelsefulla för att öka förståelsen kring såväl planering som
genomförande av CSR i företag. Därmed är vi av uppfattningen att motiv vid implementering
av CSR framstår som allt viktigare och att detta område bör tillägnas större fokus inom
forskningen.
Företagsledaren (i det följande benämnd som ledaren) anses ha en betydande roll vid
implementeringen av CSR i SME. Då ledaren i flertalet fall är ägaren i SME anses detta vara
en nyckelperson vid implementering av CSR i SME (Lee et al. 2016; Murillo & Lozano, 2006;
Baden et al. 2009). Enligt Lee et al (2016) innebär detta att ledarens personliga värderingar och
motivation är en drivkraft vid implementering av CSR i SME. Anledningen till varför ledare i
SME väljer att implementera CSR anses enligt Lee et al. (2016) vara för att utveckla sin
verksamhet. Enligt Mousiolis, Zaridis, Karamanis och Rontogianni (2015) vill ledaren engagera
sig i aktiviteter som går utöver de grundläggande rättsliga kraven som exempelvis lokalt CSRarbete. Utifrån befintlig forskning anses ledaren vara en nyckelperson vid implementeringen av
CSR i SME samtidigt som ledarens värderingar speglas i motiven. Med utgångspunkt i detta
resonemang finner vi det intressant att undersöka vilka motiv som ligger till grund för
implementeringen av CSR i SME.
Vi har som tidigare nämnt kunnat kartlägga ett antal motiv vid implementeringen av CSR.
Bland dessa står Maignan och Ralston (2002) för en forskningsfront och föreslår tre motiv som
utgår från företagets värderingar, intressenter och ekonomiska prestationer vid implementering
av CSR. Dessa motiv är tillämpade i studier som undersökt implementering av CSR i stora
3
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företag i flertalet länder (Maignan & Ralston, 2002; Alon, Lattemann, Fetscherin, Li &
Schneider, 2010). Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan vi se att motiven inte har
tillämpats på små och medelstora företag i en svensk studie. Detta utgör en grund för vårt val
att tillämpa Maignan och Ralstons (2002) motiv i studien.
Utifrån befintlig forskning är vi av uppfattningen att motiven ökar medvetenheten kring varför
företaget genomför implementeringen och hur de ska arbeta med CSR. Enligt Lee et al (2016),
Murillo och Lozano, (2006) och Baden et al (2009) har SME visat sig skilja sig från stora
företag på det sätt att ledaren är en nyckelperson vid implementering av CSR i SME. Pedersen
(2006) styrker ovanstående resonemang då han anser att det finns en bristande kunskap inom
området och att det behövs en fördjupad inblick i vilka motiv som ligger till grund för
implementering av CSR i SME. Studiens grundläggande bidrag är således att bredda motivens
geografiska relevans samt att applicera värdemotivet, ekonomimotivet och intressentmotivet på
SME. Detta bidrar till en fördjupad kunskap gällande vilka motiv som ligger till grund vid
implementering av CSR i SME.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka motiv som ligger till grund för
implementering av CSR i SME, med fokus på värdemotivet, ekonomimotivet och
intressentmotivet.
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2. Metod
I metodkapitlet presenteras en övergripande del kring metodval och studiens vetenskapliga
referensram. I det följande visar vi hur vi har gått tillväga för att besvara studiens syfte med
hjälp av teori- och empiriinsamling. Utöver detta kommer vi lyfta studiens metodval samt hur
vi genomförde dessa val.

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram
Vid genomförandet av en vetenskaplig studie behöver ställningstagande tas gällande
exempelvis vetenskaplig forskningsansats, forskningsstrategi samt val av forskningsdesign. I
följande delkapitel kommer vi därmed presentera studiens övergripande metodval samt den
vetenskapsteoretiska referensram som genomsyrar studien.

2.1.1 Verklighetssyn
Den vetenskapsteoretiska referensramen grundade sig i en ontologisk ståndpunkt med fokus på
socialkonstruktivismen, vilken enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) har sina rötter i den
socialpsykologiska traditionen. Bryman och Bell (2013) beskriver att ontologin baseras på hur
verkligheten är beskaffad och vad som existerar. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang
var vi av uppfattningen att socialkonstruktivismen fokuserar på hur det sociala samhället är
konstruerat. Detta innebär att företag kan ses som en social konstruktion, då de bygger på
aktörernas uppfattningar och handlingar. Därmed ansåg vi att socialkonstruktivismen var
lämpligast att tillämpa för att uppnå studiens syfte.
Studien ämnade att öka förståelsen för vilka motiv som ligger till grund för implementering av
CSR i SME. Med utgångspunkt i socialkonstruktivismen tog vi hänsyn till att detta påverkas av
sociala aspekter. I sociala sammanhang skapas olika konstruktioner förklarar Barlebo
Wenneberg (2001), vilket i sin tur kan innebära att en individ skapar sig vanor som slutligen
accepteras av andra. Detta bidrog till att vi var medvetna om att respondenternas syn på CSR
kunde påverkas av olika faktorer som omvärlden, specifik bransch eller företagets storlek.
Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att den socialkonstruktivistiska traditionen ger utrymme
för att tolka och förstå andra människor utifrån olika förutsättningar. Detta var en ytterligare
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anledning till varför vi valde att förhålla oss till socialkonstruktivismen i studien, detta då vi
ville tolka och förstå de fenomen som studerades.
Vi anade att arbetet med CSR påverkas av sociala aspekter och valde därmed att utgå från
socialkonstruktivismen, vilket bidrog till en utveckling av befintliga teorier. Detta baserades på
Barlebo Wennebergs (2001) påstående kring huruvida beteende inte alltid grundar sig i fakta
och logik utan även kan påverkas av sociala aspekter. Samtidigt bekräftar han att
socialkonstruktivismen bidrar till ett nytt perspektiv vilket utvecklar befintliga teorier. Att
beteenden inte alltid grundar sig i fakta och logik var något som beaktades i studien, då studien
bland annat har utformats av våra egna och respondenternas tolkningar. Därmed kunde studien
inte endast resultera i konstaterad kunskap eftersom verkligheten som presenterades utgick från
vårt sätt att tolka dess sammanhang.

2.1.2 Kunskapssyn
Vi bedömde att studien var i behov av en forskningsmetod med fokus på tolkning och förståelse,
vilket mynnade ut i ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken beskrivs enligt Thurén (2007)
som den kunskapssyn där filosofiska antaganden grundar sig i tolkning, mening och kunskap.
Utöver detta menar Alvesson och Sköldberg (2017) att den hermeneutiska traditionen skapar
förutsättningar för forskaren att sätta sig in i aktörernas situation vilket bidrar till en ökad
förståelse. Utifrån dessa resonemang kunde vi konstatera att ett tolkande synsätt möjliggjorde
en ökad förståelse för de fenomen vi ämnade att studera.
Då vi genom studien ämnade att öka förståelsen kring motiven vid implementering av CSR i
SME ansåg vi att den tolkande traditionen med fördel kunde tillämpas för att kunna tolka och
förstå de fenomen som observerades. Vi baserade detta ställningstagande på Backman, Gardelli,
Gardelli och Perssons (2010) resonemang kring att hermeneutiska forskare strävar efter att
förstå betydelsen av det som uttrycks för att sedan kunna sätta in detta i ett sammanhang.
Således möjliggjorde det hermeneutiska synsättet att vi kunde presentera en helhet som
baserades på informationen från den empiriska datainsamlingen.
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Vi var av uppfattningen att förståelsen baserades på en förförståelse vilken vi förstod var ett
resultat av erfarenheter och upplevelser. Thurén (2007) framhåller att tolkningsprocessen
påverkas av forskarens förförståelse. Samtidigt beskriver Allwood och Eriksson (2017) att
förståelsen och förförståelsen har ett ömsesidigt beroende av varandra, vilket de benämner som
den hermeneutiska cirkeln. Detta bidrog till en medvetenhet kring vår förförståelse inom
området CSR som i inledningen av studien var begränsad. Vår förförståelse inom området
utvecklades genom en inläsning av befintlig litteratur som i sin tur skapade en ny förståelse.
Utifrån detta skapades en ny förförståelse när vi samlade vårt empiriska material. Den
hermeneutiska forskningstraditionen bidrog således till att vi kunde belysa studiens olika delar
och tolka dessa för att kunna presentera en helhet.

2.1.3 Forskningsstrategi
För att kunna uppnå studiens syfte ansåg vi att det var av yttersta vikt att välja en
forskningsstrategi som kunde möjliggöra ett pålitligt tillvägagångssätt för den empiriska
undersökningen. Den kvalitativa forskningsstrategin tenderar enligt Bryman och Bell (2013) att
anta en konstruktivistisk ståndpunkt och strävar efter att förstå den verklighet som är skapad av
individerna. Således upplevde vi att den kvalitativa forskningsstrategin kunde tillämpas då
studien strävade efter att förstå ett fenomen. Vidare hävdar Alvehus (2013) att kvalitativa
forskare intresserar sig för meningar och innebörder snarare än för siffror vid datainsamling
och dataanalys. Studien förhöll sig till detta konstaterande då vi strävade efter att tolka och
förstå den insamlade informationen.

Studien ämnade därmed att öka förståelsen för motiven vid implementering av CSR i SME,
detta innebar att den kvalitativa forskningsstrategin bidrog till att syftet kunde uppnås. Vi ansåg
att den kvalitativa strategin möjliggjorde en beskrivning av ledarnas uppfattning gällande vilka
motiv de ansåg påverka implementeringen av CSR i små och medelstora företag.
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2.1.4 Forskningsansats
Forskaren bör i en studie göra ett val av forskningsansats, därmed kommer vi presentera den
ansats studien förhöll sig till. Alvehus (2013) menar att begreppen induktiv och deduktiv är de
begrepp som vanligtvis förekommer men att abduktiv har blivit ett kompletterande begrepp
som praktiseras allt mer.

Eriksson och Widersheim-Paul (2011) beskriver att en deduktiv ansats förhåller sig till
befintliga begrepp och teorier som prövas mot empirin. Då en deduktiv ansats bygger på det
forskaren vet, vill vi även lyfta dess motsats som är induktiv ansats. Eriksson och WidersheimPaul (2011) menar att den induktiva ansatsen drar sina slutsatser utifrån det empiriska materialet
genom att gå från empiri till teori. Vi upplevde att den induktiva ansatsen kändes mer osäker
och medförde en del risker genom att gå utanför gränsen av det vi visste. Samtidigt kände vi att
den deduktiva ansatsen hade ett förhållningssätt som blev svårt att tillämpa vid vårt val att tolka
och förstå materialet.

Vi ansåg därmed att det fanns en del begränsningar kring att bygga studien utifrån en induktiv
eller deduktiv forskningsansats. Samtidigt fanns det en medvetenhet kring att vi inte kunde
tolka det empiriska materialet helt utan teoretisk kunskap som grund. För att kunna förhålla oss
till vårt synsätt valde vi istället att praktisera det som Alvehus (2013) benämner som en abduktiv
forskningsansats. Han beskriver denna ansats som en pendling mellan empiri och teoretisk
reflektion, där forskaren tillåts att arbeta med teorin för att sedan kunna återkomma till empirin
och eventuellt upptäcka nya aspekter. Johansson-Lindfors (1993) styrker vår uppfattning
genom att hävda att abduktionen har tillkommit som ett komplement för de begränsningar som
upplevs med induktion och deduktion. Detta bekräftade att den abduktiva ansatsen var
fördelaktig och lämplig för studien.
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2.2 Tillvägagångssätt
I denna del redogör vi för hur studien har utformats för att besvara studiens syfte. Nedan
presenteras vår forskningsmodell vilken belyser studiens olika delar och presenterar
förhållandet mellan teori och empiri. Modellen (Figur 1) illustrerar hur det inledande arbetet
fokuserade på litteratursökning och litteraturinsamling. Den insamlade informationen
sammanställdes sedan i den teoretiska referensramen där studiens centrala begrepp och
modeller presenterades. Utifrån den teoretiska referensramen kunde vi sedan utforma en
intervjuguide som tillämpades vid de intervjuer som utfördes för att samla empiriskt material.
Det abduktiva synsättet möjliggjorde sedan en pendling mellan teori och empiri då vi kunde
analysera det empiriska materialet och jämföra det mot den teoretiska referensramen. Detta för
att kunna se likheter och skillnader jämfört med tidigare forskning inom området. Efter att ha
bearbetat det empiriska materialet presenterades detta i studiens analys vilket senare resulterade
i vårt bidrag. Modellens olika delar förklaras mer detaljerat i sina separata avsnitt.

Figur 1, Egen forskningsmodell
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2.2.1 Litteratursökning och litteraturinsamling
I studiens inledningsfas var vi i behov av befintlig forskning som kunde öka vår förståelse och
kunskap inom CSR, både på grundläggande och fördjupad nivå. För att vi skulle få en djupare
förståelse för området insåg vi vikten av att inkludera litteratur som innehöll tolkning och
förståelse från olika perspektiv. Genom att studera existerande forskning menar Bryman och
Bell (2013) att forskaren kan tillgodogöra sig kunskap och få en insyn i vad som tidigare har
åstadkommits inom området. För att öka vår förståelse inom området tolkade vi vetenskapliga
artiklar och litteratur, men även en del rapporter.
Studiens metodkapitel grundades främst på litteratur, vilken fanns att tillgå på biblioteket vid
Högskolan i Gävle. Vid sökningen efter litteratur använde vi oss av sökord som;
vetenskapsteori, kvalitativ forskning och intervju. Utöver detta valde vi även att granska
litteraturförteckningar för att erhålla tips på relevant litteratur.
För att hitta vetenskapliga artiklar använde vi ett antal databaser som tillhandahölls genom
Högskolan i Gävle, Academic search elite, Google Scholar och Scopus. För att sökningarna
skulle resultera i relevanta artiklar använde vi oss av sökord som kan kopplas till studiens syfte,
CSR, SME, implementering och motiv. Sökorden översattes till engelska för att generera
ytterligare forskning och därmed bidra till en bredare bild inom området. Dessa begrepp blev
sedan en central del i den teoretiska referensramen. Alvehus (2013) menar att det är viktigt att
presentera ett antal begrepp i studien och visa hur de hör samman med vetenskapen. Utöver
detta bidrog även vårt synsätt till att vi kunde få en mer djupgående förståelse för de olika teorier
som fanns i de artiklar och den litteratur vi använde oss av.
För att återkoppla till vår forskningsmodell utgjorde den teoretiska referensramen en grund för
den empiriska undersökningen. Det var viktigt att litteraturen innehöll såväl bredd som djup för
att vi skulle förstå likheter och skillnader mellan den teoretiska referensramen och studiens
empiriska material.

10

Elin Ahlgren
Frida Ahlstedt

Examensarbete 15 hp

Högskolan i Gävle
2018

2.2.2 Källkritik
För att denna studie skulle påvisa en hög trovärdighet var det av största vikt att säkerställa
källornas tillförlitlighet. Detta gjorde vi genom att förhålla oss kritiska till de informationskällor
som användes i studien. Alvesson och Sköldberg (2017) hävdar att källkritik främst handlar om
förvrängning av information vilket innebär att informationen kan förändras mellan verklighet
och forskare. De menar vidare att källkritiken är ett hermeneutiskt sätt för att uppnå bättre
tolkningar, det vill säga att fakta inte endast kan plockas ur en källa utan även bör genomgå en
tolkningsprocess (Alvesson & Sköldberg, 2017). Med hänsyn till detta förstod vi att det var
viktigt att vara kritisk till källorna och därmed beakta tolkningsprocessen.

För att styrka källornas tillförlitlighet fokuserade studien på ett antal aspekter som var
angelägna att behandla för att påvisa trovärdigheten i denna studie. Thurén (2013) menar att
källkritik innefattar verktyg för att värdera och bedöma sanningshalten i den information som
utgör en grund för vår kunskap. Vid bedömningen av källorna tog vi bland annat hänsyn till om
materialet var äkta, vilket enligt Ejvegård (2009) är viktigt då det kan föreligga förfalskningar.
Vi uppfattade att de artiklar som publicerats i journaler har blivit granskade av sakkunniga
personer som ser till att artiklarna uppnår vissa krav. Vid artikelsökningen valde vi därmed att
tillämpa Ejvegårds (2009) rekommendation och filtrera sökresultaten till “peer review” då detta
anses bidra till en högre tillförlitlighet. Artiklarna var till största del publicerade i journaler
såsom Journal of Business Ethics, International Business Research, Academy of management
review.
Vidare strävade vi efter att grunda studien på forskning som publicerats de senaste åren, detta
då vi ansåg att det speglar den modernare bilden av CSR. Vårt resonemang tar stöd i Ejvegårds
(2009) uttalande om att det är fördelaktigt att välja en nyare källa framför en äldre. Vi ansåg
även att antalet citeringar stärker trovärdigheten hos en artikel. Den forskning som publicerats
de senaste åren har dock inte hunnit få ett stort antal citeringar av andra forskare vilket gjorde
att vi inte endast kunde basera studien kring denna forskning. För att stärka studiens
tillförlitlighet valde vi därmed att komplettera den teoretiska referensramen med forskning som
var äldre och mer välciterad. Anledningen till detta ställningstagande var att dessa teorier
fortfarande var aktuella och ingick i nutida forskning. Därav hade vi publiceringsdatumet i
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åtanke vid artikelsökningen vilket i sin tur resulterade i att majoriteten av de källor vi använde
oss av var publicerade under 2000-talet.
Slutligen tittade vi på den aspekt som Ejvegård (2009) valt att kalla för oberoendekravet. Där
fokuserade vi på varifrån uppgifter härstammade, det vill säga att vi kontrollerade originalkällan
och att informationen överensstämde med artikeln. Detta bidrog till att vi hade en kritisk
inställning till vad som presenterades innehållsmässigt samt vad vi kunde använda
informationen till. Studien innefattar därmed ett antal olika artiklar som behandlat samma
område, detta innebär att området har olika aspekter som behandlats av flertalet forskare, vilket
bidrar till en högre tillförlitlighet. Således användes material som minimerade risken att
presentera en entydig och felaktig bild samtidigt som den ansågs ha god tillförlitlighet då
flertalet studier har påtalat liknande aspekter.

