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Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur små och medelstora företag arbetar med CSR 

och att analysera om det finns en koppling mellan framgångsrika företag och integration av 

CSR i deras affärsidén.  

Metod: Arbetet grundar sig på både kvantitativ och kvalitativ sekundär data. Empirisk data 

har samlats in från 100 slumpmässigt utvalda svenska företag som listas i Högskolans databas 

FRAMFÖR. Vi har utgått från kvantitativ metod när vi samlat in data från Internet, företagens 

omsättning (åren 2010-2012), samt genom statistiska beräkningar. Den kvalitativa metoden 

har använts när vi samlat in data i FRAMFÖR-databasen som tar upp företagens 

affärsidésbeskrivning.  

Resultat: Resultatet visar att cirka 80% av företagen i studien strävar efter att implementera 

CSR i verksamheten. Andel mindre framgångsrika företag är högre när det gäller CSR 

aktiviteter med kortsiktigt perspektiv medan andel av framgångsrika företag är högre vad 

gäller mer långsiktiga CSR engagemang. Andel företag med CSR integrerat i affärsidén följer 

storlek på omsättningsutveckling, det vill säga ju mer framgångsrika företagen är desto mer 

integrerar de CSR i affärsidén från ett långsiktigt perspektiv.  

Slutsats: Vår studie visar att det finns en positiv relation mellan kort/långsiktig CSR och 

omsättning. Medan de mer framgångsrika företagen arbetar mer långsiktigt med CSR 

engagemang visar resultatet att mindre framgångsrika företag arbetar med CSR utifrån det 

mer kortsiktiga perspektivet. Det tyder på att omsättningen har inverkan på vilka CSR 

dimensioner som företaget använder. Studien bidrar till att visa att ju mer framgångsrika 

företag är desto mer integrerar de CSR i sin affärsidé. Studien indikerar att CSR integrerat 

som del av affärsidén har utvecklat kärnkompetens för företagets långsiktiga ansvarstagande. 

Nyckelord: Framgång, CSR, CFP, CSR-strategier, Stakeholders theory, intressenter, CSR-

kommunikation, fördelar med CSR.  
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Aim: The purpose of this study is to investigate how small and medium companies apply 

CSR activities and to analyze whether there is a link between company performance and 

integration of CSR into their business concept. 

Method: Both quantitative and qualitative secondary data are used. Empirical data are 

collected from 100 randomly selected Swedish companies listed in the University of Gävle´s 

database. We have used quantitative method when we collected the data from the Internet, 

corporate turnover (2010-2012), and through statistical calculations. The qualitative method 

are used when collecting data in the database concerning the companies business ideas. 

Results: The result shows that about 80% of the companies in the study strives to implement 

CSR in their businesses. The proportion of less successful companies are higher when it 

comes to CSR activities with short-term perspective, while percentage of successful 

companies is higher based on longer-term CSR commitment. The proportion of companies 

with CSR integrated into the business idea, follows the size of the turnover, i.e. The more 

successful companies are integrating CSR more into their business idea based on a long-term 

perspective. 

Conclusion: Our study shows that there is a positive relationship between short / long term 

CSR and turnover. While the more successful companies are working longer term with CSR 

commitment, the results show that less successful companies work with CSR based on the 

more short-term perspective. This indicates that the turnover has an impact on what CSR 

dimensions company uses. This study indicate that the more the companies integrate CSR into 

their business idea, the more successful they are. The study also indicates that CSR integrated 

as part of the business idea has developed core competency for the company's long-term 

responsibility. 

Keywords: Success, CSR, CFP, CSR strategies, Stakeholder theory, stakeholders, CSR 

communication, benefits of CSR.
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1 Inledning  

Ett debatterat område inom forskning som rör Corporate Social Responsibility (CSR) är 

huruvida konceptet integrerat som en del av företagens kärnverksamhet kan bidra till 

ekonomisk framgång eller ej (Burke & Logsdon, 1996; Grafström, 2008). Relationen mellan 

CSR och ekonomiska intäkter är ett omdiskuterat område där ett flertal studier pekar på att det 

finns ett samband (Tsoutsoura, 2004; Cochran, & Wood, 1984; Waddock & Graves, 1994) 

medan andra studier konstaterar att förhållandet är komplext och att det inte finns en tydlig 

konsensus om hur detta samband ser ut (Ullman 1985; Margolis & Walsh, 2003).  

De studier som har kommit fram till att ett positivt samband mellan CSR och ekonomisk 

prestanda finns utgår framförallt från att om företag tar hänsyn till intressenternas behov ökar 

deras finansiella prestanda (Van Beurden & Gosslin, 2008; Preston & O’Bannon, 1997). 

Moskowitz (1972) påstår att kostnaderna för företagens sociala ansvar är minimala och att 

fördelarna är större. Moskowitz (1972) menar att kostnaderna inte blir höga om företagen har 

en bra relation till intressenterna, är måna om de anställda och engagerar sig i frågor som rör 

den interna arbetsmiljön. Författaren framhåller att vinsten de får genom medarbetarnas 

engagemang ökar produktivitet och bidrar till högre arbetsmoral som är bra för företagets 

ekonomi. Dessa fördelar bidrar till konkurrensfördelar i förhållande till mindre ansvarsfulla 

företag (Moskowitz, 1972). 

 

Det finns även forskning som framhåller att det finns ett negativt samband mellan CSR och 

ekonomisk prestanda. De hävdar att en ökad social prestanda medför onödiga kostnader som 

därmed minskar lönsamhet (Husted & Allen, 2004). Detta är ett grundläggande synsätt hos 

Friedman (1970) och andra neoklassiska ekonomer som hävdar att det finns för lite mätbara 

ekonomiska fördelar med CSR och att engagemangen istället resulterar i många och onödiga 

kostnader för företag (Aupperle et al. 1985).  

En ytterligare grupp forskare har kommit fram till att inget samband föreligger (McWilliams 

& Siegel, 2000; Pava & Krausz, 1996; Ullman, 1985). De menar att det finns så många andra 

aspekter och variabler vid sidan om CSR-aktiviteter som påverkar företagens ekonomiska 

prestanda och att det därför är svårt att kunna se ett direkt samband. Enligt Jutterström och 

Norberg (2011) handlar CSR för företagen huvudsakligen mest om att få legitimitet än att 

implementering av konceptet ska bidra till någon form av ekonomisk effektivitet. 
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En bedömning baserad på 127 empiriska studier visar dock att sambandet mellan CSR och 

CFP (Corporate Financial Performance) generellt har en positiv korrelation (Griffin & 

Mahon, 1997; Mahon & Griffin, 1999) och att ett socialt oansvarigt beteende kan orsaka 

skada med kostnader som drar ner företagets ekonomiska resultat (Margolis & Walsh, 2003).  

Det vi kan se är att olika vetenskapliga studier visar att det finns olika syn på relationen 

mellan CSR och ekonomisk prestanda. Något som de flesta forskare dock är överens om är att 

relationen mellan CSR och ekonomisk prestanda är beroende av hur konceptet integreras i 

verksamheten och att arbetet påverkar övriga delar av verksamheten på ett positivt sätt som 

inte är direkt kopplat till CSR (Peloza & Papania, 2008; Redesen & Neegraad, 2008).  

För att få en lyckad CSR implementering är det viktigt att principerna om företagens sociala 

ansvar är en del av företagens värderingar och strategiska planering samt att både ledning och 

medarbetare är engagerade i arbetet (Peloza, 2006). Peloza (2006) menar, för att öka det 

positiva inflytande som CSR har på företagets ekonomiska prestanda är det viktigt att CSR-

strategin är i linje med företagets specifika målsättningar och kärnkompetenser. Forskaren 

menar att intressenter ser CSR-åtgärder som mindre egennyttiga när företag gör CSR-insatser 

inom deras kompetensområde än när de gör allmänna filantropiskt baserade donationer utan 

företagskoppling. Garriga & Mele (2004) anser att en bra CSR-strategi förbättrar företagets 

ekonomiska prestanda men om CSR-strategin inte genomförs noggrant och med långsiktiga 

ambitioner kan den istället vara skadlig för företagets ekonomiska prestanda eftersom 

strategin inte ses som trovärdig (Dentchev, 2004).  

För att framgångsrikt kunna implementera CSR i verksamheten behöver därför 

ansvarstagandet inkluderas som en del av affärsidén och bli en del av företagets långsiktiga 

mål med tillhörande strategiska lösningar (Lierop & Karlijn, 2006; Fahlen & Hansson, 2008). 

De företag som har en tydlig affärsidé kopplat till CSR har oftast lättare att hantera och 

integrera etiska och sociala värderingar i verksamheten och att ta miljöhänsyn inom ramen för 

sin verksamhet (Lierop, 2006).  

Det vi kunnat se är att det finns få studier som riktat uppmärksamhet på huruvida företag som 

arbetar med CSR frågor integrerar CSR i sin kärnverksamhet, kan ses som mer framgångsrika 

när det gäller ekonomisk prestanda. Trots att empiriska studier visat att företag mer eller 

mindre arbetar med CSR (bland annat Fahlen & Hansson, 2008), är studier av CSR riktade 

mot hur konceptet är integrerat som del av affärsidén ett mer outforskat område. Till detta 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x/full#b40
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x/full#b40
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x/full#b54
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kommer att det är få studier som riktat intresse mot lokala små- och medelstora företag 

(SMEs) i Sverige och hur de hanterar integration.  

   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur små och medelstora företag arbetar med CSR och att 

analysera om det finns en koppling mellan framgångsrika företag och integration av CSR i 

deras affärsidén  

Frågeställningar uppsatsen ämnar besvara är 

- Hur arbetar lokala små och medelstora företag i Sverige med CSR i sin verksamhet?  

- Vilka långsiktiga och kortsiktiga CSR områden prioriteras? 

- Finns det någon skillnad i hur framgångsrika respektive mindre framgångsrika företag 

integrerar CSR i affärsidén? 

Genom att besvara dessa frågor, bidrar studien med kunskap om hur företagare själva 

uppfattar att de arbetar med CSR och hur de kommunicerar sina åtaganden via affärsidén. 

Desstuom bidrar studien till att visa om de företag som har högst omsättningsutveckling är de 

som har lyckats integrera CSR i affärsidén. 
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2 Teoretisk referensram 

För att besvara syfte och forskningsfrågorna utgår vi från en teoretisk referensram där vi 

redogör för olika CSR uppfattningar, definitioner och perspektiv som företag kan utgå ifrån i 

sitt arbete med konceptet. Vi diskuterar även integrering av CSR i affärsidén samt vilka 

funktioner det uppfyller.  

 

2.1 Corporate Social Responsibility, CSR 

”Corporate Social Responsibility (CSR) is no longer an option - it is emphatically and 

indisputably a must-do” (Tequia Burt,2013)  

Begreppet CSR har inte någon etablerad internationell fastlagd definition utan är ett begrepp 

som rymmer många olika uppfattningar och anger exempelvis företagets attityder, värderingar 

och hur de ser på relationen till intressenter i omvärlden (Woodward-Clyde, 1999).    

I Sverige översätts begreppet CSR vanligen till ”företagens sociala ansvarstagande”. Denna 

översättning kan vara missledande eftersom att CSR omfattar fler aspekter än den sociala 

dimensionen (Löhman & Steinholtz, 2003). Bortsett från det sociala ansvarstagandet kopplas 

CSR enligt Grankvist (2012) även till ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande: 

- Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att driva en verksamhet så att man tjänar så 

mycket pengar som möjligt (inom ramen för de övriga ansvaren) för att trygga 

företagets ekonomiska ställning samt för att ge aktieägarna avkastning på investerat 

kapital. 

- Socialt ansvarstagande innebär att driva verksamhet på ett sätt som kännetecknar ett 

gott samhällsmedborgarskap. Det innebär att ta hänsyn till intressenter som bland 

annat består av anställda, affärspartners eller konsumenter, genom att tänka på deras 

hälsa och välbefinnande. 

- Miljömässigt ansvarstagande innebär att företag driver en verksamhet på ett sätt som 

inte påverkar planeten och våra naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt. 

 

Enligt New Zealand Trade and Development Board (1999) kan CSR definieras som ett slags 

"avtal" mellan två intressenter: samhället och näringslivet, där samarbete mellan dessa ger 
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näringslivet: ”a license to operate and in return the matter meets certain obligations and 

behaves in an acceptable manner” (Woodward-Clyde, 1999, p. 10).  

Holländska sociala och ekonomiska rådet (SER) definierar CSR som strävan mot att:  

 Medvetet orientera verksamheten mot värdeskapande i tre dimensioner. Vinst, 

människor, planet (3P, Profit, People, Planet) – och på så vis långsiktigt bidra till 

samhällets välfärd. 

 Bygga upp relationer med olika intressenter på basis av transparens och dialog och 

därmed svara på samhällets berättigade frågor (Cramer, Jonker, & van der Heijden, 

2004). 

CSR som koncept bygger på ansvar inom ramen för olika dimensioner och beskriver i stort 

förhållandet mellan företag och samhället inom ramen för dessa (Brejning, 2012). Dahlsrud 

(2008) har sammanfattat 37 definitioner av CSR med utgångspunkt från en innehållsanalys av 

redan befintliga definitioner av begreppet som kom ifrån både vetenskapliga artiklar och 

webbsidor. Definitionerna är från 27 författares syn på begreppet och omfattar en tidsperiod 

från 1980 fram till 2003. Dessa kopplades sedan samman till fem dimensioner; den 

miljömässiga-, sociala-, ekonomiska-, stakeholder/intressent- samt frivilliga dimensionen 

(Dahlsrud, 2008): 

Den miljömässiga dimensionen avser yttre förhållanden som påverkar den naturliga miljön. 

Inom miljöområdet handlar hållbar utveckling om att långsiktigt bevara en ren miljö och att 

företag tar hänsyn till miljön inom ramen för verksamheten. 

Den sociala dimensionen avser förhållande mellan näringsliv och samhälle. Den innefattar 

aspekter som rör människors behov och utveckling, sociala resurser samt bekämpning av 

fattigdom. Social hållbarhet innebär att ta hänsyn till hur människor påverkar livskvalitet samt 

hur livsmiljön påverkar människor och deras strävan efter ett bättre näringsliv och samhälle där 

företagen integrerar sociala hänsyn i verksamheten. 

Den ekonomiska dimensionen handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser 

på lång sikt det vill säga att bidra till ekonomiska utveckling och bevara lönsamheten. En ren 

miljö och god hälsa är mål som i sig bidrar till ekonomisk tillväxt.  

Stakeholder/intressent dimensionen avser företagens samverkan med intressenterna. Företag 

måste följa de regler, lagar och förordningar som finns, men dessutom följa självreglerande 

ansatser så som CSR-arbete, för att skapa förtroende från omgivningen.  
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Den frivilliga dimensionen avser åtgärder som inte föreskrivs i lagen och som bygger på 

etiska värden och handlar om att skydda viktiga principer. Företag vill agera ansvarsfullt mot 

sina intressenter utifrån den värdegrund som företaget har. 

 

2.1.1 CSR perspektiv 

Enligt flera forskare är företagens CSR arbete inte bara relaterade till deras totala bidrag till 

olika aktieägare och intressenters intressen, utan även för samhället i en vidare mening hur de 

kan bidra till samhällsnytta genom att verka som viktiga samarbetspartners (Sundström, 2009; 

Woodward-Clyde, 1999; Cramer, Jonker, & van der Heijden, 2004; Brejning, 2012). Några av 

de mest centrala CSR perspektiven som har identifierats och diskuterats inom forskningen är 

Shareholder perspektiven, Corporate Philanthropy, Citizenship och Stakeholder perspektiven 

(Sundström, 2009). 

Shareholder perspektiv handlar om att företagens viktigaste uppgift är att tillgodose att 

aktieägarnas välfärd ska maximeras (Friedman, 1990; Sundström, 2009). Friedman (1990) 

hävdar att socialt välstånd ges genom att företag erbjuder arbetstillfällen, tillverkar produkter 

som konsumenterna vill ha och genom att företagen betala skatter som gynnar samhället. 

Motiven som finns bakom företagens CSR engagemang är ekonomiska.  

Corporate Philanthropy är kopplat till företagens frivilliga roll i samhället och handlar om att 

företag på olika sätt kan bidra till en positiv samhällsutveckling genom exempelvis sponsring, 

donationer och välgörenhet (Collier & Esteban, 2007; Sundström, 2009). Philantropiska 

åtaganden är ofta den enklaste formen av (och första) engagemang som företag engagerar sig i 

och har kritiserats för att endast bidra till PR och mer kortsiktiga effekter gällande framgång 

(Galbreath, 2006; Sundström, 2009). Motiven som finns bakom företagens CSR engagemang 

är altruistiska. 

Corporate Citizenship handlar om att sätta intresset för det lokala samhället först (Boehm, 

2002; Vidaver-Cohen & Altman, 2000). Att arbeta med Corporate Citizenship bygger, enligt 

Sundström (2009), på en vilja att uppnå långsiktig hållbarhet för samhällets bästa vilket 

kräver ett långsiktigt tänkande från företagets sida. Motiven som finns bakom företagens CSR 

engagemang är utveckling av företag och lokala samhällen. 

Stakeholder/ Intressentperspektiv handlar om att sätta intressenternas intressen först. 

Intressentperspektivet är viktigt för företag som vill jobba med CSR (Löhman & Steinholtz, 
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2003) eftersom att företag har större chans att överleva och bygga upp en stark position som 

är hållbar över tiden om de bygger goda relationer med intressenterna och tillgodoser deras 

behov (Donaldson & Preston, 1995). Enligt Philips et. al (2003) handlar relationer till 

intressenter inte bara om resultatet av företagets agerande utan det handlar även om 

beslutsprocessen. Om processen i beslutsfattandet går till på ett rättvist sätt så kommer 

resultatet att accepteras i större utsträckning Philips et. al (2003).  Donaldson & Preston 

(1995) påpekar att fler studier visar att det kan ses som oetiskt att endast fokusera på 

delägarnas intresse och inte på kunderna och arbetstagarna. Därför menar forskarna att en stor 

del av intressenternas intressen bör tillgodoses. Motiven som finns bakom företagens CSR 

engagemang är ekonomiska och sociala. 