2.2.3 Datainsamlingsteknik
I denna del kommer vi utifrån vår forskningsmodell presentera studiens datainsamlingsteknik.
För att kunna genomföra den empiriska undersökningen utifrån vår verklighetssyn,
kunskapssyn och forskningsansats, ansåg vi att studien skulle baseras på kvalitativa intervjuer.
Vårt resonemang stärktes genom Ryen (2004) som hävdar att intervjuer är det centrala
tillvägagångssättet i den kvalitativa forskningen. Alvehus (2013) uttrycker samtidigt att
kvalitativa intervjuer ger utrymme för att tolka materialet och skapa förståelse för det
respondenten uttryckt, vilket ytterligare bekräftade att vi valde rätt tillvägagångssätt utifrån vårt
synsätt.
Vidare ansåg vi att det empiriska material som krävdes för att besvara studiens syfte gick att
framställa via intervjuer. Detta då vi som författare var pålästa inom området, vilket bidrog till
att behandlingen av informationen skedde på ett korrekt sätt. Eriksson och Widersheim-Paul
(2011) vill varna för att intervjun kommer bli en ostrukturerad situation om intervjuaren inte
har förberett sig genom att vara ordentligt påläst inom området, vilket i slutändan innebär att
informationen blir svår att behandla. Fokus låg därmed på att vara påläst inom området CSR
för att snabbt kunna ställa följdfrågor till respondenten, vilket Kvale och Brinkmann (2009)
bekräftar är bra för att hålla intervjun levande och få ut mer kunskap inom området. Vi tog med
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oss detta och försökte genom följdfrågor få intervjun att röra sig i olika riktningar för att få fram
ytterligare information som respondenten ansåg var relevant för studien.
Vi var medvetna om att intervjuer kunde ha olika strukturer att tillgå. Detta bidrog till att vi
behövde ta ett ställningstagande kring vilken struktur som skulle generera ett användbart
empiriskt material. Bryman och Bell (2013) menar att det finns ett flertal olika termer inom
kvalitativa intervjuer, vilket till största del handlar om ostrukturerade eller semistrukturerade
intervjuer. I studien tillämpades semistrukturerade intervjuer, vilka genom sin flexibilitet skulle
bidra till ett bättre empiriskt material. Bryman och Bell (2013) hävdar att semistrukturerade
intervjuer innebär att intervjuaren har en lista som förhåller sig efter specifika teman, vilket
även kallas intervjuguide. De vill även framhålla att detta sätt bidrar till en flexibilitet och att
intervjufrågorna inte behöver styras helt efter intervjuguiden. Således såg vi den
semistrukturerade intervjun som en fördel då vi ville lägga stor vikt på att intervjupersonen
skulle uppleva att samtalet flöt på. Vi ville även att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att
resonera kring motiven vid implementeringen av CSR, vilket den semistrukturerade intervjun
gav utrymme för.
Vi fann såväl fördelar som nackdelar med kvalitativa intervjuer. För att nå studiens syfte fanns
en medvetenhet om att antalet intervjuer påverkade resultatet och för att uppnå en god
generaliserbarhet krävdes det att urvalet var tillräckligt stort. Alvehus (2013) hävdar att antalet
intervjuer kan vara svårt att fastställa på förhand och att detta snarare kan styras utifrån den
information som intervjuerna genererar. Han menar vidare att då en begränsad grupp studeras
kommer forskaren slutligen till en punkt då intervjupersonerna återger liknande information,
vilket innebär en teoretisk mättnad. Efter tio genomförda intervjuer upplevde vi en mättnad och
kunde ta ställning till att inga ytterligare intervjuer behövde genomföras för att stärka studien.
Då studiens resultat inte strävade efter att uppnå generaliserbarhet kunde antalet intervjuer
styras av mättnad snarare än av antalet genomförda intervjuer.
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En annan viktig aspekt vi var medvetna om när intervjuerna genomfördes var våra egna
fördomar kring studiens område CSR och hur detta i sin tur kunde påverka respondenten.
Johansson-Lindfors (1993) nämner intervjuareffekten vilket innebär att det finns en tendens att
forskaren påverkar respondentens svar. Respondenten kan exempelvis förvänta sig att personen
som intervjuar vill ha ett specifikt svar och därmed anpassa sig efter detta. För att förhindra att
våra egna åsikter eller förväntningar skulle bli involverade tog vi rygg på Turners (2010)
resonemang. Han menar att det är fördelaktigt att studien innefattar ett flertal olika respondenter
för att egna åsikter inte ska påverka studien. Genom att öka vår medvetenhet kring dessa
aspekter var vi förberedda på att hantera detta under urvalsprocessen och datainsamlingen. Vi
upplevde även att våra förväntningar och synen på CSR förändrades allt eftersom fler intervjuer
genomfördes.
Då studien utfördes på flera respondenter, var vi införstådda med att frågornas struktur skulle
ha en avgörande roll vid datainsamlingen. Detta grundade sig i Turners (2010) resonemang
kring intervjuer och dess svårigheter gällande kodningen av datan. Han menar att allt för öppna
frågor kan ge för mycket information som gör det svårt att sortera studien efter viktiga teman.
För att ge ytterligare förståelse kring denna aspekt kommer avsnitt 2.2.6 presentera
utformningen av den intervjuguide vi valde att förhålla oss till under intervjuerna. Vidare
kommer tillvägagångssättet för kodning och bearbetning av det empiriska materialet behandlas
i avsnitt 2.2.7.

2.2.4 Urval
Med utgångspunkt i den kvalitativa ansatsen var det viktigt att välja respondenter som kunde
tillföra relevant information till studien. Vi insåg genom Alvehus (2013) resonemang att studien
behövde tillämpa ett eller flera urval. Urvalets första fas bestod av att hitta företag som aktivt
arbetade med CSR. För att vi skulle hitta små och medelstora företag som arbetade med CSR
tog vi kontakt med Gävle kommun som kunde ge oss råd och tips, samtidigt som vi själva sökte
på google för att hitta fler företag. Innan vi kontaktade företagen var det viktigt att vi visste att
de arbetade med CSR, vilket var något vi dubbelkollade på respektive företags hemsida. Vid
urvalsprocessen riktade vi inte in oss på någon specifik bransch, utan valet kring tjänste- och
tillverkningsföretag föll sig naturligt, vilket gjorde det lättare för oss att hitta studiens
respondenter.
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För att kunna konstatera vilka motiv som låg till grund för implementering av CSR valde vi att
prata med ledaren i respektive företag. Vårt val grundade sig i att tidigare forskning visat att
ledaren har ett stort inflytande på implementeringen av CSR i SME. I urvalets andra fas fick de
tilltänkta respondenterna därmed information om vad studien skulle behandla. Vi ansåg att
informationen bidrog till att studiens tillförlitlighet och resultat inte behövde riskeras, detta då
respondenterna kunde avgöra vem av ledarna som skulle delta samt om de hade tillräckligt
mycket kunskap inom ämnet för att delta i studien. Urval som riktas mot personer som besitter
erfarenheter kring en specifik situation kallas enligt Alvehus (2013) för strategiska urval, vilket
i vårt fall kunde tillämpas. Som tidigare nämnt har studiens motiv vid implementering av CSR
testats på stora företag i andra länder (Maignan & Ralston, 2002; Alon et al., 2010). För att
urskilja oss från dessa studier valde vi att fokusera vårt urval till små och medelstora företag i
Sverige.

Utöver det strategiska urvalet tillämpade vi även ett bekvämlighetsurval. Denna sorts urval
riktar sig enligt Bryman och Bell (2013) mot sådana objekt som ligger nära till hands och lämpar
sig därmed väl för mindre forskningsobjekt som både vill spara tid och kostnad. Då
genomförandet av studien hade en begränsad tidsram ansåg vi att det krävde för mycket tid att
inte göra en geografisk avgränsning. Det föll sig därmed naturligt att genomföra studien i
Gävleborg då vi författare var bosatta i Gävle. Med hänsyn till dessa urval valdes tio
respondenter som ansågs vara lämpliga för studien.

2.2.5 Etiska aspekter
Vi förstod att det var av stor vikt att ta hänsyn till de etiska aspekterna i en studie. Kvale och
Brinkmann (2009) menar att etiska aspekter finns inkluderade i en intervjuundersökning och
sträcker sig över alla dess olika stadier. De menar även att det är viktigt att ha med sig de etiska
aspekterna redan vid inledningen av arbetet, vilket var något vi tog med oss vid utformandet av
studien. Vi valde därmed att lägga störst fokus på samtycke och konfidentialitet, vilket är två
av de etiska aspekterna som Ryen (2004) framhåller i sin litteratur.

Gällande samtycke tog vi hänsyn till att varje respondent som deltog i studien fick information
om studiens huvudsakliga syfte samt att de vidare skulle få ta del av det färdiga materialet.
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Detta grundar sig i Ryens (2004) påstående, hon menar att samtycke innebär att de som är
föremål för studien ska ha rätt att ta del av informationen gällande forskningen. Därmed insåg
vi vikten av att presentera relevant information om studien. Helgesson (2015) påvisar att
informationen som lämnas måste vara av den art att personen i fråga kan bilda sig en uppfattning
om vad de eventuellt ska delta i. Med detta som grund var vi noga med att personen skulle få
den information som behövdes för att förstå studiens syfte vid första kontakten. För att
genomföra detta skickade vi ett mail med ett bifogat brev till VD:n för de företag vi ansåg vara
intressanta för studien. I det bifogade brevet förklarades studien mer grundligt samt uttrycktes
det en förfrågan om att ses för en intervju. Vi informerade även om att vi gärna ville spela in
intervjun och hur det inspelade materialet skulle komma att hanteras. Det bifogade brevet till
företagen återfinns i bilaga 1.

Den andra etiska aspekten vi valde att förhålla oss till var konfidentialitet vilket enligt Ryen
(2004) innebär att skydda personens identitet. Vi ansåg att det var viktigt att deltagarna
upplevde vårt arbete som professionellt och höll en god kvalité. För att skydda deltagarnas
identiteter exkluderades sådan information som kunde identifiera deltagarna. Kvale och
Brinkmann (2014) menar att deltagarna måste lämna sitt godkännande om studien innefattar
information som kan identifiera dem. Vi såg inte att en presentation av deltagarna skulle tillföra
studien något och valde därmed att hålla företagen och dess representanter anonyma genom
hela studien.

2.2.6 Utformning av intervjuguide
Med utgångspunkt i den semistrukturerade intervjun kommer vi i denna del presentera hur vi
utformade intervjufrågorna samt vilka aspekter som var viktiga att förhålla sig till. Kvale och
Brinkmann (2009) betonar vikten av att ha en strukturerad intervjuguide för att underlätta
analysen av empirin, vilket vi blev införstådda med. Utifrån kunskapen som den teoretiska
genomgången genererade kunde vi därmed utforma en egen intervjuguide med frågor som
specifikt riktade sig till motiven vid implementering av CSR i SME.
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Vid utformandet av intervjuguiden fokuserade vi på att uppfatta deltagarnas syn på begreppet
CSR. Intervjuguidens huvudfokus låg på motiven vid implementering av CSR i SME, där
intervjufrågorna var uppdelade under respektive motiv. Bryman och Bell (2013) påvisar att
semistrukturerade intervjuer utgår från att forskaren utformar en intervjuguide som berör ett
antal olika teman. Intervjuguiden utformades därmed efter studiens teman CSR, CSR i SME
implementering av CSR i SME och motiv vid implementering av CSR i SME, vilka finns
representerade i den teoretiska referensramen. Dessa teman har tagits fram med utgångspunkt i
studiens syfte.

Vi ville inledningsvis få intervjupersonen att berätta lite om företaget och sin position i
verksamheten, vilket vi såg som fördelaktigt då respondenten fick en chans att känna sig trygg
i situationen. Detta resonemang stärktes genom Ryen (2004) som hävdar att inledningsfasen i
en intervju lägger grunden för samtalet för att sedan kunna gå över till frågor som rör studiens
område. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att intervjufrågorna bör vara korta och enkla,
vilket är något vi hela tiden hade i åtanke när intervjuguiden utformades. Intervjuguiden
innehöll ytterligare ett antal frågor kring CSR och hur ledaren arbetade med CSR i sin
verksamhet. Det fanns även utrymme för respondenten att uttala sig kring för- och nackdelar
med CSR. För att säkerställa att all information kommit fram avslutades intervjun med en fråga
där respondenten fick möjlighet att tillägga något om behov fanns.

Till största del innefattade intervjuguiden frågor som var av en öppen karaktär. Vi såg detta
som en fördel då respondenten kunde uttrycka mer utförliga svar, vilket i sin tur bidrog till att
vi kunde få ett bättre empiriskt material att arbeta med. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011)
vill påpeka att det är viktigt att veta vilken information forskaren vill få ut av frågan och vad
informationen ska användas till, vilket var något vi hela tiden var medvetna om. Vi var även
medvetna om att frågeställningarna inte fick vara för specifikt utformade då det annars kunde
hindra andra synsätt och idéer. Bryman och Bell (2013) bekräftar detta genom sitt uttalande att
specifika frågor bidrar till att motverka det verkliga syftet med en kvalitativ intervju.
Intervjuguiden i sin helhet återfinns i bilaga 2.
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2.2.7 Empirisk datainsamling
Den empiriska datainsamlingen skedde till största del vid personliga möten med några få
undantag. I den mån det gick valde vi att genomföra besöksintervjuer då vi ansåg att det var
fördelaktigt att kunna uppleva andra aspekter som påverkade respondenten. Detta tillförde även
en högre kvalité på intervjuerna. Vårt resonemang grundade sig i Eriksson & WiedersheimPauls (2011) påstående kring besöksintervjuer. De menar att intervjuaren vid en besöksintervju
har möjlighet att uppfatta icke-verbala uttryck som exempelvis kroppsspråk samtidigt som
personen har möjlighet att lättare styra intervjusituationen. För att lättare kunna ta hänsyn till
dessa aspekter valde vi båda att närvara vid varje intervju.

Majoriteten av intervjuerna hölls på respektive deltagares kontor, vilket för oss föll sig naturligt
då deltagaren dels sparade tid samt fick känna sig bekväm i sin miljö. Ryen (2004) menar att
det kan vara fördelaktigt att intervjun hålls i en omgivning som intervjupersonen känner sig
bekväm i, detta för att minska risken att deras svar påverkas av oss som intervjuare. Studien
bestod av tre intervjuer som skiljde sig från de andra, dels hölls en intervju på ett café efter
önskemål av deltagaren och två intervjuer genomfördes via telefon. Valet av telefonintervjuer
grundade sig endast i att intervjupersonerna inte hade möjlighet att ställa upp på en
besöksintervju på grund av tidsbrist. Efter ett gemensamt resonemang kom vi fram till att
personen i fråga skulle vara ett bra bidrag till studien och därmed ansåg vi att en telefonintervju
blev en bra lösning för båda parter. Under intervjuerna infann sig inga direkta störningsmoment
och vi kunde genomföra intervjun som planerat.

Utifrån tidigare erfarenheter av intervjuer valde vi att spela in samtalen. Detta för att kunna vara
aktiva lyssnare och för att kunna förstärka citat, vi ansåg att det var en bra metod för att inte
tappa viktig information till studien. Vi grundade även detta val på Ryens (2004) påstående som
menar att inspelningsinstrument är ett bra komplement för att få med alla delar i en intervju.
Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa forskare lägger vikt vid såväl vad
intervjupersonerna säger samt hur de säger det. För att kunna redogöra för detta på ett utförligt
sätt var det viktigt att inte anteckna med eftertänksamhet då vi annars kunde tappa fokus och
missa viktig information. Vi var även noga med att inga inspelningsinstrument stängdes av
innan hela intervjun var slut. Bryman och Bell (2013) hävdar att intervjupersonen i många fall
slappnar av och öppnar sig mer mot slutet av intervjun, därmed bör inspelningsinstrument inte
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stängas av för tidigt. Vi såg även till att vi fick ett samtycke från respondenten innan vi började
inspelningen och avslutade med att fråga om de godkände att det inspelade materialet kunde
användas i studien. Detta med hänsyn till de etiska aspekterna vi valde att förhålla oss till.