Corporate Philanthropy (altruistisk) faller oftast utanför de långsiktiga engagemangen inom 

CSR som krävs för långsiktighet (Sundström, 2009) medan Corporate Citizenship och 

Stakeholders perspektiven betraktas som mer långsiktiga samhällsengagemang då de handlar 

om att sätta intresset för det lokala samhället först. Olika studier har emellertid kunnat se att 

de lokala långsiktiga incitamenten minskar ju mer globala storföretagen och ekonomiskt 

pressade företag blir (Sundström, 2009).  

Enligt Crittenden et.al (2011) behövs det ett ramverk som företagen kan följa när de 

implementerar CSR. Enligt forskarna behöver CSR åtaganden utvecklas genom ett globalt 

Corporate Citizenship program som gör att CSR kan integreras i företagens kärnverksamhet 

för hållbar utveckling. Vilket innebär att företagen behöver förstå omvärlden, att de har 

grundförutsättningen för en väl fungerande ledning och att det sker en utveckling av 

intressenternas engagemang samt att utveckla mätmedtoder för mätning och rapportering.    

Enligt Crittenden et.al (2011) går stakeholders och citizenship perspektiven hand i hand med 

varandra när det gäller hur CSR engagemanget utvecklas inom företag. Corporate Citizenship 

betyder utveckling av ömsesidiga, förmånliga, interaktiva och förtroendefulla relationer 

mellan företag och deras intressenter (stakeholders) genom implementering av företagets 

strategier i kärnverksamhet och driftrutiner (Crittenden, et al., 2011).  

Det finns stora likheter mellan Dahlsruds (2008) CSR dimensioner och några av de mest 

centrala CSR perspektiven som vi har tagit upp. 

- Ekonomiska dimensionen associeras med Shareholder perspektivet och anses vara mer 

långsiktiga engagemang. 
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- Frivilliga dimensionen är kopplad till det Philantropiska perspektiven och som oftast 

uppfattas som kortsiktigt åtagande.  

- Sociala, Stakeholders och Miljödimensionerna associeras med Corporate Citizenship 

och anses vara mer långsiktiga engagemang. 
 

De huvudsakliga två perspektiv (långsiktigt och kortsiktigt) kan delas upp i två övergripande 

typer av CSR (Jutterström & Norberg, 2011) i förhållande till ekonomiska fördelar: 

Det ena representerar egen verksamhetsanpassning som behöver ske på sådant sätt att regler 

följs och att ansvaret sprids till intressenterna.  

Det andra är allmänt samhällsstöd vilket inkluderar philanthropy, samhällsengagemang samt 

sociala innovationer i ansvarstagandet (Caroll, 1999). Dessa aktiviteter har inte direkt med 

verksamheten att göra” och kallas därför ofta för frivilliga och som välgörenhet (Jutterström 

& Norberg, 2011). Detta synsätt är väl illustrerat i Nelsons (2006) typologi av CSR (se Figur 

1):  

Charity Create new value

Compliance

Control

 Costs

 Risks

 Negative impact

Business as usual
Build competitive 

advantage

Do positive good

Do not harm

Shareholder 

value-added

Societal 

value-

added

Figur 1. Jane Nelson typologi av CSR (Jane Nelson, 2006)  

  

Figur 1 visar två typer av CSR: strategisk CSR och altruistisk CSR. Med strategisk CSR, 

enligt Nelson (2006), menas att CSR agerande är del av kärnverksamheten och typiskt 

involverar intressenternas engagemang i kärnverksamhet (de två högra delarna i tabellen 

create new value och controll) och förknippas med Corporate Citizenship (Sundström, 2009). 

Inom altruistisk CSR är CSR aktioner mindre relaterade till kärnkompetens och utförs mer för 

altruistiska eller marknadsförings ändamål – Corporate Philanthropy faller in i denna 
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definition (de vänstra delarna i tabellen charity och compliance). Denna typologi stödjer 

synen att CSR måste vara lönsamt för verksamheten för att företagen ska bli hållbara och 

strategiskt viktiga utifrån ett långsiktigt perspektiv (Lindgreen, et al., 2009). 

 

2.2 CSR inverkan på företagets ekonomiska prestanda 

CSR är ett komplext koncept som ofta diskuteras i termer av att mer främja legitimitet snarare 

än ekonomisk effektivitet och då speciellt jämfört med andra managementidéer som styrs 

utifrån mer rationella kriterier (Jutterström & Norberg, 2011). Därför har konceptet skapat ett 

stort intresse och utlöser mer debatter i jämförelse med andra managementidéer. Forskning 

som riktas mot empiriska studier är emellertid oeniga gällande relationen mellan CSR och 

ekonomiska resultat. Medan några hävdar att det finns positiva samband mellan CSR och 

ekonomisk prestanda (Moskowitz, 1972;  Konar & Cohen, 2001; Van Beurden & Gosslin, 

2008; Preston & O’Bannon, 1997; Tsoutsoura, 2004; Cochran & Wood, 1984; Waddock & 

Graves, 1994) hävdar några att det finns obefintligt (Bird et al 2007; Ullman 1985; 

McWilliams & Siegel, 2000) eller negativt samband (Jaggi & Freeman,1992; Walley & 

Whitehead,1994; Friedman, 1970; Husted & Allen, 2004; Aupperle, 1985; Preston & 

O’Bannon, 1997).  

Bland de studier som visar på ett negativt samband mellan Corporate Social Performance 

(CSP) och Corporate Financial Performance (CFP) kan bland annat nämnas Jaggi & Freeman 

(1992) och Walley & Whitehead (1994). Dessa studier har undersökt sambandet mellan 

miljömässig prestanda och marknadsvärdering och resultaten visade på ett negativt samband. 

Forskarna menar att kostnaderna för att investera i miljörelaterade frågor i ett företag är höga 

men att den ekonomiska förtjänsten är förhållandevis låg. Även andra forskare hävdar att det 

finns ett negativt samband mellan CSR och CFP (Friedman, 1970; Husted & Allen, 2004; 

Preston & O’Bannon, 1997;). Aupperle (1985) påstår också att det finns för lite mätbara 

ekonomiska fördelar med CSR och att engagemangen istället resulterar i många och onödiga 

kostnader för företag.  

Bland de studier som visar ett positivt samband mellan CSP och CFP kan bland annat nämnas 

Konar & Cohen (2001). Deras studie undersöker sambandet mellan miljömässig prestanda 

och immateriella värden inom industrier med mycket utsläpp och resultatet visade att låg 

miljömässig prestanda är negativt korrelerat med företagets immateriella värden och 

marknadsvärdering. Det finns även forskare som har kommit fram till att ett positivt samband 
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mellan CSR och ekonomisk prestanda är tydlig, där de framförallt utgår från att om företag tar 

hänsyn till intressenternas behov ökar deras finansiella prestanda (Van Beurden & Gosslin, 

2008; Preston & O’Bannon, 1997). Andra forskare menar att sambandet mellan CSR 

aktiviteter och lönsamhet visserligen är positivt men att det är dubbelriktat. I denna grupp kan 

nämnas Graves och Waddock (1997), vilka hävdar att företag med hög finansiell prestanda 

över lag har större ekonomiska resurser och därför väljer att spendera mer finansiella medel 

inom CSR.  

Bland de studier som visar ett obefintligt samband mellan CSP och CFP kan bland annat 

nämnas (Bird et al 2007; Ullman 1985; McWilliams & Siegel, 2000; Pava & Krausz, 1996). 

Dessa forskare menar att det finns så många andra aspekter och variabler vid sidan om CSR-

aktiviter som påverkar finansiell prestanda, därför går det inte att räkna med något 

observerbart samband mellan CSP och CFP.  

Wang et al. (2008) har i sin forskning hittat ett starkt stöd till argumentationen att relation  

mellan Corporate Philantropy och ekonomisk prestanda varierar med graden av dynamik i 

företagets miljö. Med detta menas att när marknaden befinner sig i politiskt ostabil miljö, 

växer snabbt, förändras eller påverkas av andra faktorer, kan företagare räkna med bättre 

avkastningar på samma philantropiska satsningar än när branschen är lugn och stabil. I en 

dynamisk bransch är konkurrensen hårdare, därför blir det extra viktigt att differentiera sig 

enligt forskarna. Däremot kan överdriven Corporate Philantropy ha negativa effekter på 

ekonomiska resultat i fråga om direkta och indirekta kostnader (Wang et al, 2008).  

Även vad gäller de långsiktiga CSR perspektiven visar forskningar olika resultat när det gäller 

sambandet mellan ekonomisk prestanda och CSR. Det antas ofta att investerare är ovilliga att 

betala en premie för företagens beteende som kan beskrivas som "socialt ansvarstagande" 

(Pava & Krausz, 1996). Forskning genomförd av McWilliams & Siegel (2000) visar att CSR 

har en neutral påverkan på företagets ekonomiska prestanda. Hög korrelation mellan CSR och 

management kontroll över investeringsstrategier gör det svårt att separera CSR´s påverkan 

från ökning av företagets omsättning, enligt (McWilliams & Siegel, 2000). 

 

2.2.1 Ekonomisk prestanda och CSR kommunikationen  

Att möta intressenternas förväntningar innan de blir problematiska indikerar, enligt Waddock 

& Graves (1994), att det finns en proaktiv uppmärksamhet riktade mot intressenter som 

annars kan orsaka problem och tvister i framtiden. Företagare måste gå ifrån kortsiktig 
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lönsamhet och i grunden förändrar sättet att tänka i hur de kan sänka kostnader, menar Knut 

Haanaes et al. (2013). Genom att engagera intressenter i områden som rör verksamheten kan 

ledningen etablera en positiv länk mellan vad samhället vill ha och företagets utveckling, 

hävdar Maon & Swaen (2009). De sistnämnda menar att om företagsledningen upprätthåller 

en snäv syn på organisationen i relation till aktörer i omgivningen och väsentligt begränsar 

sig själva till interaktion med andra chefer, riskerar de att främmandegöra hela företaget från 

övriga samhället, vilket kan resultera i skadat rykte, ökade kostnader och förminskning av 

aktieägarnas värde genom minskad legitimitet och license to operate (Maon & Swaen, 2009).  

Classon & Dahlström (2006) har i sin forskning kommit fram till att CSR kan ha inverkan på 

konsumenternas uppfattning om hur de ser på företagets produkter och tjänster vilket slutligen 

kan påverka företagets ekonomiska prestanda. Öberseder, et al., (2011) har i sin studie 

uppmärksammat att även om konsumenterna visar positiva attityder till att köpa produkter 

från socialt ansvarsfulla företag, överförs inte alltid dessa positiva attityder till det verkliga 

köpbeteendet. Detta kallas, enligt Öberseder, et al (2011) för attitude-behavior gap.  Enligt 

forskarna följer konsumenternas utvärdering av företagens ansvarsfulla beteende en hierarkisk 

struktur när det gäller inköp och beslutsfattande processer. Den omfattar tre nivåer och 

definieras: kärna, central och periferrisk nivå. Faktorer som på något vis påverkar 

konsumenternas beslut i relation till dessa nivåer har operationaliserats i en empirisk studie 

som författarna genomfört och visar att:  

 Kärnfaktorer identifierades som konsumenterna såg som avgörande för att göra ett 

potentiellt övervägande att CSR skulle påverka som ett inköpskriterium. De såg att 

information och omsorg av personal hade stort inflytande. 

 Centrala faktorer identifierades som relateras till konsumenternas ekonomiska 

situation. De noterade att tillräckligt ekonomiska resurser är en nödvändig 

förutsättning för att överväga ett företags CSR-aktiviteter som grund för 

inköpskriterier. 

 Periferrisk nivå är att identifiera faktorer som rör image av organisationer. De noterade 

att trovärdighet till CSR initiativ och inflytande av jämförelsegrupper hade stor 

inverkan på inköp. 

 

Som framgår från forskningen gällande konsumenternas inköpsbeslut och utvärdering av 

erbjudande kan brist på information bli en avgörande faktor. Brist på information kan leda till 

att konsumenterna blir omedvetna om att det finns en mängd produkter producerade av socialt 

ansvarsfulla företag som inte kostar mer än andra produkter detta kan resultera i försämring 
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av lönsamhet för de socialt ansvarsfulla företagen (Öberseder, et al., 2011). Thaler & Tucker 

(2013) påstår att om företag bidra med upplysningar och konsumentinformation kommer 

konsumenter och företagare att fatta mer välgrundade beslut. Samtidigt vet vi att CSR reklam 

och PR kampanjer kan försvaga budskap och framkalla skepticism (Morsing & Schultz, 

2006). Därför med hänsyn till variationer i konsumenternas förmåga att bearbeta information, 

kan marknadssegmentering bli lovande tillvägagångssätt att förbättra CSR kommunikation 

och öka medvetenhet bland konsumenter i områden som stöds av CSR initiativ (Pomering & 

Dolnicar, 2009).   

 

2.3 CSR integrering i affärsidén 

Affärsidéns främsta uppgift är att ange företagets riktning och att klargöra företagets attityder 

i relation till marknaden (Ax, 2003). En lönsam affärsidé visar på samspelet mellan olika 

teman och kännetecknas av att den innehåller företagets föreställningar om hur de ska 

uppfattas externt och internt och vad företaget skall erbjuda (Nilsson & Häckner, 2007). CSR 

är ett områden som består av kunskap, idéer om värderingar, om organisationer, deras 

inbördes förhållande och mest av allt om människor som individer (McManus, 2008). Att 

integrera CSR i affärsidén kan innebära att motverka kritiska attityder och övervinna 

intressenternas positiva medverkan av företagets prestationer på lång sikt (Loch, et al., 2012; 

McWilliams & Siegel, 2000). Ett flertal diskussioner inom forskningen antyder att CSR 

integrerat som en del av företagens kärnverksamhet kan bidra till ekonomisk framgång (Burke 

& Logsdon, 1996; Grafström et al, 2008), men för att kunna förena CSR med affärsidén måste 

kärnkompetens ligga till grund för företagets ansvarstagande (Lierop & Karlijn, 2006; Burke 

& Logsdon, 1996; Grafström, 2008).  

För att framgångsrikt kunna implementera CSR i verksamheten behöver ansvarstagandet 

inkluderas som en del av affärsidén och bli en del av företagets långsiktiga mål med 

tillhörande strategiska lösningar (Lierop & Karlijn, 2006; Fahlen & Hansson, 2008). De 

företag som har en tydlig affärsidé kopplat till CSR har oftast lättare att hantera och integrera 

etiska och sociala värderingar i verksamheten och att ta miljöhänsyn inom ramen för sin 

verksamhet (Lierop, 2006). Affärsidén skall således möjliggöra orsak/verkan resonemang 

mellan strategiska handlingar och effekter (Mintzberg, 1994). 
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Utifrån den teoretiska diskussionen ovan sammanfattas CSR dimensioner och perspektiv. 

Figur 2 illustrerar hur arbetet kräver att konceptet integreras i kärnverksamheten (t ex genom 

affärsidén) och hur forskningen stöder/inte stöder CSRs påverkan på företagets ekonomiska 

prestanda. Här nedan ser vi att ekonomisk prestanda associerat med CSR kan beror på vilket 

perspektiv företag agerar utifrån i förhållande till CSR. Perspektivet i sin tur avgör om CSR 

blir en del av affärsidén, det vill säga en del av företagens kärnverksamhet eller inte. 
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Figur 2. Sammanfattande teoretisk modell. Källa: Egen. 
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3 Metod 

I det här kapitlet redogör vi för vilka metoder som har använts vid utförandet av 

undersökningen.  

 

3.1 Metodansats 

I regel finns det två sätt att genomföra undersökningar på och som utgår från huruvida 

forskare föredrar att utgå från kvalitativ eller kvantitativ forskning. Kvalitativa 

undersökningar utgår oftast från att samla in data utifrån verbala termer som till exempel 

innebär att forskare gör djupintervjuer eller deltagande observation (Starrin & Svensson, 

1994). Den kvalitativa metoden syftar till att ge läsaren en fördjupad syn i det valda ämnet 

(Bryman, 1997). Kvantitativa undersökningssätt har att göra med sifferarbete och innehåller 

ofta insamling av en mängd fakta och som analyseras med hjälp av statistiska metoder 

(Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa metoden syftar till att hitta ett samband och/eller 

variation mellan insamlad data (Bryman, 1997).   

I denna uppsats har vi samlat in både kvantitativ och kvalitativ data. Även om kvantitativ och 

kvalitativ forskning beskrivs som två skilda ansatser kan de kombineras för att få en mer 

fullständig bild av ett studerat fenomen (Bryman, 1997). Vi anser att denna kombination av 

metoder kan ge oss stöd för att få en mer djupgående förståelse för kopplingen mellan CSR 

integrerat i affärsidén och företagens framgång. Det vi undersöker är huruvida framgångsrika 

företag, omsättningsmässigt, har integrerat CSR mer i affärsidén än de som är mindre 

framgångsrika. I avsnittet som följer presenteras de olika steg som har vidtagits för att samla 

in data och som illustreras av Tabell 1. 

 

3.2 Datainsamling 

Tabell 1 visar vår arbetsgång i undersökningen och hur den genomfördes i olika steg och 

sammanfattar vilken data som samlats in, källor som använts, vilken metodansats som använts 

och datas bidrag till studiens syfte och frågeställningar. 
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Aktivitet Data Källa Ansats Bidrag 

Steg 1 Få tillgång till 

sekundär data  

(100 svenska 

företag). 

FRAMFÖR- 

databasen 

Kvantitativ ansats, 

bekvämlighets urval 

av slumpmässigt 

utvalda företag 

Få tillgång till företag 

som arbetar med CSR. 