En ytterligare aspekt vid vårt val att spela in intervjuerna var att det underlättade det
efterföljande analysarbetet. Transkriberingen av materialet skedde på egen hand i direkt
anslutning till varje intervju. Detta då Ryen (2004) hävdar att det är fördelaktigt att skriva ut
det inspelade materialet själv och därmed påbörja analysarbetet. Vidare kommer en närmare
presentation av bearbetningen av den insamlade datan.

2.2.8 Bearbetning av insamlad data
Då vi valde att inkludera det som framkom i intervjuerna genererade transkriberingen en stor
mängd data. Bryman och Bell (2013) menar att detta är ett vanligt förekommande problem vid
en kvalitativ datainsamling. För att kunna reducera datamängden valde vi att separera relevant
information från överflödig information. För att inte utesluta information som senare kunde
anses vara viktig valde vi att inte radera något material från transkriberingen, således sparades
överflödig information fram till studiens slutförande.

Skapande av teman
Som vi tidigare nämnt behövdes teoretisk kunskap för att genomföra studien, därav utformades
den teoretiska referensramen innan vi inledde arbetet med den empiriska undersökningen.
Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) kan abduktiv forskning inledas med studier i tidigare
teorier, vilket gjorde att detta tillvägagångssätt kunde kopplas till vår forskningsansats. I den
teoretiska referensramen skapades rubriker som utgick från studiens syfte, dessa rubriker
utgjorde även en grund för intervjuguiden. På detta sätt skapade rubrikerna förutbestämda
teman som vi sedan kunde utgå från i empirin.

Vid transkriberingen av intervjuerna valde vi även att bearbeta materialet löpande. Det
transkriberade materialet grupperades och kategoriserades, något som enligt Fejes och
Thornberg (2015) benämns som kodning. Vid kodningen tillämpade vi Ryens (2004) metod
genom att läsa den dokumenterade transkriberingen som inledningsvis utgjorde studiens rådata.
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Nästa steg bestod av att välja ut sådan information vi ansåg var betydelsefull och kunde kopplas
till studiens område. Vi valde även att märka ut sådana samband vi kunde se mellan de olika
intervjuerna, den utvalda informationen utgjorde sedan separata enheter.

Efter att ha delat in informationen i separata enheter menar Ryen (2004) att nästa steg består av
att koppla dessa enheter till kategorier, vilka benämns utifrån teman som uppstår. Vi valde att
placera den första enheten i en första kategori och tittade därefter på nästa enhet. Detta för att
kunna avgöra om den speglade samma sak som den första enheten och därmed skulle placerades
i samma kategori. Om den inte gjorde det fick den istället bilda en ny kategori. Kategorierna
benämndes sedan utifrån studiens huvudområden samt de avsnitt som återfanns i den teoretiska
referensramen. Vi kunde dock se att det framkom information som inte presenterats i den
teoretiska referensramen. Då studien utgick från en abduktiv forskningsansats som bygger på
samspel mellan teori och empiri valde vi därmed att komplettera den teoretiska referensramen.
Det samspel som studiens forskningsansats innebär illustreras även genom pilarna som finns
mellan den teoretiska referensramen och empirin i vår forskningsmodell.

Figur 2, Egen kodningsmodell

Analys
Analysdelen utformades efter de rubriker som återfanns i den teoretiska referensramen och
empirin. Anledningen till att vi valde denna struktur var för att skapa en röd tråd mellan teori,
empiri och analys. Det empiriska materialet tolkades och sattes i relation till befintlig forskning
inom området. Detta utvecklade vår förståelse och kunskap, något som enligt Alvesson och
Sköldberg (2017) samt Sohlberg och Sohlberg (2013) kan kopplas till studiens
forskningsansats.
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Vidare upplevde vi även att studiens abduktiva ansats kunde kopplas till den hermeneutiska
cirkeln som tidigare presenterats, detta då båda fokuserar på ett samspel och betonar en
dynamisk process (Alvesson & Sköldberg, 2017; Allwood & Eriksson, 2017). Med
utgångspunkt i detta resonemang bestod studiens analys av att ställa teori mot empiri och empiri
mot teori, något som framgår i vår forskningsmodell. Mer konkret behandlades det empiriska
materialet som delar vilka sedan ställdes mot den teoretiska referensramen för att vidare kunna
presentera en helhet. På så sätt kunde vi tydliggöra likheter och skillnader vilket i sin tur
möjliggjorde en djupare förståelse inom området och bidrog till att vi kunde besvara studiens
syfte.

En del i att öka förståelsen för motiven var att tydliggöra vilket motiv som ansågs vara mest
centralt och betydelsefullt vid implementeringen av CSR i SME. Vi valde att bearbeta motiven
och ställa dem mot varandra för att kunna synliggöra vilket av motiven som ansågs vara mest
centralt och betydelsefullt. Genom vårt tolkande synsätt kunde vi under intervjuerna avläsa
vilket motiv som var mest centralt och betydelsefullt för respondenten. För att detta skulle anses
trovärdigt var det viktigt att varje respondent fick ge uttryck för sin syn på motiven. Därmed
avslutade vi varje intervju med att respondenten fick rangordna motivens betydelse vid
implementeringen av CSR.
Under analysen tillämpade vi det som Fejes och Thornberg (2015) kallar teoretisk sensitivitet.
Det innebär en förmåga att finna relationer mellan studiens teman, kategorier och begrepp.
Dessa utvecklades sedan för att kunna presentera ett bidrag som grundades i studiens
datamaterial. En viktig del i den teoretiska sensitiviteten innebar att inleda studien med så få
förutbestämda idéer eller hypoteser som möjligt, något vi hela tiden strävade efter. För att en
uppsats ska anses vara akademisk förklarar Ahrne och Svensson (2015) att författarna bör skapa
en självständighet i både material och argumentation vilket därmed bidrar till området. Således
strävade vi efter att argumentera för vårt material och hur vi ansåg att detta bidrog med ny
information inom området. Utifrån den teoretiska sensitiviteten och en strävan efter
självständighet och argumentation kunde vi analysera studiens teoretiska- och empiriska
material och därmed presentera ett bidrag.
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2.2.9 Kvalitetskriterier
För att kunna säkerställa studiens kvalitet bör forskare kunna visa att deras studier är trovärdiga
genom att använda så kallade kvalitetskriterier. Golafshani (2003) menar att trovärdigheten i
en kvalitativ studie påverkas av forskarens förmåga att förstå ett fenomen som utvecklats
naturligt. För att uppfylla kvalitetskriterierna anser Bryman och Bell (2013) att tillförlitlighet,
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering är lämpliga att tillämpa för att säkerställa
trovärdigheten i kvalitativa studier. Vi valde dock att bortse från tillförlitligheten och endast
tillämpa överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Detta då Golafshani (2003) menar att
tillförlitligheten kan upplevas förvirrande i en kvalitativ forskning som ämnar att öka
förståelsen för ett fenomen. Han menar att pålitlighet är ett bättre begrepp att tillhandahålla i
den kvalitativa forskningen. Då studien strävade efter att öka förståelsen för vilka motiv som
ligger till grund för implementering av CSR i SME ansåg vi att dessa kvalitetskriterier var
lämpliga.
För att studien skulle uppfylla kvalitetskriteriet överförbarhet var det viktigt att vi kunde
observera detaljer som var av betydelse för studien. Då kvalitativ forskning tenderar att fokusera
på en mindre grupp som besitter specifika egenskaper menar Bryman och Bell (2013) att
överförbarheten tar fasta på huruvida forskaren skildrar det unika och betydelsen av den grupp
som studeras. Med hjälp av de personliga intervjuer som utfördes kunde vi observera detaljer
hos respondenterna som bidrog till att studiens överförbarhet till andra miljöer kunde anses som
trovärdig.
Pålitlighet är studiens nästa kriterium som behandlar kvaliteten i studiens alla delar. Bryman
och Bell (2013) menar att forskaren bör redogöra för studiens faser på ett ingående sätt, från
problematisering till slutsats. Med detta i åtanke hade vi en ständig strävan efter att ha tydliga
beskrivningar av studiens tillvägagångssätt och metodval för att i slutändan kunna besvara
studiens syfte. Utifrån dessa beskrivningar kan läsaren fastslå graden av pålitlighet.
Det sista kvalitetskriteriet var konfirmering, även kallat bekräftelse. Bryman och Bell (2013)
menar att det inte går att uppnå fullständig objektivitet inom samhällsforskningen.
Konfirmeringen fokuserar därmed på att forskaren inte medvetet låtit personliga åsikter och
värderingar påverka studiens slutsats. Då vi arbetade med en kvalitativ studie som hade sin
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utgångspunkt i tolkning och förståelse var vi medvetna om att det inte gick att utesluta våra
egna värderingar fullständigt. Det fanns däremot en medveten strävan efter ett objektivt
ställningstagande. Detta minimerade risken för att våra personliga åsikter och värderingar skulle
spegla resultaten, exempelvis genom att ställa kontrollfrågor under intervjuerna. Med hjälp av
dessa kvalitetskriterier ansåg vi att studiens tillförlitlighet ökade under studiens genomförande,
vilket genererade ett mer trovärdigt resultat.
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3. Teoretisk referensram
I denna del presenteras den teoretiska referensramen vars avsikt är att redogöra för relevanta
delar som utgör en grund för att besvara studiens syfte. Vi har tagit utgångspunkt i syftets
nyckelbegrepp vilket bidrar till att ge läsaren en djupare inblick i området samt en ökad
förståelse för studiens syfte. Kapitlet inleds med en presentation av CSR, CSR i SME och
implementering av CSR i SME, som är av väsentlig betydelse i studien. Därefter behandlas
teori inom studiens huvuddel som innefattar motiv vid implementering av CSR i SME. Slutligen
sammanfattas den teoretiska referensramen för att påvisa hur vi kan tillämpa de centrala
delarna i studien.

3.1 CSR
Studien strävar efter en förståelse för varför SME:s väljer att implementera CSR i företaget.
CSR är således en central del i studien och därmed behövs en närmare presentation av begreppet
och hur det har kommit att förändras över tid.

3.1.1 Begreppet CSR genom tiden
Det finns en tveksamhet kring definitionen av begreppet CSR och hur detta har utformats. En
anledning till detta kan vara det faktum att definitionen av begreppet har förändrats över tid,
därmed anser vi att en genomgång av begreppets utveckling bör presenteras.
Forskare anser att en av de första formella definitionerna av det moderna CSR-begreppet kom
under 1950-talet av Bowden (1953), som anses vara den person som introducerade CSR i
forskningen (Vázquez-Carrasco, & López-Pérez, 2013; Carroll, 1999). Vi vill påstå att det
sedan en lång tid tillbaka har funnits en medvetenhet kring CSR. Enligt Carroll (1999) hävdade
Bowen (1953) att miljömässigt- och socialt ansvarstagande inte alltid är enkelt och ställde sig
frågande till vilka ansvarsområden som affärsmän rimligen kunde förväntas ta på sig för att
bidra till samhället. Han hävdade även att CSR skulle komma att bli än viktigare i framtidens
verksamheter, vilket vi är benägna att hålla med om.
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Vi kan konstatera att forskningen inom CSR fortsatte att utvecklas och att det under tidens gång
har kommit in allt fler viktiga aspekter att förhålla sig till. Bland annat menar Carroll (1999) att
företag bör anta ett bredare samhällsansvar för att främja mänskliga värderingar. VázquezCarrasco och López-Pérez (2013) påvisar utöver detta ett samband mellan CSR och
affärsmöjligheter, exempelvis genom förbättrad produktivitet, konkurrenskraft och personal. Vi
anser att detta är viktiga aspekter men att forskningen sedan har fortsatt att utvecklas ytterligare
några steg. För att få en tydlig bild kring CSR i studien har vi valt att förhålla oss till CSRpyramiden som Carroll (1991) utformat. Han menar att pyramiden baseras på det faktum att
CSR består av fyra sorters miljömässigt- och socialt ansvar; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och
filantropiskt. CSR-pyramiden kommer behandlas senare i detta kapitel.

3.1.2 Ett nyare sätt att se på CSR
Vi har i denna del valt att behandla samhällets syn på CSR, detta då vi har konstaterat att
begreppet CSR är under ständig förändring. Pedersen (2006) hävdar att CSR har kommit att bli
ett modernt begrepp som syns över hela världen och gjort att allt fler företag uppmuntras att
engagera sig i CSR. Vidare menar Roy et al. (2013) att intresset kring CSR har resulterat i att
företag lägger allt mer fokus på deras miljömässiga- och sociala ansvar. Detta är en bidragande
orsak till varför vi anser att det är angeläget att lyfta synen på CSR som en del i den teoretiska
referensramen.
Det har visat sig att det finns en osäkerhet både från forskare och företag kring hur CSR bör
definieras i samhället. Enligt Dahlsrud (2008) hävdar vissa forskare att det är svårt att finna en
specifik definition av CSR medan Van Marrewijk (2003) istället påstår att problemet ligger i
mängden definitioner av CSR. Många av definitionerna som finns beskriver snarare CSR som
ett fenomen istället för att förklara företagens miljömässiga- och sociala ansvar, detta är något
vi tror kan bidra till den förvirring som finns kring begreppet.
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Trycket på företagens ansvarstagande ökar och med hjälp av CSR kan företag möta samhällets
förväntningar kring miljömässigt- och socialt ansvarstagande (Carroll & Shabana, 2010; Van
Beurden, & Gössling, 2008). Som ett exempel på detta menar Dahlsrud (2008) och Jenkins
(2009) att krav från intressenter och nationella lagstiftningar framkommer i allt högre grad.
Detta innebär att CSR i praktiken handlar om hur företag hanterar sina affärsprocesser för att
ge en övergripande positiv inverkan på samhället. Således kan vi se att företagens arbete med
CSR påverkar omvärlden.
Efter att ha konstaterat problematiken kring att definiera begreppet CSR vill vi lyfta Europeiska
Kommissionens (2002) definition av CSR vilket är den definition vi anser är lämplig för studien
och som vi därmed valt att utgå ifrån;
“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business
operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”

3.1.3 CSR-pyramiden och de fyra nivåerna av CSR
Carroll (1979) definierade tidigt innebörden av CSR och kom fram till att företag besitter fyra
nivåer av ansvar för att uppfylla CSR: ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt. Därefter
utformade Carroll (1991) CSR-pyramiden som består av dessa fyra nivåer, vilket flertalet
forskare anser presenterar en helhetsbild för CSR (Lee et al., 2013; Carroll & Shabana, 2010;
Waldman, Siegel & Javidan, 2004). Basen på pyramiden utgörs av företagens ekonomiska
ansvar och följs sedan av det juridiska-, etiska- och filantropiska ansvaret (Carroll, 1991). Vi
vill hävda att modellen ger en tydlig bild av vad som krävs, förväntas och önskas av ett företag.
Vi kan se att andra forskare har försökt utveckla modellen, däribland Retolaza, Ruiz och SanJose (2009). Trots senare försök till utveckling av modellen anser vi att Carrolls (1991) nivåer
ingår i den CSR-definition vi valt att utgå ifrån. Därmed kräver de olika nivåerna en mer
ingående förklaring, vilka kommer presenteras nedan.
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Ekonomiskt ansvar
Företagens ekonomiska ansvar grundas i att företag ursprungligen skapades för att
tillhandahålla varor och tjänster samtidigt som de utgjorde en grundläggande ekonomisk enhet
i samhället. Denna uppfattning ändrades dock vid en tidpunkt och kom istället att ändras till ett
synsätt som baseras på att företag bör vara vinstmaximerande. Denna syn på det ekonomiska
ansvaret motiveras av att företagens juridiska-, etiska- och filantropiska ansvar är beroende av
denna bas i pyramiden, detta då det ekonomiska ansvaret anses bidra till företagens existens.
(Carroll, 1991)

Juridiskt ansvar
Utöver det ekonomiska ansvaret har företag även ett juridiskt ansvar, vilket innebär att
omgivningen förutsätter att företagen förhåller sig till de lagar och regler som riktas mot dem.
Genom att förhålla sig till rådande lagar och regler anses företag möta samhällets förväntningar
och därmed uppfylla ett socialt kontrakt mellan samhället och företag. Således utgör det
juridiska

ansvaret

kombinerat

med

det

ekonomiska

ansvaret

de

grundläggande

förutsättningarna för företagens miljömässiga- och sociala ansvarstagande. (Carroll, 1991)

Etiskt ansvar
Det etiska ansvaret innefattar de regler, normer och förväntningar som speglas i samhällets oro
kring hur företag arbetar med rättvisa och skydd av intressenter som exempelvis anställda,
konsumenter och miljö. Företagens etiska ansvar fokuserar således på vad som förväntas och
förbjuds av samhället. Det etiska ansvaret har kommit att bli en huvudsaklig kategori inom CSR
och kan även kopplas till det juridiska ansvaret då etik och värderingar har en inverkan på
skapandet av lagar och regler. (Carroll, 1991)
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Filantropiskt ansvar
Det filantropiska ansvaret innebär att företag förväntas vara goda medborgare genom att
verksamheten bidrar till samhället med såväl ekonomiska som mänskliga resurser. Exempel på
sådana aktiviteter kan vara att ge ekonomiska bidrag till samhället eller utbildningar då detta
anses främja människors välfärd. Flertalet likheter kan ses mellan det etiska- och filantropiska
ansvaret, exempelvis att båda kategorier har förväntningar på sig att bidra med företagens
pengar, resurser eller personal till humanitära program. Skillnaden mellan de olika kategorierna
ligger dock i det faktum att det filantropiska ansvaret har en högre grad av frivillighet i sina
åtgärder. (Carroll, 1991)

Figur 3 - Carrolls Pyramid (Carroll, 1991)
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3.1.4 CSR-aktiviteter
Carrolls (1991) pyramid ger en utförlig bild av de olika kategorierna av företagens ansvar inom
CSR, den ger dock ingen utförlig förklaring för hur dessa kategorier kan uppfyllas. Vi vill hävda
att CSR-aktiviteter innefattar flertalet aktiviteter som kan kopplas till företagens agerande inom
CSR. Med detta som grund anser vi att en presentation av de aktiviteter som kan kopplas till
CSR är nödvändig.
CSR-aktiviteter innefattar de aktiviteter som anses vara värdeskapande och kan kopplas till
företagens miljömässiga- och sociala ansvar. Peloza och Shang (2011) menar att CSRaktiviteter kan delas in i tre olika kategorier; filantropiska, affärsrelaterade och
produktrelaterade.