Steg 2 Selektera och 

gruppera in företag 

utifrån deras 

ekonomiska 

förutsättningar. 

Internet, bl. 

a 

allabolag.se  

och 

företagsfakta

.se 

Kvantitativ metod Få information om 

företagens ekonomiska 

förutsättningar (relaterat 

till Steg 1). 

Steg 3 Få mer detaljerad 

information om vilka 

CSR aktiviteter som 

de selekterade 

företagen arbetar 

med. 

FRAMFÖR- 

databasen 

Kvantitativ metod Få kunskap om vilka 

CSR aktiviteter 

företagen arbetar med i 

relation till olika CSR 

perspektiv, samt vilka 

perspektiv som 

prioriteras (långsiktiga 

eller kortsiktiga). 

Steg 4 Samla in data om 

CSR är integrerat i 

företagens affärsidé. 

FRAMFÖR- 

databasen, 

Hemsidan 

Kvalitativ metod Få kunskap om hur 

företagen integrerar CSR 

i affärsidén 

Steg 5 Summera CSR-

aktiviteter i 

affärsiden och 

gruppera dem i olika 

perspektiv. 

Se ovan Kvantitativ metod Få kunskap om vilka 

CSR aktiviteter som 

respektive företag 

arbetar med. Analysera 

hur det skiljer sig åt 

mellan framgångsrika 

respektive mindre 

framgångsrika företag  

Tabell 1: Översikt av de olika metodstegen. 

Vi började med att i Steg 1 tillämpa den kvantitativa metoden där vi genom ett slumpmässigt 

urval valde ut 100 små och medelstora företag som är verksamma i Gästrikland och som finns 

registrerade i FRAMFÖR databasen (åren 2006-2009). Dessa företag selekterades för att 

därefter i Steg 2 grupperas utifrån deras ekonomiska förutsättningar. Gruppering av företag i 

olika kategorier baserat på omsättning och gjordes för att vi i Steg 3 – 5 skulle kunna 

analysera om det finns skillnad i hur företag arbetar med CSR beroende på deras storlek på 

omsättning. I vår studie avgränsar vi oss till storlek på omsättningen som mått på framgång 

eftersom den ger indikationer på hur kunderna väljer att handla från företag vilket indirekt 

visar att de har ett förtroende till företaget som i sin tur påverkar ekonomiska prestationer. 

Insamling av data i Steg 2 beträffande företagens bruttoomsättning åren 2010-2012 samlades 

in från allabolag.se och foretagsfakta.se. I Steg 3 undersökte vi ”hur många” av företagen 

som arbetar med CSR och på vilket sätt, samt ”hur många” av samtliga företag som har CSR 

http://www.allabolag.se/
http://www.foretagsfakta.se/
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tema i affärsidéns beskrivning. Antal förekomster med ”Ja/Nej/Inget svar” svar räknades ut i 

respektive grupp och genomfördes i Steg 5. Denna del är en kvantitativ studie då mängden 

räknades fram kvantitativt (Hartman, 2007). Detta gjorde vi för att få kunskap om hur 

företagen arbetar i relation till olika CSR perspektiv samt vilka perspektiv som prioriteras som 

viktigast (långsiktiga eller kortsiktiga).  

Den kvalitativa metoden har tillämpats i Steg 4 när vi läst och bearbetat öppna svarsalternativ 

som finns registrerade i FRAMFÖR-databasen samt på hemsidorna som rör företagens 

beskrivningar av affärsidéer. Svaren från dessa frågor har vi sedan tolkat, kodat och 

analyserat. Vi använder egna subjektiva bedömningar av verbala beskrivningar av affärsidéer 

för att avgöra om de innehåller CSR eller inte, vilket hör till kvalitativ studie och följer på så 

sätt Starrin och Svenssons (1994) rekommendationer. Detta gjorde vi för att identifiera om 

CSR förekommer i företagens affärsidéer samt vilka CSR dimensioner som förekommer i 

affärsidésbeskrivningar och för att få kunskap om hur företagen integrerar CSR i affärsidén.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Urval och population 

Vi bestämde oss i ett tidigt skede att vi ville undersöka hur lokala företag arbetar med CSR 

och analysera om det finns en koppling mellan hur framgångsrika ett företag är och 

integration av CSR i affärsidén då det har betydelse för lokal och regional utveckling. På 

grund av att vi framförallt ville få ett bra dataunderlag för vår analys bestämde vi oss för att 

undersöka så många företag som möjligt. Men eftersom att vi var begränsade i våra 

studiemöjligheter var det svårt att hinna åka runt till företagen för att göra intervjuer. Vi fick 

information om att Högskolan i Gävle har byggt upp en databas som kallas för FRAMFÖR 

som har utvecklats för att kunna ge stöd till examensarbete genom insamling av empirisk data 

för högskolans studenter inom det företagsekonomiska ämnet. Vi valde därför att använda 

sekundära data (FRAMFÖR databasen) (Ahrne & Svensson, 2011) och att avgränsade oss till 

bekvämlighetsurval som menas att forskarens urval påverkas av tid, pengar och läge 

(Jacobsen, 2002). 

Företagen som finns tillgängliga i FRAMFÖR-databasen är lokala små och medelstora företag 

som anses framgångsrika i något hänseende och som är verksamma i Gästrikland vilket vi 

ansåg passade bra för vår undersökning. På vilket sätt de är framgångsrika är inte tydligt 

definierat av de som utvecklat databasen vilket får ses som en begränsning. Vi valde därför att 
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utgå från bruttoomsättningen eftersom den ger en indikation på företagens utveckling och hur 

attraktiva de är i relation till kunderna.  

FRAMFÖR-databasen är utformad som en enkät (Trost, 2001) och innehåller insamlad data 

som följer den kvalitativa traditionen då den utgår från öppna frågor som är av beskrivande 

karaktär. Populationen består av små och medelstora svenska aktiebolag. Eftersom vi på 

grund av tidsbegränsningar inte kunde studera hela populationen valde vi att göra 

slumpmässigt urval vilket innebär att stickprov tas slumpmässigt ur en population (Jacobsen, 

2002) och som representerar (generaliseras till) hela populationen. Detta urval är vanligt 

speciellt vid surveystudier där ambitionen är att generalisera från stickprov till population 

(Holme & Solvang, 1997). Urvalet bestod av 100 slumpmässigt utvalda företag som fanns 

registrerade i FRAMFÖR-databasen (åren 2006-2009). Genom att använda datainsamling 

grundat på slummässigt urval kan vi med viss grad av säkerhet säga att det som gäller för 

urvalet sannolikt även gäller för alla som vi är intresserade av att uttala oss om (Jacobsen, 

2002), det vill säga små och medelstora framgångsrika företag i Gästrikland. 

 

Insamling av data i FRAMFÖR-databasen 

FRAMFÖR-databasen är uppbyggt genom Framför-projektet som har gått ut på att studenter 

samlar in data hos identifierade framgångsrika företag i Gästrikland varje år. Framgångsrika 

företag (i någon mening) kan på så sätt få en utmärkelse i samband med en årlig festlighet. 

Syftet med utmärkelsen är att öka intresset för framgångsrikt företagande, skapa goda 

exempel, lyfta fram företag och företagande i samhällsdebatten, förbättra attityden till företag 

och företagande och att erbjuda studenter en praktisk koppling i sina studier. Arrangörerna till 

Framför-projektet är Svenskt Näringsliv som består av de fyra Gästrike kommunerna (Gävle, 

Sandviken, Hofors och Ockelbo), Aktiv Revision, Mellansvenska Handelskammaren, 

Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle. Data har samlats in av studenter från 

ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle genom användning av standardiserade intervjuer 

riktade mot ca 100-150 små och medelstora företag som är nominerade till årets mest 

framgångsrika företag. För varje år registreras data från FRAMFÖR-projektet i en databas, 

som sedan kan användas i forskningssyfte. De kriterier som behöver uppfyllas för att ett 

företag ska anses vara framgångsrikt och för att bli nominerat är enligt Aktiv Revision 

(Glazkova & Larsson, 2012, pp. 6-7):  

- omsättning på minst 4 miljoner kronor per år, 

- minst 4-5 anställda senaste året,  
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- ska ha funnits som aktiebolag i minst 5 år, 

- ökad omsättning med bibehållen vinst. 

Även om grunden för vad som definieras som framgång inte är tydligt definierat så är 

kriterierna för att ingå i databasen grundade på ekonomiska värden. I vårt fall valde vi 

bruttoomsättningen som urvalskriterium för framgång. 

 

3.3.2 Primär och sekundärdata  

Tillgång till empirisk data kan införskaffas på två sätt. Det ena är genom insamling av ny data 

som kallas för primär data (Ahrne & Svensson, 2011). Produktion av data representeras av att 

forskaren står för det aktiva arbete som utförs när han eller hon lämnar sitt skrivbord för att 

studera olika fenomen vilket gör att data ses som ny och är ännu ej bearbetad. Med andra ord 

är primärdata information som utredaren själv samlar in och som till exempel utgörs av texter 

som skrivs i original och som ofta publiceras i böcker, tidskriftsartiklar och 

forskningsrapporter. 