De

förklarar

att

filantropiska

aktiviteter

fokuserar

på

ett

samhällsengagemang, vilket exempelvis kan bestå av sponsring och donationer till välgörenhet.
Vidare menar de att affärsrelaterade aktiviteter inkluderar ansvarstagande i försörjningskedjan
medan produktrelaterade aktiviteter fokuserar på en större miljömedvetenhet kring
produktionen. Detta stärks då McWilliams, Siegel och Wright (2006) hävdar att CSR-aktiviteter
kan bidra till att företag engagerar sig i samhället och utvecklar sina produkter och
produktionsprocesser. Vi ser en koppling mellan Peloza och Shangs (2011) kategorier och
Carrolls (1991) pyramid. Därmed tror vi att dessa kategorier kan tillämpas vid utformning av
CSR-aktiviteter för att företag lättare ska kunna uppfylla Carrolls (1991) nivåer av CSR ansvar.
Vi tror att dock företag inte endast ska fokusera på en av kategorierna utan även bör skaffa sig
en medvetenhet kring de olika kategoriernas betydande roll.

3.2 CSR i SME
Arbetet med CSR skiljer sig som tidigare nämnt mellan stora företag och SME. Dessa företag
karaktäriseras enligt Inyang (2013) av mer personliga relationer och ett mer informellt
arbetssätt. Den vanligaste formen av små och medelstora företag är det ägarstyrda företaget där
en och samma person besitter såväl ägande som kontroll (Jenkins, 2006; Ciliberti, Pontrandolfo
& Scozzi, 2008). Valet av att utföra studien i små och medelstora företag baseras bland annat
på att forskningen kring CSR i SME är begränsad och utgörs av ett mer personligt engagemang.
Därmed behövs en grundläggande beskrivning kring definitionen av SME samt hur dessa
företag arbetar med CSR.

29

Elin Ahlgren
Frida Ahlstedt

Examensarbete 15 hp

Högskolan i Gävle
2018

3.2.1 Definition av SME
Små och medelstora företag är liksom CSR inte mottagligt för en allmänt accepterad
definition och den kan på så vis variera beroende på land, företag och samhälle. Det har dock
visat sig att SME har kommit att bli en vanligt förekommande företagsform. Enligt
Europeiska kommissionen (2003) klassas 99% av EU-företagen som SME:s och de definierar
SMF, vilket är den svenska benämningen för SME, enligt följande;
“Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av företag
som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro
eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år”

3.2.2 Arbetet med CSR i SME
CSR har främst förknippats med stora företag och forskare menar att arbetet med CSR främst
är utvecklat för att tillämpas på stora företag (Jenkins, 2009; Baumann-Pauly, Wickert, Spence,
& Scherer, 2013). På senare tid har fokus dock kommit att riktas mot CSR i SME då deras
miljömässiga- och sociala ansvarstagande anses ha en ökad inverkan på omvärlden (Jenkins,
2009; Inyang, 2013; Kechiche & Soparnot, 2012; Ciliberti et al, 2008). Vi vill i studien
framhålla det faktum att SME har kommit att få en mer betydande roll i samhället, därmed
behövs en närmare presentation kring hur SME arbetar med- och värderar CSR i företaget.
SMEs arbete med CSR påverkas av de tidigare nämnda egenskaperna som ägarstyrda företag,
mer personliga relationer och ett mer informellt arbetssätt. Kechiche och Soparnot (2012)
hävdar att ledarens personliga kontakt med såväl interna- som externa intressenter bidrar till att
SME är mer benägna att arbeta med CSR som är av genuint engagemang snarare än ekonomisk
karaktär. För att CSR ska bli en positiv aktivitet i företaget är det viktigt att ledaren jobbar nära
den dagliga verksamheten (Jenkins, 2006; Kechiche & Soparnot, 2012). Detta bidrar till att
ledaren får en mer personlig kontakt med medarbetarna och lättare kan påverka företagets
värderingar. Vi vill framhålla vikten av att öka ledarens medvetenhet kring CSR för att kunna
skapa en positiv inställning till CSR och sprida det vidare inom verksamheten.
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Hur SME hanterar sina intressentrelationer kommer sannolikt att påverka företaget och hur det
närmar sig CSR. Enligt Jenkins (2006) skiljer sig relationen med intressenterna i SME från
stora företag på det sätt att de baseras på en mer informell grund, de präglas även av tillit och
personligt engagemang med mindre avstånd mellan företaget och dess intressenter. Samtidigt
hävdar Mousiolis et al. (2015) att ledaren i SME har en möjlighet att förändra företaget då denne
ofta är ägare och innehar beslutfattandet i företaget. Detta innebär en större grad av
självständighet kring hur företagen väljer att fördela dess resurser samt vilka CSR-aktiviteter
som ska prioriteras.
Forskningen vill påvisa att SME har ett grundläggande ansvar gällande CSR-frågor vilket är en
ytterligare anledning till vårt val att fokusera på CSR i SME. Detta grundläggande ansvar
fokuserar på frågor kring hållbarhet inom såväl samhälle som miljö (Jenkins, 2006; Kechiche
& Soparnot, 2012). McWilliams et al. (2006) menar utöver detta att CSR i SME syftar till att
inkludera miljömässigt- och socialt ansvarstagande i produkter och tillverkningsprocesser.
Detta stärks då Inyang (2013) påvisar att SME har börjat intressera sig mer för aktiviteterna
kring miljön. Vi anser att detta bidrar till att de sprider det miljömässiga budskapet vidare i
verksamheten. Perrini, Russo och Tencati (2007) menar att ledarens medvetenhet om den
närliggande marknaden bidrar till att kunna fokusera på CSR-aktiviteter som denne anser är
värdefulla för såväl företaget som det lokala samhället. Detta påvisar att SME har ett
grundläggande ansvar vilket kan yttra sig i olika CSR-aktiviteter.
För att tydliggöra den teori som finns kring arbetet med CSR i SME vill vi lyfta att området är
komplext och att det saknas tydliga strukturer kring hur arbetet bör genomföras. Då SME saknar
resurser som tid och specialiserad personal (Roy et al. 2013; Ciliberti et al, 2008; Jenkins, 2009)
innebär detta svårigheter för ledaren vid planering av CSR-aktiviteter. Carroll och Shabana
(2010) menar att ledare i SME främst är inriktade på företagets ekonomi och verksamhet, vilket
innebär att det saknas kompetens kring det miljömässiga- och sociala ansvarstagandet. För att
övervinna dessa utmaningar anser Inyang (2013) och Jenkins (2006) att SME behöver
tillräckliga resurser samt lämpliga strategier och verktyg för att genomföra CSR-aktiviteter.
Därmed tror vi att SME:s inte själva kan åstadkomma stora resultat kring CSR men att de
tillsammans kan ha en inverkan på omvärlden. Således anser vi att dessa delar bör förbättras
för att SME ska kunna utveckla sitt arbete med CSR.
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3.2.3 Fördelar med- och kritik mot CSR i SME
Vi upplever att det finns en ständigt pågående diskussion kring CSR och dess fördelar
respektive nackdelar. Enligt Kechiche och Soparnot (2012) har medvetenheten kring fördelarna
med CSR i SME ökat, samtidigt ställer sig företag skeptiska till hur CSR genererar något värde
till verksamheten. Detta finner vi angeläget att behandla då vi anser att företagens medvetenhet
kring fördelar respektive nackdelar med CSR i SME kan kopplas till motiv vid implementering.
Vi är av uppfattningen att det är enklare att genomföra förändringar i ett mindre företag där det
är lättare att sprida budskapet och få hela företaget att sträva efter samma mål. Denna fördel
grundas i att Kechiche och Soparnot (2012) hävdar att företagens storlek är en betydelsefull
faktor. Vi anser att detta är en allmän uppfattning bland forskare då även Jenkins (2006) hävdar
att små och medelstora företag tack vare sin storlek är mer flexibla. De besitter även möjligheten
att genom en öppen kommunikation sprida CSR-informationen vidare för att snabbt reagera på
förändrade omständigheter.
Vi har förstått att en av de vanligaste fördelarna som uppmärksammas inom CSR i SME är
företagets och ledarens långsiktiga egenintresse att ta ett miljömässigt- och socialt ansvar, vilket
Carroll och Shabana (2010) samt Baden et al. (2009) bekräftar i sin forskning. Carroll och
Shabana (2010) hävdar att detta bidrar till ett gynnsamt organisationsklimat och en långsiktig
lönsamhet. Genom att tillämpa mer noggranna och kostnadsbesparande åtgärder belyser
forskare även det faktum att företag som arbetar med CSR kan tillgodogöra sig ekonomiska
fördelar som minskad kostnad och ökad effektivitet (Jenkins, 2006; Weber, 2008). Vi ser dock
att Kechiche och Soparnot (2012) är av motsatt uppfattning då de hävdar att ledare i SME anser
att CSR medför en ökad kostnad och tidsåtgång som varken kommer att generera i en ökad eller
långsiktig lönsamhet. Därav är vi av den uppfattningen att fördelar och nackdelar kan variera
mellan företagen.
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Flera studier har visat på det faktum att CSR även kan generera andra fördelar i företaget.
Forskare menar att exempel på detta kan vara att företagen får konkurrensfördelar samt en
förbättrad företagsbild och förbättrade produktionsprocesser (Kechiche & Soparnot, 2012;
Jenkins, 2006; Weber, 2008). Jenkins (2006) menar att SME är innovativa vilket speglas i att
de kan utveckla nya produkter och tjänster som kan kopplas till företagets miljömässiga- och
sociala ansvarstagande. Han menar att en fördel i detta kan vara att personalen känner en ökad
motivation vilket i sin tur leder till en förbättrad produktivitet. Samtidigt menar Kechiche och
Soparnot (2012) att CSR kan bidra till ett förbättrat rykte samt en utvecklad kommunikation
med andra intressenter som kunder och leverantörer. Således kan vi konstatera att arbetet med
CSR kan generera fördelar på flera nivåer i företagen.

3.3 Implementering av CSR i SME
I följande del kommer vi presentera forskning som behandlar området implementering av CSR
i SME. För att ge en tydlig bild kring implementeringen av CSR anser vi att det är viktigt att
skapa en förståelse kring implementeringsprocessen.

3.3.1 Implementeringsprocessen
Utifrån den forskning som finns kring implementering av CSR i SME har vi förstått att små och
medelstora företag ser svårigheter kring hur de ska gå tillväga för att implementera CSR i
företagen. Maon, Lindgreen och Swaen (2009) hävdar att företag bör se implementering av
CSR som en förändringsprocess inom företaget, vilket innebär ett nytt sätt att organisera och
arbeta. De menar även att implementeringen sker för att anpassa företaget till intressenternas
förväntningar. Implementeringsprocessen inkluderar även en rad olika faktorer, Jenkins (2009)
menar att exempel på sådana faktorer kan vara skicklighet, kunskap och motivation hos såväl
ledare som anställda för att implementera CSR. Vi anser att företag bör förstå att
implementering av CSR innebär en förändringsprocess som är beroende av flera faktorer samt
att tillvägagångssättet varierar.
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För att ge en bättre bild över implementeringsprocessen har flertalet forskare utformat riktlinjer
kring implementeringen av CSR. Bland annat beskriver Maon et al. (2009) fyra olika faser som
företag bör genomgå för en framgångsrik implementering. Den första fasen består av att öka
företagens medvetenhet om sitt miljömässiga- och sociala ansvar medan den andra fasen
innebär att formulera en CSR-vision och företagsmål. I den tredje fasen förändras företagens
beteende vilket kan innebära att de genomgår förändringar där de utformar nya strukturer och
processer för att uppnå företagens nya mål. Den fjärde fasen innebär slutligen att förankra
förändringarna i företagen. Pedersen (2006) styrker detta resonemang då han hävdar att
huruvida implementering av CSR blir framgångsrik eller inte påverkas av företagens
medvetenhet, förmåga, vilja och intressen. Således är vi av uppfattningen att det krävs både
vilja och riktlinjer för att genomföra implementeringsprocessen på ett framgångsrikt sätt.
Utöver den förändring som implementeringen av CSR innebär tror vi även det är viktigt att
CSR integreras i alla aspekter av affärsverksamheten. Företagen bör vara medvetna om att
implementering av CSR är en process som både är tid- och resurskrävande men Jenkins (2009)
menar att det i slutändan resulterar i ett nytt sätt att göra affärer. Således tror vi att företagen
bör reflektera över arbetet med CSR och ha en förståelse för de förväntningar och utfall som
arbetet med CSR tillför.

3.4 Motiv vid implementering av CSR i SME
Det förekommer en ovisshet kring huruvida SME:s engagemang i CSR bygger på ett genuint
intresse för det miljömässiga- och sociala ansvarstagandet eller om företag snarare gör det för
egen vinning. Pedersen (2006) menar att motiven har en betydande roll vid implementering av
CSR i SME och att dessa motiv påverkar företagens CSR-engagemang. Med detta som grund
kommer vi i de följande delarna lyfta forskning som behandlar motiv vid implementering av
CSR i SME. Tyngdpunkten kommer ligga på de motiv som finns representerade i studiens syfte
och därmed utgör huvudområdet i studien.
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3.4.1 Värdemotivet
Modellens första motiv går under namnet “Value-driven CSR”, vi har valt att benämna det som
“värdemotivet”.
En stor del av den befintliga forskningen som behandlar motiv vid implementering av CSR i
SME menar att företagens värderingar är betydelsefulla vid valet att engagera sig i CSR.
Maignan och Ralston (2002) menar att värdemotivet grundar sig i såväl ledarens som företagens
centrala och särskiljande värden. Utöver detta är företagens engagemang för att bidra till
samhället en central del i värdemotivet, något som enligt Maignan och Ralston (2002) sker
oberoende av den press som kan förekomma gällande CSR-engagemang. Vi är därmed av
uppfattningen att det är fördelaktigt om implementeringen av CSR bygger på ett genuint
engagemang från såväl ledaren som företag för att bidra till betydelsefulla värderingar för hela
verksamheten.
Det har visat sig att ledarens värderingar speglar sig i företagets motiv vid implementering av
CSR i SME. Forskare förklarar att ledarens personliga värderingar är en bakomliggande faktor
för företagens engagemang i CSR (Baden et al., 2009; Ciliberti et al., 2008; Inyang, 2013;
Jenkins, 2006; Lee et al., 2016; Preuss, & Perschke, 2010). Jenkins (2006) bygger vidare på
detta påstående och hävdar att ledarens värderingar yttrar sig i företagens implementering av
CSR. Det faktum att flertalet andra forskare lyfter ledarens värderingar som en central faktor
vid implementering av CSR anser vi stärker värdemotivet ytterligare.
Etik och moral har visat sig vara en viktig aspekt vid implementeringen av CSR i SME. Ledare
använder sig enligt Jenkins (2006) av moraliska och etiska argument för att motivera varför
CSR är betydelsefullt för dem. Vidare lyfter Vo, Delchet-Cochet och Akeb (2015) att ledarens
etiska motivation inverkar på företagets CSR-engagemang. Vi tror att etiska och moraliska
aspekter kan påverka hur företagen väljer att engagera sig i CSR och att detta därmed kan
variera kraftigt beroende på ledaren. Detta styrks då Mousiolis et al. (2015) konstaterar att etiska
aspekter bidrar till att SME blir mer motiverade att engagera sig i CSR.
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Ledarens värderingar kan resultera i värdeskapande på fler sätt än det personliga planet. Roy et
al. (2013) presenterar forskning som stärker värdemotivet genom att rikta fokus på hur ledaren
genom sina värderingar kan skapa en positiv affärsidentitet vid implementering av CSR i SME.
Detta visar att värdemotivet skapar värde för såväl ledaren som företaget eftersom bilden av
företaget stärks då värderingarna bidrar till en positiv affärsidentitet. Slutligen lyfter både
Jenkins (2006) och Inyang (2013) hur flertalet ledare hävdar att företagens engagemang grundar
sig i en vilja att “ta sitt ansvar i samhället” och en känsla av att “det känns rätt”.
Vi kan därmed se att ledarens värderingar speglas i företagets värderingar. Dessa ligger till
grund för implementeringen av CSR i SME, vilket är den specifika delen vi kommer analysera
för att identifiera värdemotivet. Utöver detta är företagens engagemang för att bidra till
samhället en central del i värdemotivet. För att kunna analysera denna aspekt kommer vi
fokusera på om vi upplever ett genuint engagemang för CSR.

3.4.2 Ekonomimotivet
Modellens andra motiv går under namnet “Performance-driven CSR”, vi har valt att benämna
detta som “ekonomimotivet”.
En vanligt förekommande diskussion kring implementering av CSR är den ekonomiska
aspekten. Maignan och Ralston (2002) presenterar ekonomimotivet, vilket är det motiv som
fokuserar på företagens ekonomiska prestationer. De menar vidare att CSR kan ses som ett
hjälpmedel för att lättare uppnå företagets ekonomiska mål och därmed bidra till en ökad
lönsamhet, försäljningsvolym och avkastning på investeringar. Utöver företagens ekonomiska
uppdrag kan CSR enligt Maignan och Ralston (2002) utgöra en konkurrensfördel. Vi tror att
företag tenderar att se CSR som en kostnadskrävande del och att de istället bör se de
ekonomiska fördelarna som CSR kan medföra.
Forskning som behandlar motiv vid implementering av CSR påvisar det faktum att de
ekonomiska aspekterna är betydelsefulla vid implementeringen. Swanson (1995) menar att
företag är ansvariga för dess ekonomiska konsekvenser, såväl positiva som negativa. Vidare
hävdar Mousiolis et al. (2015) att SME främst påverkas av de resurser som finns att tillgå vid
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implementering av CSR. Således ser vi att trovärdigheten i ekonomimotivet stärks genom att
fler forskare lyfter vikten av de ekonomiska aspekterna gällande implementeringen av CSR.
Ledare och företag som vill engagera sig i miljömässigt- och socialt ansvarstagande överväger
de ekonomiska aspekterna då de kan utsätta sig för ekonomiska risker. Roy et al. (2013) lyfter
hur de ekonomiska aspekterna speglas i det faktum att ledaren vill bidra till samhället och
samtidigt kunna presentera goda resultat ekonomiskt. Utöver detta menar Berman, Wicks,
Kotha och Jones (1999) att företagens miljömässiga- och sociala ansvar som syftar till att
hantera samhällsrelationer även kan leda till kostnads- och riskminskningar. Carroll och
Shabana (2010) menar dock att ett engagemang i CSR endast till viss del kan minska kostnader
och risker i företagen men att kostnadsbesparingar ses som en anledning till att engagera sig i
CSR. Detta innebär att engagemanget i CSR kan utgöra en ekonomisk risk men att det även kan
bidra till både såväl intäkter som minskade kostnader.
Vi kan därmed se att de ekonomiska aspekterna förekommer i form av olika faktorer. För att
kunna identifiera ekonomimotivet kommer vi fokusera på de ekonomiska faktorernas betydelse
vid implementeringen av CSR. Ekonomimotivet fokuserar således på hur CSR kan utgöra ett
hjälpmedel för att bidra till ökad lönsamhet och försäljningsvolym, samtidigt som vi kommer
analysera om CSR kan minska kostnader och utgöra en konkurrensfördel.

3.4.3 Intressentmotivet
Modellens tredje motiv går under namnet “Stakeholder-driven CSR”, vi har valt att benämna
detta som “intressentmotivet”.
Företag möter ständigt krav från flera intressegrupper när det gäller implementering av CSR.
Maignan och Ralston (2002) lyfter att intressenterna utgör det tredje motivet och menar att
företag bör ta hänsyn till intressenternas förväntningar för att kunna bemöta deras behov.
Intressentmotivet innefattar således de grupper som direkt eller indirekt påverkar eller påverkas
av företagets verksamhet. Vidare menar Maignan och Ralston (2002) att företagets intressenter
inte endast fokuserar på aspekter som påverkar deras egen välfärd utan även ställer krav på hur
företagets verksamhet påverkar omgivningen.
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Maignan och Ralston (2002) menar att de viktigaste intressentgrupperna består av kunder,
anställda, leverantörer och medlemmar i samhällen där företag bedriver verksamheten. Vi anser
att det råder en allmän uppfattning om att det är just dessa intressentgrupper som är av störst
betydelse i SME och därmed är betydelsefulla vid implementeringen av CSR i SME. Andra
forskare bekräftar även detta resonemang i sin forskning genom ett konstaterade att dessa
intressentgruppers krav påverkar implementeringen av CSR i SME (Jenkins, 2009; McWilliams
& Siegel, 2001).
SME ställs inför allt större utmaningar då de vill bemöta intressenternas förväntningar på
engagemang i CSR. Jenkins (2006) hävdar att intressenternas förväntningar bör hanteras på ett
lämpligt sätt för att förbättra relationen med dessa. En utmaning för SME kan enligt Roy et al.
(2013) vara att intressenternas medvetenhet kring hållbarhetsfrågor ökar vilket medför en högre
press på SME:s engagemang i CSR. För att kunna tillgodose alla intressenters krav menar
Carroll och Shabana (2010) att företag bör fokusera på de alternativ som kombinerar
organisatoriska möjligheter med intressenternas krav. Genom att tillgodose intressenternas
förväntningar tror vi att företag har lättare att driva sin verksamhet vidare. Om företag ignorerar
intressenternas förväntningar hävdar Swanson (1995) att företag riskerar att förlora kontrollen
över verksamheten.
Hur relationerna med företagens intressenter hanteras är en viktig del vid implementering av
CSR i SME. Inyang (2013) påvisar att relationen med interna- och externa intressenter påverkar
hur företag genomför implementeringen av CSR. Intressentrelationerna i SME präglas enligt
Jenkins (2009) av tillit och ett personligt engagemang vilket vi tror resulterar i mer
betydelsefulla relationer för båda parter. För att kunna identifiera intressentmotivet kommer vi
fokusera på hur företag värderar och bemöter förväntningar från sina intressenter. Vi tror att
relationen med intressenterna sannolikt kommer påverka varför SME implementerar CSR.
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3.5 Sammanfattning av teori
I den teoretiska referensramen framgår det att intresset kring miljömässigt- och socialt
ansvarstagande har ökat, vilket i sin tur har bidragit till att allt fler företag engagerar sig i CSR.
CSR har kommit att bli ett modernt begrepp som förändrats över tid, samtidigt belyser Dahlsrud
(2008) det faktum att definitionen av CSR varierar och att den stundtals kan upplevas som
förvirrande. Teoridelen speglar det faktum att miljömässigt- och socialt ansvarstagande har
olika betydelser för såväl intressenter som företag. Detta är en medvetenhet vi bär med oss in i
empirin som i sin tur bidrar till att vi lättare kan tolka och förstå att innebörden av CSR kan
variera.
CSR har främst förknippats med stora företag men på senare tid har fokus kommit att riktas
mot CSR i små och medelstora företag. Forskare har konstaterat att dessa företags
miljömässiga- och sociala ansvarstagande anses ha en ökad inverkan på omvärlden (Jenkins,
2009; Inyang, 2013; Kechiche & Soparnot, 2012; Ciliberti et al, 2008). Teorin belyser även de
diskussioner som förekommer kring CSR i SME och dess fördelar respektive nackdelar.
Kechiche och Soparnot (2012) hävdar att medvetenheten kring fördelarna med CSR i SME har
blivit allt mer påtaglig. Samtidigt menar de att det finns en osäkerhet kring huruvida CSR
genererar något värde till verksamheten.
För att ge en tydlig bild kring införandet av CSR presenterar den teoretiska referensramen
tidigare forskning gällande implementeringsprocessen. Maon et al. (2009) konstaterar i teorin
att CSR innebär ett nytt sätt för företagen att organisera och arbeta. Detta innebär att företagen
bör se implementering av CSR som en förändringsprocess. Vidare menar Jenkins (2009) att
implementeringsprocessen inkluderar en rad olika faktorer, exempel på sådana faktorer kan
vara motivation, skicklighet, och kunskap hos såväl ledare som medarbetare. Detta bidrar till
att ledaren anses vara en nyckelperson i implementeringsprocessen och därmed utgör en viktig
faktor (Lee et al. 2016; Murillo & Lozano, 2006; Baden et al. 2009).
Studien fokuserar på motiv vid implementering av CSR i SME. Pedersen (2006) belyser att
motiv är betydelsefulla för att öka förståelsen kring såväl planering som genomförande av CSR
i företag. Studiens tyngdpunkt ligger på värdemotivet, ekonomimotivet och intressentmotivet
vilka är utformade av Maignan och Ralston (2002) och finns representerade i studiens syfte.
Värdemotivet grundar sig i ledarens och företagets värderingar samt deras engagemang att bidra
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till samhället. Ekonomimotivet är det motiv som fokuserar på företagets ekonomiska
prestationer och hur CSR kan ses som ett hjälpmedel för att lättare uppnå företagets ekonomiska
mål. Intressentmotivet innefattar de grupper som direkt eller indirekt påverkas av företagets
verksamhet. Således bör företag ta hänsyn till intressenternas förväntningar för att kunna
bemöta deras behov. Vi är av uppfattningen att dessa motiv utgör ett hjälpmedel för att besvara
studiens syfte.
Modellen nedan sammanfattar den teoretiska referensramens huvudsakliga teman, vilka
återspeglas i syftets nyckelbegrepp. Studiens teman består av CSR, CSR i SME,
implementering av CSR i SME och motiv vid implementering av CSR i SME. Utifrån modellen
kan vi se hur CSR, CSR i SME och implementering av CSR i SME utgör en grund för studien.
Vidare presenteras studiens huvudområde vilket utgörs av motiv vid implementering av CSR i
SME, vi har valt att basera studien på värdemotivet, ekonomimotivet och intressentmotivet.
Motivens beståndsdelar presenteras under respektive motiv och fungerar som ett hjälpmedel i
vår bedömning av huruvida motiven ligger till grund för implementering av CSR i SME.

Figur 4, Egen forskningsmodell
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4. Empiri
I denna del presenteras det empiriska material som framkom från de intervjuer som utförts. Vi
har tagit utgångspunkt i syftets nyckelbegrepp och de teman som framkommit utifrån den
teoretiska referensramen samt sammanställningen av studiens empiriska datamaterial. De
teman som presenteras i denna del bidrar till att besvara studiens syfte.

Figur 5, Egen forskningsmodell
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4.1 Företagsbeskrivning
I denna del kommer vi presentera respondenterna och de företag som valt att medverka i
studien. Med hänsyn till att respondenterna är anonyma kommer vi presentera
branschtillhörighet, antal anställda samt deras roll i företaget på ett sätt som inte avslöjar deras
identitet men som samtidigt är relevant för studien. Samtliga respondenter har en ledarposition
som är betydelsefull för företagets CSR-arbete. De företag där respondenterna är verksamma
återfinns inom ett antal olika branscher, där antalet anställda varierar mellan tre och 200
stycken. Samtidigt varierar omsättningen från 239 tkr till 500 000 tkr. Respondenterna benämns
utifrån respondent 1-10 (R1-R10), vilket kan avläsas i tabellen nedan.

Tabell 1. Sammanställning av studiens representanter
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4.2 CSR
Vi har i studien intervjuat ledare och konstaterat att kunskapen och synen på CSR varierar.
Utöver den varierade kunskapen kan vi genomgående se att det enligt respondenterna inte finns
någon uttalad definition för CSR i företagen. Majoriteten anser att CSR berör långsiktig
hållbarhet i miljö och samhälle (R1-2, R4-5, R7- 10). Respondent 7 förklarar att hållbarhet är
en avgörande faktor om vi ska kunna fortsätta leva i ett konsumtionssamhälle. Samtidigt nämner
två respondenter att CSR inte bör utgöra en separat del av företaget utan snarare bör speglas i
hela verksamheten (R1, R7). För att tydliggöra detta vill vi lyfta ett resonemang från respondent
1 gällande begreppet CSR:
“Jag anser att CSR är något som är teoretiskt påhittat av folk som vill ha benämningar på
allting. Hellre vill jag integrera det i hur vi har skapat företaget. Vi vill inte ha någon påklistrad
etikett som säger att vi gör någonting bra på sidan om, utan vi vill göra det rätt från början.”

4.2.1 CSR-aktiviteter
Vi kan konstatera att det finns en variation kring de CSR-aktiviteter som tillämpas i de företag
där respondenterna är verksamma. Flera respondenter anser att integration är en viktig del i
deras CSR-arbete (R2, R4 -7, R9). Respondenterna 2, 4 och 7 framhåller vikten av att inkludera
personer i verksamheten som annars kan ha svårt att få arbete. Respondent 2 nämner att
integration är en del i deras CSR-aktiviteter då de skapar arbetstillfällen för nyanlända, vilket
enligt honom är ett äkta CSR-engagemang. Vidare lyfter respondent 7 att de anpassar
produktionen så att arbetet kan utföras av exempelvis funktionsnedsatta personer. En annan
CSR-aktivitet som respondent 9 arbetar med i sitt företag innebär att stötta verksamheter som
bidrar till att nyanlända och funktionsnedsatta får en värdefull fritid. Vi ser utöver detta att
många respondenter väljer att sponsra diverse föreningar och verksamheter (R3-6, R8-10).
Respondent 9 tydliggör betydelsen av detta engagemang genom sitt uttalande;
“Det grundas på att barn och ungdomar rör sig för lite och därmed vill vi få barn och ungdomar
att röra sig mer. Detta är verksamheter som vi stöttar för att visa att integration och hälsa är
viktigt för oss.”
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Utöver det sociala ansvarstagandet kan vi även se att det finns ett fokus på miljömässiga
aspekter. Samtliga respondenter menar att de har etablerat ett mer miljömässigt arbetssätt i
verksamheten. Som ett exempel på detta framhåller respondent 4 att företaget aktivt arbetar
med att minska miljöpåverkan i produktionsprocessen. Vidare förklarar respondenterna 9 och
10 att företagen arbetar med att ställa om transportsystemet för att minska företagets
miljöpåverkan. Som ett exempel på detta berättar respondent 9 att företaget ska använda sig av
elbilar och vätgasbilar för att bidra till en bättre miljö. Respondent 2 visar ett ytterligare exempel
på miljömässigt ansvarstagande genom att sträva efter att erbjuda närproducerade och
kravmärkta råvaror.

4.3 CSR i SME
Vi kan genomgående se att engagemanget för CSR är betydelsefullt för samtliga respondenter.
Respondenterna 6 och 8 nämner att företaget fokuserar på vad de kan påverka inom CSR medan
respondent 9 menar att företaget vill vara en god samhällsmedborgare genom sitt CSRengagemang. Samtidigt uttalar sig respondent 2 om att CSR kommer vara betydelsefullt i
framtiden, detta då det kan ha en inverkan på framtida anställningar. Vidare tror respondenten
att människor vill arbeta i ett företag med rätt värderingar och som lägger energi på rätt saker.
Respondent 2 menar att en ytterligare anledning till deras engagemang är en vilja att göra nytta
i samhället och att det troligen är något alla vill göra. Dessa uttalanden stärks genom respondent
7 som uttrycker följande:
“Är man någon som har någon empati och har möjlighet att hjälpa till, då hjälper man till, det
är en självklarhet för oss.”

Samtidigt som respondenterna ser fördelar lyfter de även kritik som arbetet med CSR kan
medföra. Flertalet respondenter framhåller risken med att uttrycka ett CSR-arbete som inte
speglas i verksamheten och som de inte kan leva upp till (R1-2, R4, R8-10). Det kan även
innebära en utmaning att få medarbetarna delaktiga i CSR-arbetet och därmed få alla att sträva
efter samma mål (R1-2, R4-5, R7, R10). För att minska denna tendens framhåller respondent 4
vikten av att vara konsekvent i arbetet med CSR.