Den andra typen av datainsamling sker genom att använda sekundära källor. Det betyder att 

forskaren reduceras till en passiv mottagare av redan befintlig data och som sedan skall 

ombearbetas och förmedlas till läsaren (Ahrne & Svensson, 2011). Sekundärdata hänvisar och 

refererar till primärkällor där data är uppgifter som redan existerar och som någon annan 

samlat in och bearbetat och som finns producerat i exempelvis böcker, tidningar och artiklar.  

Som framgår av Tabell 1 och diskussionen ovan använder vi sekundära källor i denna uppsats 

som underlag för datainsamlingen. Sekundär data har förutom FRAMFÖR databasen även 

samlats in från Allabolag.se och Foretagsfakta.se för att samla in information om företagens 

bruttoomsättning. För att få information om företagens affärsidéer samt hur de arbetar med 

CSR har vi använt FRAMFÖR-databasen och företagens hemsidor vilket innebär att vi är 

passiva mottagare eftersom svaren på studerade frågor, CSR och ekonomisk fakta redan 

samlats in av andra personer.  

När det gäller CSR-frågor har företagen fått besvara två frågor som vi gått igenom:   

1. Vad är det viktigaste ni gör för att få ett bra utbyte med det omgivande samhället 

(utöver exempelvis att ni skapar arbetstillfällen och skatteintäkter)? 

 

Svaren på denna fråga är redan kategoriserade och bearbetade i databasen enligt fyra 

kategorier: sponsring, skolarbete, miljöfrågor och arbetsmiljö. Dessa svar gav oss information 

http://www.foretagsfakta.se/
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där vi kunde identifiera på vilket sätt de studerade företag jobbar med CSR, kunna 

kategorisera dessa för att se om det finns skillnad mellan hur framgångsrika respektive mindre 

framgångsrika företag arbetar med konceptet. Kategorierna är av oss indelade i olika 

perspektiv (Sundström, 2009) utifrån hur de forskningsmässigt ses som mer eller mindre 

långsiktiga åtagande genom CSR.  

Kategori för kortsiktigt CSR perspektiv: 

Philantropiskt perspektiv – välgörenhetsfrågor (t ex sponsring och donationer). 

Kategorier för långsiktiga CSR perspektiv: 

Shareholders perspektiv – tar inte hänsyn till CSR. Enbart ekonomiskt fokus (räknades inte in 

i vår sammanställning). 

Stakeholders perspektiv – samverkan med olika intressenter (t ex arbetsmiljöfrågor). 

Corporate Citizenship – samhällsfrågor (t ex miljöfrågor och skolfrågor). 

Antal förekomster med ”Ja” svar räknas ut i respektive grupp och grundade sig på hur 

företagen arbetar med philantropiskt, stakeholder och citizenship-perspektiven.  

Nästa fråga i databasen som vi använde var: 

2. Kan ni vänligen kortfattat beskriva företagets affärsidé? 

 

Svar på denna fråga ger information som gör det möjligt för oss att identifiera om CSR 

förekommer i företagens affärsidéer, samt vilka CSR perspektiv som kommuniceras genom 

företagens affärsidésbeskrivningar. Eftersom det inte finns en entydig definition av CSR utgår 

vi när vi studerar affärsidéernas innehåll från Dahlsrud’s (2008, som i princip överlappar 

Sundströms, 2009 perspektiv) indelning av CSR dimensioner som fokuserar på olika 

aktiviteter och hur dessa dimensioner återkopplas till i affärsidén (t ex om de inkluderar miljö, 

sociala, ekonomiska, intressenter och frivilliga perspektiven) (se under rubrik 2.1 Corporate 

Social Responsibility). Därmed kan vi få fram svar på hur företagen integrerar CSR i 

affärsidén (om det är långsiktiga eller kortsiktiga dimensioner som förmedlas) och huruvida 

det finns skillnad i hur framgångsrika respektive mindre framgångsrika företag integrerar 

CSR i affärsidén.  

För att se om det finns skillnad mellan hur framgångsrika företag respektive mindre 

framgångsrika företag arbetar med CSR har vi delat upp samtliga företag i fyra grupper i 

förhållande till deras omsättningsutveckling. För att kunna följa företagens 

omsättningsutveckling för tre år kontrollerade vi först vad företagen hade för omsättning åren 
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2010-2012 sedan gjorde vi en procentuell jämförelse mellan omsättningen/år för att se ifall 

företagens hade en positiv, ingen eller negativ omsättningsutveckling. Grupp 1 och Grupp 2 

(se Tabell 2) representerar ”Framgångsrika” företag (61%). Samtliga företag har en positiv 

omsättningsutveckling, medan Grupp 3 och Grupp 4 representerar ”Mindre framgångsrika” 

företag (39%), då dessa företag har ingen eller negativ omsättningsutveckling eller har gått i 

konkurs.  

 
Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

Omsättnings 

utveckling 

(Tkr, åren 

2010- 2012) 

Överlägsen 

prestanda (positiv 

omsättnings 

utveckling mer än 

50%) 

Framgångsrika 

(Positiv omsättnings 

utveckling, mindre än 

50%) 

Mindre framgångsrika 

(Ingen eller negativ 

omsättnings 

utveckling) 

Minst 

framgångsrika 

(Konkurs) 

Totalt antal/ 

andel företag i 

respektive 

grupp 

7(7% av totalen) 54(54% av totalen) 34(34% av totalen) 5(5% av totalen) 

Tabell 2: Gruppfördelning av studerade företag i relation till omsättningsutveckling. 

 

3.3.3 Litteraturinsamling 

Alla studier föregås vanligtvis av litteraturinsamling. Med litteratur avses i 

forskningssammanhang i stort sett allt tryckt material: böcker, artiklar, rapporter, uppsatser 

m.m., men även de uppgifter man kan hitta på Internet (Ejvegård, 2009). 

I vår teoretiska informationsinsamling angående CSR som koncept och dess relation till 

framgång samt koppling till affärsidé har vi primärt använt oss av olika databaser i internet. 

Det finns två huvudprinciper för att söka på internet enligt Eriksson & Wiedersheim (2008): 

sökning och bläddring. Bläddring är ofta bra som första stadium för att ta reda på vad som 

finns inom vissa ämnesområden, för att komma på termer och ord för sökning noterar 

forskarna. Sökning är lämpligt när man är säker på att information finns på internet och kan 

formulera söktermer (Eriksson & Wiedersheim, 2008). Vi har använt oss av olika databaser 

när vi sökt vetenskapliga artiklar som har varit relevanta för vårt syfte och som berör 

ämnesområdet. Vi har bland annat använt Google Scholar, Scopus och Discovery. Vi kan 

därmed vara säkra på att informationskanalerna håller mått på trovärdighet. Vi har även 

använt oss av litteraturer och läroböcker eftersom att vi ansåg att det var lämpligt, främst när 

det gällde att lägga en grund med definitioner och beskrivningar av olika forskningsmetoder 

samt tillvägagångssätt i arbete. 
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3.3.4 Bearbetning av det empiriska materialet 

Enligt Ahrne & Svensson (2011) är det omöjligt att visa allt material varför data behöver 

reduceras till mer konkretiserad data för att kunna hanteras. Reducering av företagens 

affärsidésbeskrivningar leds genom sortering och kodning till nyckelord och fraser som vi kan 

koppla till vår teoretiska referensram (Dahlsrud, 2008). På detta sätt kan vi komma fram till 

vissa uttryck som respondenterna använder för att beskriva på vilket sätt de tar ansvar för hur 

de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv och som visar 

hur termer i CSR-konceptet förekommer i affärsidéns beskrivning.  

Detta tillvägagångssätt har gjort det möjligt för oss att gå djupare in i diskussionen som rör 

vilken betydelse ord och fraser har inom den studerade kontexten av CSR. I vår analys utgår 

vi från Dahlsruds (2008) dimensioner av CSR som vi nämnt ovan och de fraser och ord som 

används för beskrivning av olika CSR aktiviteter enligt den. Tanken bakom detta val är att få 

enhetlig koppling mellan termer som framträder i litteraturen och de CSR-teman som tas upp i 

affärsidéns innehåll. Analysen följer Strauss (1998) rekommendationer: 

1. Vi går igenom det kvalitativa materialet (affärsidéernas innehåll) och fokuserar på ord 

och fraser som kan vara signifikanta och analytiskt intressanta i relation till CSR 

definition. 

2. Betydelsen av orden listas och gås igenom. 

3. Utifrån möjliga tolkningar urskiljer vi de ord som mest matchar en eller flera punkter i 

Dahlsruds (2008) dimensioner för CSR arbete, för att sedan möjliggöra uppräkning av 

andel företag med/utan CSR-tema i affärsidéns innehåll.  
 