44

Elin Ahlgren
Frida Ahlstedt

Examensarbete 15 hp

Högskolan i Gävle
2018

Det finns även tveksamheter kring huruvida företaget ska fokusera på miljömässiga- eller
sociala aspekter (R5, R9). Ett antal respondenter medger att tveksamheten kan bero på att
företaget bland annat saknar resurser som kunskap inom arbetet med CSR (R2, R5-6, R8, R10).
En ytterligare brist inom företagets resurser anses enligt respondenterna 2, 6 och 8 vara
tidsbristen. Utöver detta tror respondent 5 att det hade varit fördelaktigt att tillsätta en person
som driver CSR-frågor i företaget.

4.4 Implementering av CSR i SME
Samtliga respondenter belyser att de som ledare hade en betydande roll vid implementeringen
av CSR i företaget. Vidare kan vi se att de ledare som intervjuats besitter en avgörande roll i
beslutsfattandet kring CSR-aktiviteter. Att ledaren har ett intresse för CSR och brinner för
frågan är enligt respondent 2 en viktig faktor vid implementering av CSR. Detta då
respondenten menar att ett äkta engagemang bidrar till att CSR-aktiviteterna utförs på ett bättre
sätt. Respondent 7 tar upp att han inledningsvis var den person som var drivande i frågan.
Samtidigt vill respondenten poängtera att arbetet med CSR har utvecklats genom att personer i
företaget har bidragit med kunskap och idéer.

4.5 Motiv vid implementering av CSR i SME
CSR är enligt flertalet av respondenterna en förutsättning för företagets fortlevnad (R1-2, R45, R7-9). Respondent 2 hävdar att CSR handlar om att vara en modern och attraktiv företagare
medan respondent 7 menar att hållbarhetsfrågor är ett spännande problem att lösa.
Respondent 1 uttalar sig enligt följande;
“Alla företag måste ha det invävt i grunden, annars kommer de inte överleva, det bara är så.
Gör man inte det här i dagens läge är det väldigt mycket som talar för att du inte har någon
verksamhet, att du inte existerar och därmed bidrar du inte till samhället.”
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4.5.1 Värdemotivet
Samtliga intervjuer genomsyras av att ledarens värderingar är betydelsefulla vid
implementeringen av CSR. Etik är enligt respondent 8 en viktig aspekt och något som
genomsyrar hans värderingar. Respondenten strävar efter att vara ärlig och hedersam, vilket
även är något han delar med sig av till sina medarbetare. Respondent 10 för ett liknande
resonemang och menar att jämlikhet är något han värderar högt. Det är viktigt att vara ärlig, rak
och rättvis, samtidigt som han poängterar att alla i företaget ska känna sig lika viktiga.
Samtidigt menar respondent 2 att han är en person som gillar människor och att det därmed
faller sig naturligt att hjälpa till om möjlighet finns. Respondenten tror att de företag som blir
tvingade att engagera sig i CSR tenderar att göra detta halvhjärtat. Om det finns en möjlighet
att hjälpa till har vi enligt respondenterna 2, 3, 4, 7 och 10 ett ansvar att göra det. Detta är något
som ligger till grund för deras personliga värderingar vilket även speglas i företaget.
Respondent 1 styrker föregående resonemang och menar att hans personliga värderingar
genomsyrar företagets arbete. För att exemplifiera hur ledarens personliga värderingar kan yttra
sig i ett företag presenterar respondent 5 sina värderingar enligt följande;
“Att ta ett större ansvar än bara för företaget och för mig. Att hela tiden försöka lyfta det större,
mer långsiktigt.”

Respondent 6 menar att hans personliga värderingar fokuserar mer på CSR än företagets
värderingar, vilket är en anledning till att han vill utveckla CSR-arbetet i verksamheten. Bortsett
från detta exempel framhåller resterande respondenter att deras personliga värderingar
samspelar med företagets värderingar (R1-5, R7-10). En viktig aspekt gällande ledarens
personliga värderingar är enligt respondenterna 3 och 8 att såväl ledaren som företaget strävar
efter att leva som de lär. En grundvärdering för respondent 9 och hans företag är att alla
människor har ett lika värde oavsett kön, bakgrund eller värderingar. Respondenten menar
vidare att denna grundvärdering genomsyrar hela företaget och att de därmed finns till för alla.
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Det är enligt respondent 2 viktigt att företaget accepterar att alla medarbetare inte värderar CSR
lika högt. Samtidigt vill respondenten poängtera att många i verksamheten är stolta över deras
engagemang inom CSR. Respondent 9 menar att en viktig del inom CSR-arbetet är att få en
delaktighet bland medarbetarna. Delaktigheten är viktig eftersom respondenten vill att
medarbetarna ska känna att de utför ett viktigt arbete. Respondent 7 för ett liknande resonemang
och framhåller att medarbetarnas värderingar är en viktig del i företagets värderingar.
Respondenten menar att företaget har byggt en struktur som grundas på att medarbetarnas
värderingar ska främjas och utgöra en del av företaget.

4.5.2 Ekonomimotivet
De ekonomiska aspekterna har haft en varierad betydelse vid implementeringen av CSR.
Flertalet respondenter anser att CSR har en effekt på lönsamheten på lång sikt och att det är en
förutsättning för att företaget ska växa (R1, R4-5, R7, R9-R10). Respondent 4 vill poängtera att
det i början är svårt att förstå hur CSR-arbetet ska gynna företaget men att det återbetalar sig i
längden. På motsatt vis menar respondenterna 3 och 8 att de inte kan se att arbetet med CSR
påverkar företagets lönsamhet.
Ett antal respondenter poängterar svårigheten i att se huruvida CSR är en specifik anledning till
en ökad lönsamhet. Detta eftersom de menar att lönsamheten påverkas av fler delar än CSR
(R2, R6). Med tanke på detta lyfter respondent 9 svårigheten att se kopplingen kring hur en
CSR-aktivitet påverkar försäljningen. Däremot kan respondenten se att företagets CSRsatsningar leder till ett förbättrat NKI (nöjd kund index) vilket i sin tur genererar en bättre
försäljning. Respondenterna 1, 4 och 9 förklarar att CSR efterfrågas men att många inte är
beredda att betala extra för dessa produkter och tjänster. Samtidigt menar respondent 2 att
företagets lönsamhet är en förutsättning för att han ska kunna arbeta med CSR i sin verksamhet.
Kostnaderna speglas utifrån vilka CSR- aktiviteter företaget väljer att engagera sig i.
Respondent 2 menar att kostnaderna knappt är mätbara då det i deras fall handlar om en liten
summa pengar. Samtidigt är respondent 3 inne på samma spår och menar att det är svårt att
avgöra hur stora kostnaderna är eftersom han inte gjort någon sammanställning kring CSRaktiviteterna. Andra respondenter hävdar dock att CSR innebär en stor kostnad i början men att
det kan ses som en investering i företaget (R1, R4-5, R7, R9-10). Som ett exempel på detta
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nämner respondent 4 att miljövänliga produkter inledningsvis utgör en kostnad för företaget.
Respondenten menar vidare att dessa produkter sedan blir billigare över tid då fler alternativ
etableras på marknaden, vilket leder till en prispressning.
Arbetet med CSR kan enligt flera av respondenterna utgöra konkurrensfördelar (R1- R5, R910). En av de främsta konkurrensfördelarna utgörs enligt respondenterna 1, 2, 4, 5 och 10 av att
kunder attraheras av företag som arbetar med CSR. Respondenterna 3 och 6 ger en annan
synvinkel gällande konkurrensfördelar. De har idag har svårt att se att arbetet med CSR utgör
en konkurrensfördel men respondent 3 tror att det i framtiden kan göra det. Respondent 7 menar
att efterfrågan gällande CSR varierar beroende på bransch och uttrycker;
“Generellt sett upplever jag inte att man köper mer grejer för att de är hållbart men det
kommer, absolut.”

4.5.3 Intressentmotivet
Vi kan se att företagens intressenter utgörs av kunder, medarbetare, leverantörer, ägare och
myndigheter. Kunderna är enligt respondent 3 en förutsättning för företagets fortlevnad, han
menar samtidigt att medarbetarna är viktiga då de utför arbetet. Vidare menar respondent 4 att
en av deras intressenter är myndigheter. De styr sådana lagar och regler som företaget måste
anpassa sig till för att kunna bedriva sin verksamhet.
Kraven från intressenterna förekommer och yttrar sig på olika sätt samtidigt som det i vissa fall
inte förekommer några krav alls. Respondenterna 3 och 8 tillhör de som inte upplever att det
finns några krav från företagets intressenter. Utöver detta menar respondenterna 2 och 7 att de
inte upplever några krav, snarare förväntningar. Ett exempel på detta är enligt respondent 2 att
kunderna förväntar sig att företaget erbjuder närproducerade och kravmärkta råvaror i sin
verksamhet.
Bland de som upplever att det finns krav bland intressenterna återfinns respondenterna 1, 4, 5,
6, 9 och 10. Respondent 5 anser att kraven på CSR varierar beroende på om de ställs från en
myndighet, ett företag eller en privatperson. Hon menar vidare att medvetenheten hos
privatpersoner ökar men att myndigheter och företag tenderar att ställa högre krav på CSR. För
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att stärka detta resonemang beskriver respondent 9 och 10 hur medvetenheten kring
hållbarhetsfrågor har ökat de senaste åren. Trots att respondenterna 5 och 9 hävdar att
medvetenheten kring CSR har ökat anser respondent 1 att CSR har för liten betydelse i
samhället. Respondent 1 menar att synen på CSR just nu genomgår en förändring då den yngre
generationen tenderar att ställa högre krav på CSR.
Ett antal respondenter upplever att det även förekommer krav i form av regelverk från
myndigheter (R4-5, R9-10). Dessa krav fokuserar enligt respondent 4 och 10 på miljömässiga
aspekter. Enligt respondenterna 4, 5 och 10 kan det dock innebära en utmaning att förhålla sig
till miljökrav, hållbarhetskrav och regelverk. För att bemöta kraven berättar respondenterna 4
och 10 att företagen har genomgått en miljöcertifiering och håller sig uppdaterade kring nya
regelverk. Respondent 6 vill även lyfta att det förekommer krav då de ska lämna anbud och
menar att dessa krav främst fokuserar på miljömässiga aspekter. Respondent 9 menar dock att
det innebär en utmaning att bemöta dessa förändringar och krav.
Relationen med intressenterna betraktas som värdefull. Respondent 2 menar att arbetet med
CSR kan leda till en förbättrad relation med företagets intressenter. Respondent 3 bygger vidare
på detta resonemang och konstaterar att arbetet med CSR kan leda till stärkta band mellan
medarbetarna och företaget. Vidare menar flertalet av respondenterna att deras CSR-arbete
uppfattas som positivt av intressenterna (R1-2, R4, R6, R8-10). Det finns olika uppfattningar
kring arbetet med CSR tror respondent 5, som vidare anser att uppfattningen bland deras
intressenter skiljer sig beroende på kund. Samtidigt strävar respondent 3 efter att deras
intressenter ska tycka att deras CSR-arbete är bra, något som han idag tror att de gör. En annan
aspekt gällande relationen med företagets intressenter presenteras av respondent 9. Företaget
där respondenten är verksam arbetar med att förbättra hälsan bland medarbetarna, detta genom
att öka medvetenheten kring säkerheten och den psykosociala hälsan. Respondenten menar att
den psykosociala hälsan har genomgått en drastisk förändring de senaste åren med ökad stress,
mobbning och trakasserier. Det är enligt honom viktigt att ta fram arbetssätt för att motverka
detta.
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4.6 Motivens betydelse vid implementering av CSR i SME
Motiven har enligt respondenterna haft en varierande betydelse vid implementeringen av CSR.
Värdemotivet var enligt respondenterna 1, 2, 3, 5, 7 och 8 det mest centrala och betydelsefulla
motivet vid implementering av CSR. Respondenterna poängterar att det handlar om
medmänsklighet, ett genuint engagemang och en skyldighet att göra något bra för världen och
samhället. För att lyfta värdemotivets roll menar respondent 5 att den ursprungliga anledningen
till implementeringen av CSR var;
“Den inre drivkraften att vara med och göra något större”.
Majoriteten av de respondenter som anger värdemotivet som det mest centrala motivet menar
att ekonomimotivet hade minst betydelse vid implementeringen av CSR (R1-3, R5, R8).
Samtidigt presenteras en motsatt synvinkel genom respondent 4 som menar att deras mest
centrala motiv vid implementeringen av CSR var ekonomimotivet. Detta baserades på en
strävan efter att erhålla konkurrensfördelar vilket stärker företagets ekonomi och bidrar till en
långsiktighet i företaget. I detta fall hävdar respondent 4 att värdemotivet hade minst betydelse
vid implementeringen av CSR.
En ytterligare syn på motivens betydelse presenteras av respondenterna 6, 9 och 10. De menar
att omvärldens krav på företaget påverkade beslutet och att intressentmotivet därmed var det
mest centrala motivet vid implementeringen av CSR. De skiljer sig dock från varandra i den
bemärkelsen att ekonomimotivet hade minst betydelse för respondent 9 medan respondenterna
6 och 10 anger värdemotivet på denna punkt.
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5. Analys
I detta kapitel presenteras analysen vilket utgör den del i metodapparaten där den teoretiska
referensramen ställs mot det som uttryckts av respondenterna. De teman som presenteras
genomsyrar hela studien vilka är CSR, CSR i SME, implementering av CSR i SME och motiv
vid implementering av CSR i SME. Kategorierna som presenteras har framkommit genom
kodningen från den empiriska undersökningen. Dessa teman och kategorier har bidragit till att
analysera likheter och skillnader mellan teori och empiri.

5.1 CSR
Ett av studiens teman är CSR, vilket behandlas i denna del. Begreppet CSR kan upplevas som
en abstrakt term såväl teoretiskt som empiriskt. Med utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet
anser vi att CSR är ett begrepp som framkommit utifrån sociala interaktioner. Vi vill därmed
förtydliga hur vi ser på begreppet och räta ut eventuella frågetecken. I den teoretiska
referensramen lyfter Dahlsrud (2008) och Van Marrewijk (2003) att det finns en förvirring
kring definitionen av begreppet CSR. Vi upplever ingen förvirring bland de ledare vi intervjuat
men vi kan se att kunskapen inom CSR varierar och att respondenterna inte utgår från någon
specifik definition i sina företag. Att vi inte upplevde någon förvirring tror vi grundar sig i att
forskningen analyserar begreppet mer ingående medan respondenterna snarare fokuserar på
arbetet med CSR än dess teoretiska definition.
Majoriteten av respondenterna anser att CSR berör långsiktig hållbarhet i miljö och samhälle,
samtidigt påpekar två respondenter att CSR inte ska utgöra en separat del av företaget utan
snarare bör speglas i hela verksamheten. Resonemangen speglas i Europeiska Kommissionens
(2002) CSR- definition, vilket även är den definition vi valt att utgå ifrån. Vi hävdar att
definitionen tar hänsyn till att såväl miljömässiga- som sociala aspekter ska integreras i
verksamheten. Då vår syn på CSR överensstämmer med respondenternas anser vi därmed att
vår valda definition blir trovärdig genom hela studien.
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5.1.1 CSR-aktiviteter
Vi kan se en variation bland de CSR- aktiviteter som tillämpas i företagen där respondenterna
är verksamma. Dessa återspeglas i de aktiviteter som Peloza och Shang (2011) presenterar i den
teoretiska referensramen samtidigt som det finns en koppling till Carrolls (1991) pyramid.
Flertalet av respondenterna väljer att sponsra diverse föreningar och verksamheter, där
majoriteten nämner att integration är en viktig del i aktiviteterna. Vi kopplar detta till Peloza
och Shangs (2011) filantropiska aktiviteter. De förklarar att denna sorts aktiviteter innebär ett
samhällsengagemang som yttrar sig genom sponsring och donationer till välgörenhet.
Utöver de filantropiska aktiviteterna kan vi även se att det finns ett fokus på miljömässiga
aspekter. Samtliga respondenter menar att de har etablerat ett mer miljömässigt arbetssätt i
verksamheten. Vi anser att dessa aktiviteter kan kopplas till Peloza och Shangs (2011)
produktrelaterade aktiviteter vilka fokuserar på en ökad miljömedvetenhet i produktionen. Det
förekommer även aktiviteter i form av anställningsmöjligheter för personer som annars kan ha
svårt att få arbete. Här ser vi en svårighet i att kunna relatera detta arbete till de aktiviteter som
presenteras i den teoretiska referensramen. Däremot kan vi konstatera att denna sorts arbete
återspeglas i det etiska ansvaret i Carrolls (1991) pyramid vilket fokuserar på rättvisa och skydd
av intressenter.
Vi anser att företag bör ha en medvetenhet om alla tre kategorier, detta då vi ser en tendens till
att vissa företag endast fokuserar på en kategori. Det är viktigt att det finns en bredd och ett
djup som täcker både det miljömässiga- och sociala ansvarstagandet för att företagen ska kunna
maximera effekterna av sina CSR-aktiviteter.