3.3.5 Presentation av resultat och analys 

Resultaten av insamlad data presenteras i form av tabeller som finns under Rubrik 4 ”Resultat 

av empirisk studie” (innehåll från de delar vi tillämpat i FRAMFÖR databasen finns 

tillgängliga i Bilaga 1). Samtliga tabeller visar fördelning av företag i relation till deras 

omsättningsutveckling i fråga om olika CSR aktiviteter, CSR integration i affärsidén samt 

vilka CSR dimensioner som framgår i affärsidéns beskrivning. För att lättare kunna se 

skillnad mellan grupper och kategorier anger vi även procentuell fördelning tillsammans med 

antal förekomster av företag i gruppen såsom i helhet. 

Vi har valt att bygga vår analys i relation till CSR perspektiv som prioriteras av studerade 

företag. Därför utgår vi i analysen från de fyra aktivitetskategorier som finns kodat i 

FRAMFÖR databasen (sponsring, skolarbete, miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor) och 
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Dahlsruds (2008) fem CSR dimensioner som vi kunnat se i affärsidéernas beskrivning. För att 

nå syfte med arbetet har vi sedan diskuterat hur företagen i de studerade grupperna integrerar 

CSR i affärsidén utifrån skillnad mellan hur dessa grupper arbetar med CSR. Det vill säga 

vilka CSR-perspektiv prioriteras av respektive grupp och huruvida engagemangen är 

långsiktiga eller kortsiktiga. 

 

3.4 Kvalitetskriterier 

3.4.1 Trovärdighet  

Trovärdighet i en vetenskaplig studie handlar om hur man får sina läsare att tro på vad de 

läser (Eriksson & Wiedersheim, 2008). Stöd av faktauppgifter och andra undersökningar inom 

samma område ökar trovärdighet menar författarna. Ofta relateras trovärdighet till begreppen 

reliabilitet och validitet (Eliasson, 2006; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

Ahrne och Svensson (2011) tar upp tre sätt att göra en kvalitativ uppsats trovärdig för läsaren: 

transparens, triangulering och återkoppling till fältet. De första två har vi utgått från för att 

öka trovärdigheten i arbetet och förbättra den.   

Transparens är en egenskap hos forskning som möjliggör kritik och diskussion. För att uppnå 

transparens har vi strävat efter att så tydligt som möjligt redogöra för forskningsprocessen i 

olika steg så att läsaren kan ta del av hur vi har tänkt och resonerat kring våra metodval.  

Triangulering inom en kvalitativ forskning betyder att man kombinerar olika metoder, typer 

av data och teoretiska perspektiv när man studerar samma fenomen för att komma fram till en 

mer objektiv beskrivning än om endast en metod används. För att öka trovärdigheten till vårt 

insamlade material har vi vid datainsamling använt olika datakällor och kopplat till 

uppsatsens teoretiska perspektiv (vilket är väsentligt med tanke på att insamlad data ligger 

som underlag för analys och slutsatser). I vår uppsats har vi använt tryckta källor, 

vetenskapliga artiklar och internet som diskuterar CSR utifrån olika teoretiska perspektiv. 

Vid den teoretiska genomgången diskuterar vi fenomen utifrån olika CSR-perspektiv. För den 

teoretiska materialinsamlingen har vi använt studielitteraturer, databaser, internet och 

tidskrifter.  

Återkoppling till fältet innebär att forskaren återkommer till de människor som har studerats 

och låter dem ge sina synpunkter på resultaten av studien. I vår studie är återkoppling till de 
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studerade företagen tyvärr inte möjligt att genomföra eftersom empirisk data kommer från en 

databas och internet. Men för att öka trovärdighet har teknik som Peer-review (Patel & 

Davidson, 2003) används. Det betyder att vårt arbete har granskats av forskningskunniga 

individer som återkommit med tankar och funderingar för att säkra och stärka tillförligheten.  

 

3.4.2 Reliabilitet  

Reliabilitet är av central betydelse vid en kvantitativ forskning men även vid en kvalitativ 

forskning handlar det om att uppgifter är så korrekt registrerade som möjligt (Trost, 2005). 

Enligt Gustavsson (1998) brukar reliabilitet stå för hur pass pålitliga mätningarna är och kan 

testas genom att andra ska kunna göra om forskningen och komma fram till samma resultat. 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen 

av informationen (Holme & Solvang, 1997).  

Eftersom kvantitativa frågor är numeriska är själva tanken att det skall vara möjligt att på ett 

mer objektivt sätt kunna fastställa egenskaper hos de objekt som studeras (Hartman, 2007). 

Men samma fråga kan uppfattas olika av olika människor och därför blir mätningarna inte 

absolut objektiva eftersom subjektiva skillnader i kvantitativ forskning är svåra att utskilja 

(Glänström, 2009). Vi har försökt att säkra pålitlighet genom återupprepning i beräkningar 

och genom att vara så noggranna som möjligt vid hantering av data insamlat från Internet och 

databasen Framför. Men vi har inte haft någon möjlighet att kunna påverka noggrannheten i 

de registrerade svaren som finns i databasen. Det är studenter från ekonomprogrammet vid 

Högskolan i Gävle som har samlats in empirisk data genom standardiserade intervjuer därför 

kan vi inte veta hur noggranna de var när de ställde frågorna och antecknade svaren. Eftersom 

att databasen har använts i forskningssyfte i flera år finner vi dock ingen anledning att 

ifrågasätta materialet. Vi utgår dessutom från att företagen lämnat in så trovärdiga uppgifter 

som de bara kan. Texter på hemsidan läggs ofta in i marknadsföringssyfte det är därför svårt 

för oss att bedöma hur seriöst företagen verkligen jobbar med CSR och har integrerat 

konceptet. Vi måste emellertid förlita oss till att det kan vara sant och att de gör som de säger. 

Vad gäller reliabilitet av data insamlat från Internet, för att gruppera in företag utifrån deras 

ekonomiska förutsättningar behövde vi samlade in ekonomiska information om företagen. 

Men vi hade svårt med att samla in ekonomiska information om företagen som sträcker sig 

mer än 3 år tillbaka i tiden. Vi är dock medvetna om att med tillgång till deras ekonomiska 

information som sträcker sig 5-10 år tillbaka i tiden hade vi kunnat följt utvecklingen under en 
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längre tid och sammanställa framgång mer pålitligt. De kvantitativa sekundärdata av 

företagens bruttoomsättning åren 2010-2012 är hämtat från www.allabolag.se och 

www.foretagsfakta.se. Eftersom dessa källor alltid presenterar den senast uppdaterade 

företagsinformationen från Bolagsverket, Skatteverket, SCB och UC1 anser vi att dessa data 

är tillförlitlig och följer de formella riktlinjer som dessa organisationer efterfrågar.   

De 100 företag som vi valde ut ur databasen Framför listas i Bilaga 1. I samma bilaga redogör 

vi även relevanta beräkningar avseende data om företagens omsättningsutveckling hämtade 

från webbsidor samt antal förekomsten av ”Ja/Nej” svar i respektive företag vad gäller 

studerade frågor. Detta ger möjlighet för andra forskare att upprepa samma studie och bedöma 

reliabilitet i vårt arbete.  

 

3.4.3 Validitet 

Validiteten avser att vi mäter det som är relevant i sammanhanget, det vill säga att vi använder 

rätt information i rätt sammanhang (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2006; Patel & Davidson, 

2003). I grunden handlar forskning om att kunna generalisera resultat till en större population 

enligt forskarna. Enligt Holme och Solvang (1997) handlar validitet om att kunna ange i 

vilken situation och för vilken population resultatet är giltigt. 

Statistiska tekniker som surveyforskare ofta använder sig av för att dra slutsatser är bara 

meningsfulla tillsammans med slumpmässigt gjorda urval, som gör det möjligt att 

generalisera slutsatser till en större population (Bryman, 1997). Men kvantitativ forskning 

utgår ofta från bekvämlighetsurval (De Veaux m fl, 2012) och fyller sällan kraven på 

randomiserat urval. I vårt arbete begränsar vi oss till databasen FRAMFÖR i studie av företag 

vilket utgör en bekvämlighets urval och kraven på randomisering av slumpmässigt urval kan 

ifrågasättas. Men med tanke på att Framför databasen presenterar en ganska bred population 

av små och medelstora företag verksamma i Gästrikland, som är framgångsrika i någon 

hänseende, anser vi att slumpmässigt urval av 100 företag ur denna databas håller krav på 

randomisering. Eftersom att urvalet har gjorts ur population av små och medelstora företag 

företag tillhörande Gästrikland kan vårt resultat anses vara giltig för denna population. Men 

man kan förutsäga att samma resultat kan gälla för population av små och medelstora företag i 

hela landet.  

                                                 
1 http://www.allabolag.se/om 

http://www.allabolag.se/
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Enligt många författare som skriver om forskningsmetoder är de begrepp som en forskare 

använder sig av oftast vaga och/eller abstrakta (Bryman, 1997). Till exempel begreppet 

”Framgång” som vi använder i vår studie beträffande företagsprestationer är mycket diffust. 