5.2 CSR I SME
I denna del kommer vi förhålla oss till studiens andra tema som benämns CSR i SME.
Jenkins (2009) och Inyang (2013) menar att det ökade intresset kring CSR i SME har
resulterat i att dessa företag lägger allt större fokus på deras miljömässiga- och sociala ansvar.
I likhet med det som Jenkins (2009) uttrycker i den teoretiska referensramen kan vi se att det
personliga engagemanget återspeglas hos samtliga respondenter vilket har kommit att få en
betydande roll i samhället. En respondent framhåller att företaget fokuserar på sådant de har
möjlighet att påverka medan en annan respondent menar att företaget vill vara en god
samhällsmedborgare genom sitt CSR-engagemang.
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I likhet med teoretiska referensramen (Roy et al. 2013; Ciliberti et al, 2008; Jenkins, 2009) kan
vi se att ett antal respondenter menar att företaget saknar resurser vid arbetet med CSR. Ett
exempel kan vara avsaknad av kunskap inom området, två respondenter menar att det råder
tveksamheter huruvida företaget ska fokusera på miljömässiga- eller sociala aspekter. Vi är av
uppfattningen att om det hade funnits mer kunskap inom ämnet hade tveksamheterna
minimerats. Företagen hade därmed vetat vad de bör fokusera på samtidigt som det hade hjälpt
företagen att utveckla anpassade CSR-aktiviteter. Samtidigt vill vi hävda att företagen besitter
ett ansvar i att tillgodogöra sig resurser för att kunna arbeta mer aktivt med CSR.

Som ett resultat av företagens ökade medvetenhet kring CSR sprider sig även kunskapen till
samhället, vilket vi tolkar som en fördel enligt både teori och empiri. Vi tror att samhällets
ökade medvetenhet och kunskap ställer högre krav på företagens CSR-arbete. Därmed är det
viktigt att även involvera medarbetarna i CSR-arbetet och öka deras medvetenhet kring CSR,
något som flertalet respondenter framhåller som en utmaning. De företag som väljer att inte
arbeta med CSR kommer enligt oss få det svårt att konkurrera med de företag som väljer att
göra det.

5.3 Implementering av CSR i SME
Implementeringen av CSR i SME har visat sig vara en process som består av flera aspekter.
Dessa aspekter återkommer såväl i den teoretiska referensramen som i det empiriska materialet
och utgör därmed studiens tredje tema. Företag bör enligt Maon et al. (2009) se
implementeringen av CSR som en förändringsprocess. Vi kan genom respondenterna
konstatera att CSR har medfört ett nytt sätt att organisera och arbeta. Parallellt med detta
poängterar samtliga respondenter att de som ledare hade en betydande roll vid beslutet att
implementera CSR i företaget. Vi tror det är viktigt att företag besitter en medvetenhet kring
CSR-processen samt att den sker över en längre tid och utvecklar sig successivt.
I likhet med den teoretiska referensramen ser vi precis som Lee et al. (2006), Murillo och
Lozano (2006) samt Baden et al. (2009) att ledaren är en nyckelperson vid implementeringen
av CSR i SME. Pedersen (2006) hävdar att implementeringens framgång påverkas av företagets
medvetenhet, förmåga, vilja och intressen. Vi kan se att studiens respondenter skiljer sig från
varandra i såväl personlighet som värderingar men att deras vilja och medvetenhet gjort att de
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som ledare varit den drivande personen vid implementeringen. Vi är av uppfattningen att
respondenterna besitter olika egenskaper som gjort att de hanterat förändringsprocessen på
olika sätt. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att vilja och medvetenhet är det första steget
i en framgångsrik implementering av CSR i SME.

5.4 Motiv vid implementering av CSR i SME
Studiens sista tema behandlar motiv vid implementering av CSR i SME. Vi har redogjort för
hur CSR yttrar sig i SME samt implementeringsprocessen och dess olika aspekter. Denna del
kommer därmed behandla vilka motiv som ligger till grund för implementering av CSR i SME.
Det förekommer olika anledningar till varför SME:s väljer att engagera sig i CSR.
Engagemanget kan bygga på företagens relation med intressenterna, ekonomiska aspekter eller
ett genuint intresse för det miljömässiga- och sociala ansvarstagandet. Flertalet av
respondenterna menar att CSR handlar om att vara en modern företagare och att engagemanget
i CSR utgör en förutsättning för företagens fortlevnad. Utifrån den teoretiska referensramen
och det empiriska materialet kan vi se att motiv ligger till grund för implementering av CSR i
SME. Vidare skapar detta en förståelse för vilka CSR- aktiviteter företaget bör fokusera på.

5.4.1 Värdemotivet
Med hänsyn till den teori som behandlar motiv vid implementering av CSR i SME, kan vi
konstatera att ledarens värderingar är betydelsefulla och utgör en central roll i varför de väljer
att engagera sig i CSR. Värdemotivet fokuserar enligt Maignan och Ralston (2002) på
företagens engagemang i samhället, vilket speglas i ledarens och företagens värderingar. Enligt
den teoretiska referensramen är det fördelaktigt om engagemanget bygger på ledarens och
företagens långsiktiga egenintresse att ta ett miljömässigt- och socialt ansvar. Vi ser likheter
mellan resonemanget och värdemotivet på det sätt att respondenternas personliga värderingar
påverkar implementeringen av CSR i SME. Således kan vi se att det är fördelaktigt om
implementeringen av CSR bygger på ett genuint engagemang då ledaren kan etablera
betydelsefulla värderingar i hela verksamheten.
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5.4.1.1 Ledarens värderingar
Under den empiriska undersökningen framkom det att ledarens värderingar speglar sig i
företagets värderingar. Vi kommer i följande del analysera de personliga värderingar som
återfinns hos studiens respondenter.
Om det finns möjlighet att hjälpa till anser flertalet respondenter att företagen besitter ett ansvar
att göra det. Med koppling till den forskning som finns inom området hävdar Jenkins (2006)
och Inyang (2013) att ledarens personliga värderingar utgör en grund för företagets engagemang
i CSR. En respondent menar att det är viktigt att ta ett ansvar som sträcker sig bortom företaget
och därmed lyfta CSR-arbetet större och mer långsiktigt. Vi tycker att dessa värderingar speglar
värdemotivet och visar hur företag bör resonera kring CSR. Företag har generellt sett större
möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle än privatpersoner. Vi anser därmed att det är
företagens skyldighet att ta tillvara på denna möjlighet.
Vi kan se att ledarens värderingar återspeglas i företagets CSR-aktiviteter då de fokuserar på en
långsiktighet i såväl samhälle som miljö. Respondenternas personliga värderingar har visat sig
genomsyra företagets arbete, vilket även framkommer i den teoretiska referensramen. Två
respondenter framhåller vikten av att såväl ledaren som företaget strävar efter att leva som de
lär. Vi anser att det är av högsta prioritet att ledaren agerar utefter sina värderingar för att kunna
sprida dem vidare i verksamheten. På så sätt kan CSR-arbetet utvecklas och bli en värdefull del
i företaget. Som en del i strävan efter att leva som de lär påtalar ett antal respondenter vikten av
att inkludera medarbetarna och deras värderingar i arbetet med CSR. Vi tror att ledaren kan
motivera medarbetarna till att engagera sig i CSR-arbetet om de känner att deras värderingar
uppmärksammas. Vi kan konstatera att ledarens värderingar är viktiga vid implementeringen
av CSR i SME. Samtidigt är det även viktigt att ledaren sprider sina värderingar i verksamheten
då det bidrar till en medvetenhet och gemenskap som gör att såväl ledare som medarbetare
strävar mot samma mål.
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5.4.1.2 Etiska och moraliska aspekter
Ledarens etiska och moraliska värderingar har visat sig vara viktiga vid implementeringen av
CSR i SME. Värderingarna genomsyras av etiska aspekter hos två av respondenterna, detta då
de strävar efter att vara ärliga och rättvisa. Vidare ser vi att människors lika värde är något som
genomsyrar värderingarna hos flertalet respondenter. Vo et al. (2015) hävdar att ledarens etiska
motivation utgör en del i företagets CSR-engagemang. Vi delar denna uppfattning och anser att
etiska och moraliska aspekter speglas i företagens CSR-aktiviteter, vilket i sin tur kan variera
beroende på ledaren.

5.4.2 Ekonomimotivet
En vanligt förekommande diskussion kring CSR är den ekonomiska aspekten. Således
fokuserar ekonomimotivet på företagens ekonomiska prestationer, vilka kan yttra sig genom
ökad lönsamhet, minskade kostnader och konkurrensfördelar (Maignan & Ralston, 2002).
Vidare menar Roy et al. (2013) att ledarens vilja att bidra till samhället och samtidigt presentera
goda resultat ekonomiskt speglas i de ekonomiska aspekterna. Utifrån ovan nämnda aspekter
har ekonomimotivet visat sig ha en varierad betydelse vid implementeringen av CSR.
5.4.2.1 Lönsamhet
CSR har i flertalet fall visat sig ha en positiv effekt på företagets lönsamhet vilket även är en av
de fördelar som Carroll och Shabana (2010) lyfter i den teoretiska referensramen. Denna
positiva effekt utgör enligt majoriteten av respondenterna en förutsättning för företagets tillväxt
och fortlevnad. I motsats till ovanstående resonemang hävdar två respondenter att de inte kan
se hur arbetet med CSR påverkar företagets lönsamhet. Vi tror detta resonemang grundas i CSR
inte är lika inarbetat i deras företag. I de företag där studiens övriga respondenter är verksamma
uppfattar vi att arbetet med CSR mer utvecklat. Detta tror vi kan vara en bidragande orsak till
den varierade synen kring CSR och dess koppling till lönsamheten.
Vi kan se att svårigheten ligger i att konstatera huruvida CSR-aktiviteterna utgör en specifik
del i den ökade lönsamheten. En av dessa svårigheter är enligt ett antal respondenter det faktum
att CSR efterfrågas på marknaden men att många inte är beredda att betala extra för sådana
produkter och tjänster. Utöver detta menar respondenterna att det finns flera andra delar som
inkluderas i företagets lönsamhet. Maignan och Ralston (2002) menar att företagen bör se CSR
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som ett hjälpmedel för att lättare uppnå företagets ekonomiska mål. Därav tror vi det kan finnas
en svårighet att specifikt se hur CSR påverkar lönsamheten men att det kan ses som en
förutsättning för att öka lönsamheten i sin helhet. Vårt resonemang stärks då en respondent
hävdar att företagets lönsamhet är en förutsättning för att företaget ska kunna arbeta med CSR.

5.4.2.2 Kostnader
Vi kan se att det finns olika åsikter kring huruvida kostnaderna är en del som påverkar arbetet
med CSR. Kostnaderna speglas bland annat utifrån vilka CSR- aktiviteter företaget väljer att
engagera sig i. Det finns respondenter som anser att kostnaderna knappt är mätbara samtidigt
som de företag som exempelvis använder sig av miljöcertifieringar har större kostnader.
Vi kan se att forskare i den teoretiska referensramen har skilda åsikter kring huruvida CSR
medför kostnadsbesparingar eller ökade kostnader (Berman et al., 1999; Carroll & Shabana,
2010). Till skillnad från det som Berman et al. (1999) uttrycker kan vi konstatera att
implementering av CSR i SME inte medför kostnadsbesparingar utan snarare ökade kostnader.
En av respondenterna menar att det är viktigt att kunna se CSR som en framtida investering och
CSR inledningsvis utgör en ökad kostnad men blir billigare över tid. Vi tror att den varierade
bilden framförallt beror på vilka CSR-aktiviteter företaget väljer att lägga sina resurser på
eftersom kostnaderna för dessa aktiviteter kan skilja sig markant. Vi kan i intervjuerna se att de
företag som väljer att miljöcertifiera sig behöver ekonomiska resurser då processen medför
höga kostnader. Samtidigt vill vi hävda att företaget kan engagera sig i miljömässiga CSRaktiviteter som återvinning och energibesparing utan att det behöver medföra höga kostnader.
5.4.2.3 Konkurrensfördelar
Det kan konstateras att det finns olika synvinklar kring huruvida CSR utgör en konkurrensfördel
eller inte. Vi anser att Maignan och Ralston (2002) inte beskriver hur dessa konkurrensfördelar
kan yttra sig. Flertalet respondenter framhäver dock att kunder attraheras av företag som arbetar
med CSR, vilket enligt dem utgör den främsta konkurrensfördelen. Denna konkurrensfördel
lyfts enligt den teoretiska referensramen som en fördel med CSR. För att lyfta en annan
synvinkel hävdar två respondenter att de inte anser att CSR utgör en konkurrensfördel idag men
att det kommer göra det i framtiden. Vi delar denna uppfattning och tror att företagens arbete
med CSR kommer uppmärksammas i takt med en ökad medvetenhet i samhället, därmed
kommer det i framtiden utgöra en konkurrensfördel för de företag som arbetar med CSR.
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5.4.3 Intressentmotivet
Utifrån empirin kan vi konstatera att företagets intressenter innefattar de grupper som direkt
eller indirekt påverkar eller påverkas av företagets verksamhet. I likhet med Inyangs (2013)
resonemang i den teoretiska referensramen anser vi att intressentmotivet speglar hur företaget
hanterar förväntningar från dessa intressenter för att utveckla relationen med dem.
Intressenterna tenderar att ha en betydelse vid implementeringen av CSR i SME. Vi tror detta
beror på att företagen strävar efter att ha lojala intressenter, därav bör de bemöta intressenternas
krav och förväntningar.
5.4.3.1 Intressenters förväntningar
Förväntningarna från intressenterna förekommer och yttrar sig på olika sätt samtidigt som det i
vissa fall förekommer krav. Kraven på CSR har visat sig variera beroende på om de ställs från
en myndighet, ett företag eller en privatperson. Swanson (1995) menar att företagen riskerar att
skada relationen med intressenterna om de inte bemöter deras förväntningar och krav. Vi vill
också hävda att företagen har lättare att driva sin verksamhet framåt genom att ta hänsyn till
sina intressenter.
Utifrån den teoretiska referensramen och empirin kan vi se att det finns en ökad medvetenhet
kring miljömässigt- och socialt ansvarstagande, vilket i sin tur medför en ökad press på
företagens engagemang i CSR. Som en följd av den ökade medvetenheten tror vi att företagets
intressenter inte endast fokuserar på aspekter som påverkar deras egen välfärd utan även ställer
krav på hur företagets verksamhet påverkar omgivningen. Trots den ökade medvetenheten
menar respondent 1 att CSR har för liten betydelse i samhället men att vi just nu genomgår en
förändring. Denna förändring utgörs av att den yngre generationen tenderar att ställa högre krav
på CSR. Vi upplever att det finns en ökad medvetenhet hos den yngre generationen i samhället,
vilket i sin tur bidrar till att framtidens företag bör inkludera CSR i sina produkter och tjänster.
Privatpersoners medvetenhet kring CSR har ökat, trots detta menar en respondent att
myndigheter och företag fortfarande tenderar att ställa högre krav på CSR än privatpersoner.
De respondenter som berörs av myndigheters krav menar att dessa främst fokuserar på
miljömässiga aspekter. I likhet med det som Roy et al. (2013) uttrycker i den teoretiska
referensramen kan vi se att SME ställs inför allt större utmaningar då de försöker bemöta dessa
krav och förväntningar. Två respondenter menar att det är en utmaning att bemöta dessa olika
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krav. Enligt Carroll och Shabana (2010) bör företagen fokusera på sådana alternativ som
tillvaratar organisatoriska möjligheter och tillgodoser intressenternas krav. Vi tror dock att de
olika kraven innebär en utmaning som kommer påverka företagen i allt större utsträckning.
Detta eftersom myndigheter kommer fortsätta ställa krav på miljömässiga aspekter även i
framtiden.
Vi kan konstatera att intressenternas förväntningar och krav ligger till grund för
implementeringen av CSR i SME. Samtidigt ser vi en annan sida då två respondenter hävdar
att de inte upplever några krav från företagets intressenter. Att det förekommer förväntningar
och krav från företagets intressenter är enligt oss fördelaktigt för både samhälle och miljö. Med
en ökad press tror vi att företag tenderar att arbeta mer aktivt med CSR-aktiviteter vilket även
kan bidra till att budskapet sprider sig vidare till fler företag.
5.4.3.2 Relationen med intressenter
Vi är av uppfattningen att relationen med intressenterna betraktas som värdefull. För att
förbättra relationen med intressenterna menar Jenkins (2006) att företagen bör bemöta
intressenternas förväntningar. I likhet med detta resonemang ser vi hur flertalet av
respondenterna framhåller en strävan efter att deras CSR-arbete ska uppfattas som positivt av
intressenterna och därmed förbättra relationen med dessa. Vi ser även hur respondenterna
anstränger sig för att bemöta dessa krav för att på så sätt vårda relationen med företagets
intressenter.
Arbetet med CSR har även visat sig förbättra relationen med företagens interna intressenter. Vi
är av uppfattningen att respondenterna i första hand tenderar att fokusera på relationen med
företagets kunder och leverantörer. En respondent ser att arbetet med CSR kan leda till stärkta
band mellan företaget och medarbetarna, något som enligt oss bidrar till att de strävar efter
samma mål. Vidare utmärker sig en av respondenterna sig genom att berätta hur företaget
arbetar med att förbättra hälsan och säkerheten hos sina medarbetare, vilket i sin tur stärker
relationen med dem. Enligt Jenkins (2006) kan dessa förbättrade relationer leda till en ökad
produktivitet bland medarbetarna. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang vill vi hävda
att företag bör fokusera på sina medarbetare i allt större utsträckning. Detta eftersom de utgör
en stor del av företagets verksamhet och att en förbättrad relation med dessa intressenter har
visat sig resultera i flertalet fördelar i företaget.
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5.5 Motivens betydelse vid implementeringen av CSR i SME
Motiven har haft en varierad betydelse vid implementeringen av CSR. Som en del i att öka
förståelsen vill vi tydliggöra vilket motiv som anses vara mest centralt och betydelsefullt vid
implementeringen av CSR i SME. Vi finner det intressant att tydliggöra motivens betydelse för
att ytterligare öka förståelsen för motiven.
Vi kan konstatera att värdemotivet har en central och betydande roll för majoriteten av
respondenterna och är därmed det främsta motivet vid implementeringen av CSR.
Respondenterna uttrycker att medmänsklighet, ett genuint engagemang och en skyldighet att
göra något bra för världen och samhället var faktorer som bland annat påverkade deras val att
implementera CSR. I likhet med empirin menar Jenkins (2006) och Inyang (2013) att företagens
engagemang grundar sig i en vilja att “ta sitt ansvar i samhället” och en känsla av att “det känns
rätt”. Under dessa intervjuer upplevde vi ett påtagligt engagemang för CSR vilket gjorde att det
inte fanns några tveksamheter kring att engagera sig i dessa frågor om förutsättningen fanns.
Genom den kunskap vi tillgodogjort oss från den teoretiska referensramen anade vi innan
intervjuerna att värdemotivet skulle ha en betydande roll vid implementeringen av CSR i SME.
Resonemanget grundar sig i en tanke om att mindre företag genomsyras av ledarens personliga
värderingar och att dessa värderingar lättare kan appliceras på verksamheten.
Vidare kan vi se att ekonomimotivet inte utgjorde en central del vid implementeringen av CSR
i SME då endast en av studiens respondenter anger att ekonomimotivet var av stor betydelse
för företaget. Vi kan även se att ekonomimotivet hade en varierad betydelse för företagen som
deltog i Maignan och Ralstons (2002) studie, där ekonomimotivets betydelse varierade
beroende på land. Vår studie belyser att CSR betraktas som viktigt i samhället och att företag
bör prioritera dessa frågor. Vi upplever dock att det inte är allmänt accepterat att företagens
CSR-engagemang grundas i en vilja att tillgodogöra sig ekonomiska fördelar. Därmed tror vi
det kan vara svårt att ange ekonomimotivet som det främsta motivet vid implementeringen av
CSR. Vi är medvetna om att detta är en uppfattning vi själva har och att det således inte behöver
vara fallet. Respondenten som anger ekonomimotivet som det främsta motivet vid
implementeringen menar att det i deras fall baserades på en strävan efter att erhålla
konkurrensfördelar och därmed bidra till ekonomiska fördelar. Detta kan kopplas till den
teoretiska referensramen där Maignan och Ralston (2002) framhåller hur ekonomimotivet
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fokuserar på hur implementeringen av CSR kan bidra till konkurrensfördelar och resultera i en
ökad lönsamhet.
Det sista motivet speglar krav och förväntningar från intressenterna. Tre respondenter anger att
intressentmotivet hade en central roll vid implementeringen av CSR. I likhet med den teoretiska
referensramen kan vi se att företag bör ta hänsyn till intressenternas förväntningar och krav för
att kunna bemöta deras behov samt för att bibehålla en god relation (Jenkins, 2006). Vi har en
förståelse för att intressenterna är betydelsefulla vid implementeringen av CSR då de utgör en
viktig del i företaget. Samtidigt kan vi utifrån det empiriska materialet se att företagen ställs
inför olika förväntningar och krav från intressenterna beroende på om de är tillverkande företag
eller tjänsteföretag. Därmed är vi av uppfattningen att tillverkande företag har fler och hårdare
krav att förhålla sig till, både från kunder och myndigheter. Vi tror detta kan vara en anledning
till att intressentmotivet inte utgör en central del vid implementeringen av CSR för samtliga
företag.
Vi tror det finns en svårighet i att identifiera om implementeringen skett för att bidra till
samhället, tillgodogöra sig ekonomiska fördelar eller för att uppfylla intressenternas
förväntningar. Värdemotivet är det motiv som har visat sig vara mest betydelsefullt och därmed
utgör en central del vid implementering av CSR i SME. I de flesta fall upplever vi dock att
samtliga motiv ligger till grund för implementeringen av CSR i SME. Trots att vi tydliggör
motivens betydelse vid implementeringen av CSR i SME vill vi lyfta vikten av att inte uttala
sig om att ett motiv är bättre än ett annat. Vi ser det istället som positivt att företagen
implementerar CSR snarare än att de inte gör det. Utifrån detta resonemang bör motiven utgöra
ett hjälpmedel kring hur företagen ska rikta sina CSR-aktiviteter för att uppnå målet med
implementeringen av CSR.
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6. Bidrag
Syftet med studien var att ”öka förståelsen för vilka motiv som ligger till grund för
implementering av CSR i SME, med fokus på värdemotivet, ekonomimotivet och
intressentmotivet”. Studien presenterade inledningsvis en bild över problematiken kring motiv
vid implementering av CSR i SME. Vi kunde konstatera att värdemotivet, ekonomimotivet och
intressentmotivet inte hade tillämpats på små och medelstora företag i en svensk studie. Studien
har uppnått en ökad förståelse för vilka motiv som ligger till grund för implementeringen av
CSR i SME. Detta då vi kan se att värdemotivet, ekonomimotivet och intressentmotivet är
betydelsefulla för företagen vid implementeringen av CSR. Motiven är betydelsefulla för
implementering av CSR i SME på det sätt att de ger en inblick i vad företagen vill uppnå med
implementeringen av CSR. Utifrån denna inblick kan företagen förstå hur de ska fördela sina
resurser vid arbetet med CSR och därmed uppnå målet med implementeringen av CSR. Som en
del i den ökade förståelsen kan vi även tydliggöra att värdemotivet är det motiv som anses ha
den mest centrala och betydande rollen vid implementering av CSR i SME.

6.1 Teoretiskt bidrag
Studien bidrar till tidigare forskning genom att lyfta vilka motiv som ligger till grund för
implementering av CSR i SME. Befintlig forskning belyser att motiv vid implementering av
CSR har fått begränsad uppmärksamhet inom forskningen och att forskare efterfrågar
ytterligare forskning inom området (Babiak & Trendafilova, 2011). Pedersen (2006) menar att
motiven vid implementering av CSR är viktiga för att öka medvetenheten kring både planering
och genomförande av CSR i företag. Studien belyser att Maignan och Ralstons (2002)
värdemotiv, ekonomimotiv och intressentmotiv kan tillämpas vid implementering av CSR i
SME och bidrar därmed till befintlig forskning.
Studien påvisar likheter och skillnader mellan den teoretiska referensramen och det empiriska
materialet. I de fall där värdemotivet hade en central och betydande roll vid implementeringen
av CSR kan vi styrka befintlig forskning. Detta genom att påvisa att ledarens personliga
värderingar är en bakomliggande faktor för företagens engagemang i CSR (Baden et al., 2009;
Ciliberti et al., 2008; Inyang, 2013; Jenkins, 2006; Lee et al., 2016; Maignan & Ralston, 2002;
Preuss, & Perschke, 2010). I enlighet med befintlig forskning kan studien bekräfta att
värderingarna grundas i ett genuint engagemang och en vilja att göra något bra för samhället.
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Tidigare forskning förklarar att implementeringen av CSR kan leda till minskade kostnader
(Berman et al., 1999; Carroll & Shabana, 2010). Vi kan inte bekräfta detta resonemang eftersom
studiens respondenter inte anser att implementeringen av CSR har bidragit till minskade
kostnader. I det företag där ekonomimotivet utgjorde en central del vid implementeringen av
CSR var syftet att tillgodogöra sig konkurrensfördelar och öka företagets lönsamhet, vilket
styrker befintlig forskning (Maignan & Ralston, 2002). Vi upplever dock att befintlig forskning
kring ekonomimotivet är begränsad och att studien därmed bidrar till forskningen genom en
ökad inblick i ekonomimotivets olika beståndsdelar.
Intressentmotivet utgjorde en central del vid implementeringen av CSR i de företag där det fanns
förväntningar och krav från företagets intressenter, vilket styrker tidigare forskning (Jenkins,
2009; Maignan & Ralston, 2002; McWilliams & Siegel, 2001). I linje med befintlig forskning
kunde vi se att de upplevda kraven huvudsakligen kom från kunder och myndigheter. Studiens
belyser dock att företagen ställs inför olika förväntningar och krav beroende på om de är
tillverkande företag eller tjänsteföretag, vilket vi anser bidrar till befintlig forskning.
Studien utvecklar befintlig forskning genom att påvisa motivens betydelse vid implementering
av CSR i SME. Värdemotivet har visat sig vara det mest centrala motivet vid implementering
av CSR i SME, vi kan dock se att motivens betydelse varierar beroende på ledare och företag.
Då studien tillämpar en socialkonstruktivistisk ansats bär vi med oss en medvetenhet kring att
bidragen inte kan appliceras på alla situationer, eftersom företag och individer skiljer sig från
varandra. Studien har strävat efter en förståelse för det fenomen som studerats med en
förhoppning om att resultatet kan utveckla befintlig kunskap gällande vilka motiv som ligger
till grund för implementering av CSR i SME.

6.2 Praktiskt bidrag
Utöver studiens teoretiska bidrag lämnar vi även två råd till små och medelstora företag, vilka
vi anser är värdefulla vid implementering av CSR. Ett råd består av att öka medvetenheten kring
värdemotivet, ekonomimotivet och intressentmotivet. Genom en ökad förståelse för motiven
kan företagen förstå vad som är viktigt för dem och varför de väljer att implementera CSR i
verksamheten. Detta bidrar till att de lättare kan uppnå det ursprungliga målet med
implementeringen av CSR.
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Genom en ökad medvetenhet kring CSR kan små och medelstora företag tillgodogöra sig
kunskap gällande hur de kan ta ett miljömässigt- och socialt ansvar utifrån sina förutsättningar.
Utifrån detta resonemang vill vi lämna studiens andra råd. Rådet innebär att ledaren bör sträva
efter en tydlig struktur kring arbetet med CSR där medarbetarna inkluderas, vilket bidrar till ett
större engagemang i hela företaget. Med en tydlig struktur kan ledaren med hjälp av sin kunskap
tillämpa sådana CSR-aktiviteter som utgår från företagets förutsättningar samtidigt som de
bidrar till ett bättre samhälle.

6.3 Förslag till vidare forskning
Studien var avgränsad till ett specifikt område vilket öppnar upp för möjligheter för vidare
forskning och därmed har två förslag tagits fram. Studiens första förslag till vidare forskning
grundar sig i studiens teoretiska bidrag. Där konstaterar vi att tillverkande företag och
tjänsteföretag tenderar att ställas inför olika sorters krav vid implementeringen av CSR. Därav
ser vi det intressant att bedriva vidare forskning gällande motivens betydelse vid
implementering av CSR i specifika branscher.
Studiens andra förslag till vidare forskning utgår från intressenternas perspektiv gällande om
motiven speglar arbetet med CSR. Förslaget är att studera om motiven vid implementeringen
av CSR uppfattas av intressenterna. En sådan studie hade varit intressant för att se om
företagens CSR-aktiviteter speglar företagets mål med implementeringen av CSR.
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Bilagor
Bilaga 1. Brev till företag

Akademin för utbildning och ekonomi
Förfrågan om att delta i en studie om små och medelstora företags engagemang i CSR
Syftet med studien är att undersöka varför företag väljer att engagera sig i hållbarhet och
socialt ansvarstagande, ofta benämnt som CSR. Studien kommer att genomföras i Gävleborg
och rikta sig till ledare i små och medelstora företag.
Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen inom
fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med
intervjuer under början av april 2018 och intervjun kommer att beröra din uppfattning av
arbetet med socialt ansvarstagande. Intervjun beräknas ta 60 minuter och det är viktigt att
intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att
spelas in och skrivas ut i text.
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert så att ingen obehörig kommer
att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan
identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra
studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt
kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningarna och den utskrivna
texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del
av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet om så önskas.
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare
motivering. Vi vill därmed fråga om Du vill delta i denna studie. Svar kan lämnas till
avsändaren av detta mail. Om svar uteblir kommer vi kontakta er via telefon under slutet av
vecka 14.
Ansvariga för studien är Elin Ahlgren, Frida Ahlstedt, Tomas Källquist och Pär Vilhelmson.
Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss
Elin Ahlgren, student
Mail: ahlgrenelin@gmail.com
Telefonnummer: 070 540 00 86

Tomas Källquist, handledare
Mail: Tomas.Kallquist@hig.se

Frida Ahlstedt, student
Mail: ahlstedtfrida@gmail.com
Telefonnummer: 070 340 59 06

Pär Vilhelmson, handledare
Mail: Par.Vilhelmson@hig.se
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Bilaga 2. Intervjuguide
•

Inledande frågor

•

Kan vi spela in?

•

Kan du berätta lite kort om företaget?

•

Hur länge har företaget varit verksamt?

•

Kan du beskriva din roll i företaget?

•

Hur länge har du arbetat i företaget?

•

Hur många anställda är ni?

•

Hur mycket omsätter ni?

•

Frågor om CSR

•

Vi har förstått att ni arbetar med CSR i er verksamhet, kan du beskriva vad CSR
betyder för dig och er verksamhet?

•

Hur definierar ni CSR i er verksamhet?

•

Kan du beskriva på vilket sätt ni engagerar er i hållbarhetsfrågor eller tar ett socialt
ansvar? Ex. CSR-aktiviteter

•

Hur bidrar ert CSR-engagemang till samhället?

•

Vad motiverar dig till att arbeta med CSR?

•

Hur påverkade du som ledare införandet av CSR i företaget?

•

Hur upplevde du införandet av CSR i företaget?

•

Upplevde du att företaget hade tillräckliga resurser vid implementeringen av CSR?

•

Värdemotivet

•

Vilka värderingar och principer tar du hänsyn till i ditt arbete?

•

Hur tror du dina värderingar påverkar arbetet med CSR?

•

Hur påverkar företagets värderingar arbetet med CSR?

•

Hur samspelar dina och företagets värderingar?

•

Hur upplever du att dessa värderingar påverkade införandet av CSR i företaget?
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•

Intressentmotivet

•

Vilka anser du är företagets viktigaste intressenter?

•

Vilka intressenter upplever du har störst krav på ert engagemang i CSR?

•

Vilka förväntningar och krav upplever du att era intressenter har på ert arbete med
CSR?

•

Hur bemöter ni intressenternas krav?

•

Hur tror ni att era intressenter uppfattar ert arbete med CSR?

•

Hur upplever du att intressenterna påverkade införandet av CSR i organisationen?

•

Ekonomimotivet

•

Hur upplever du att arbetet med CSR har förändrat er position på marknaden?

•

Hur upplever du att arbetet med CSR har inverkat på företagets lönsamhet och
försäljningsvolym?

•

Hur upplever du att arbetet med CSR har påverkat företagets kostnader?

•

Vilka konkurrensfördelar ser du med CSR?

•

Hur påverkade dessa konkurrensfördelar ert engagemang i CSR?

•

Hur upplever du att de ekonomiska aspekterna påverkade införandet av CSR i
företaget?

•

Avslutningsfrågor

•

Vilka fördelar anser du att det finns med CSR?

•

Vilka risker ser du med att arbeta med CSR?

•

Slutligen, vilken var den främsta orsaken till att ert företag började arbeta med CSR?

•

Frågorna vi har ställt har utgått ifrån tre olika motiv. Vi skulle vilja be dig rangordna
motiven efter dess betydelse vid implementeringen av CSR.

•

Värdemotivet -

•

Intressentmotivet -

•

Ekonomimotivet –

•

Innan vi avslutar, har du något mer att tillägga?

•

Kan vi använda allt som sagts i detta samtal?

•

Tack för din medverkan!
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