Detta begrepp kan definieras som hög omsättning, marknadsandel, nöjdhet bland kunder 

och/eller anställda, en lång historik med stabil utveckling mm. I vår studie har vi utgått från 

företagens ekonomiska prestationer och följt omsättningsutvecklingen för tre år (åren 2010-

2012) vad gäller definition av framgång. Med denna anledning kan därför giltighet av 

resultatet av denna studie ifrågasättas. Vi anser dock att en positiv omsättningsutveckling 

visar att företaget syns och är attraktivt för omgivning, har aktivt gående affärer vilket bidrar 

till möjligheter för utveckling och tillväxt (Chung, 1987), därför har vi valt det som mått på 

framgång. 

Trovärdighet beträffande mått på framgång i vårt arbete kan vi försvara med följande 

argumentation som diskuterar validitet av vårt val i denna fråga:  

För de flesta företagen är största målet att ge avkastning till ägare och investerare - ju större 

avkastning ju mer framgångsrikt bedöms företaget att vara (Cameron, 1986). Men vissa 

studier påpekar att begreppet ”framgång” är perspektivberoende och uttrycks därför inte alltid 

i avkastning, aktiekapital samt produktionsökning (Glazkova & Larsson, 2011).  

Flera tidigare forskningar har mätt ekonomisk avkastning rörande relationer mellan CSR och 

framgång med hjälp av bland annat börsbaserade prestationsindikator eller 

redovisningsprestanda: marknadsmässig avkastning eller avkastning på eget kapital (Bird, et 

al., 2006). Men Bird, et al. (2006) anser att det finns mycket starkare samband mellan FCF 

(Free Cash Flow) och CSR aktiviteter än mellan något av ovan nämnda nyckeltal vad gäller 

företagets prestanda. 

I enlighet med tidigare forskningsresultat tror vi att de periodiserade redovisningsbegreppen 

inte representerar den ekonomiska verkligheten i detta fall. Exempelvis kan ett företag vara 

teoretiskt lönsamt men generera lite operativ kassa. Kassaflöde utvärderar kvalitet av 

inkomster som genereras av periodiserad redovisning: när inkomster består av stora icke-

kassaflödepåverkande poster anses inkomsten vara av låg kvalitet (Brealey, et al., 2005). 

I vår studie eftersom att vi inte har tillgång till information gällande kassaflöde tycker vi att 

bruttoomsättning i detta fall kan anses minst lika trovärdigt. Nyckeltal såsom resultat och 

avkastningar på olika redovisningsmått involverar mängden av andra variabler vad gäller 

förvaltning av företagets kapital och investeringsbeslut. Detta i sin tur leder till otydligt 
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underlag för studie av relationer mellan CSR och framgång. Därför utgår vi i vår studie från 

företagets omsättningsutveckling åren 2010-2012 som definition på framgång (Se 3.2 sidan 

15 angående datainsamling för omsättning).  

 Vad gäller studie av företagens affärsidéstexter anser vi att de begrepp som Dahlsrud (2008) 

sammanfattar i sin studie av CSR definitioner och dimensioner är en stark utgångspunkt för 

att bedöma om texter av affärsidéer innehåller CSR. Tekniken som jämförelse av ord och 

fraser (Strauss, 1998) är vanlig i liknande kvalitativa studier och därför anser vi att giltighet 

av vårt resultat håller mått på trovärdighet gällande tillvägagångssätt i hantering av kvalitativ 

data av företagets affärsidés beskrivning. 
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4 Resultat av empirisk studie 

I det här kapitlet presenteras resultat av vår empiriska studie som ligger till grund för att ge 

svar på syfte och forskningsfrågorna och fortsatt analys.  

 

Nedan redovisar vi resultat av vår empiriska studie. Resultatet presenteras i form av tabeller 

som ger översikt över enskilda delmoment inom studien med en efterföljande verbal 

förklaring. På slutet slår vi samman de viktiga talen i undersökningen i sammanfattande 

tabeller för att redogöra resultat.  

 

Eftersom vi utgår från 100 slumpmässigt utvalda företag och sedan fördelar dem i grupper i 

relation till förändring på företagens bruttoomsättning förekommer det olika antal företag i 

respektive grupp. Med tanke på validitet och trovärdighet presenterar vi därför resultat i 

procenttal avseende andel av utvalda framgångsrika företag i studien. Med ”framgångsrika” 

företag i denna studie menas företag som ingår i Grupp1 (mer än 50% omsättningsutveckling) 

och Grupp 2 (positiv omsättningsutveckling med mindre än 50%). Grupp 3 (ingen eller 

negativ omsättningsutveckling) och Grupp 4 (företag som gått i kunkurs sedan år 2009 eller är 

på väg dit) är minst framgångsrika när det gäller omsättningsutveckling (Se Tabell 2, sidan 

20).    

 

4.1 Hur de studerade företagen agerar i förhållande till CSR 

I tabellerna nedan presenteras fördelning av resultat mellan grupperna i fråga om hur de 

studerade svenska företagen i Gästrikland jobbar med CSR: det vill säga vilka av de fyra mest 

populära aktiviteter (sponsring, skolarbete, miljöfrågor och arbetsmiljö) som prioriteras av 

grupperna. 
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Tabell 3 visar att högst andel av ja-svar inom respektive grupp finns i Grupp 4 med 100%, 

därefter kommer Grupp 3 med 89%, Grupp 2 med 78% och sist Grupp 1 med 71%.   

Sponsring: 

Grupper Ja Nej 
Inget 

svar 

Gruppens andel av 

totala (%) 

Andel Ja-svar 

av totala (%) 
 

Andel i gruppen med 

Ja-svar (%) 

Grupp 1 (7 företag) 

överlägsen prestanda 

(positiv utveckling mer än 

50%) 

 

Grupp 2 (54 företag) 

framgångsrika (positiv 

utveckling 0-49%) 

 

Grupp 3 (34 företag) 

mindre framgångsrika 
(ingen eller negativ 

utveckling) 

 

Grupp 4 (5 företag) minst 

framgångsrika (konkurs) 

 

 

5 

 

 

 

 

42 

 

 

 

30 

 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7(7%) 

 

 

 

 

54(54%) 

 

 

 

34(34%) 

 

 

 

5(5%) 

 

5(5%) 

 

 

 

 

42(42%) 

 

 

 

30(30%) 

 

 

 

5(5%) 

 

 

 

 

 

5 av 7 (71%) 

 

 

 

 

42 av 54 (78%) 

 

 

 

30 av 34 (89%) 

 

 

 

5 av 5 (100%) 

Summa 82 8 10 100 (100%) 82    (82%)  82 av 100 (82%) 

Andel framgångsrika (G1 

+ G2) 
47 7 7 61 av 100 (61%) 47 av 82   (57%) 

  

Tabell 3. Företagens ansvar för sponsring. 

 

Tabell 4 visar att högst andel av ja-svar inom respektive grupp finns i Grupp 1 med 86%, 

därefter kommer Grupp 2 med 85%, Grupp 3 med 76% och sist Grupp 4 med 60%.   
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Skolarbete: 

Grupper Ja Nej 
Inget 

svar 

Gruppens andel av 

totala (%) 

Andel Ja-svar 

av totala (%) 
 

Andel i gruppen med 

Ja-svar (%) 

Grupp 1 (7 företag) 

överlägsen prestanda 

(positiv utveckling mer än 

50%) 

 

Grupp 2 (54 företag) 

framgångsrika (positiv 

utveckling 0-49%) 

 

Grupp 3 (34 företag) 

mindre framgångsrika 

(ingen eller negativ 

utveckling) 

 

Grupp 4 (5 företag) minst 

framgångsrika (konkurs) 

 

 

6 

 

 

 

 

46 

 

 

 

26 

 

 

 

3 

 

- 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

7(7%) 

 

 

 

 

54(54%) 

 

 

 

34(34%) 

 

 

 

5(5%) 

 

6(6%) 

 

 

 

 

46(46%) 

 

 

 

26(26%) 

 

 

 

3(3%) 

 

 

 

 

 

6 av 7 (86%) 

 

 

 

 

46 av 54 (85%) 

 

 

 

26 av 34 (76%) 

 

 

 

3 av 5 (60%) 

Summa 81 10 9 100 (100%) 81 (81%)  81 av 100 (81%) 

Andel framgångsrika (G1 

+ G2) 
52 6 3 61 av 100 (61%) 52 av 81 (64%) 

  

Tabell 4. Företagens ansvar för att stötta skolor. 

Tabell 5 visar att högst andel av ja-svar inom respektive grupp finns i Grupp 1 med 100%, 

därefter kommer Grupp 2 med 89%, Grupp 3 med 88% och sist Grupp 4 med 80%.  

Miljöfrågor: 

Grupper Ja Nej 
Inget 

svar 

Gruppens andel av 

totala (%) 

Andel Ja-svar 

av totala (%) 
 

Andel i gruppen med 

Ja-svar (%) 

Grupp 1 (7 företag) 

överlägsen prestanda 

(positiv utveckling mer än 

50%) 

 

Grupp 2 (54 företag) 

framgångsrika (positiv 

utveckling 0-49%) 

 

Grupp 3 (34 företag) 

mindre framgångsrika 

(ingen eller negativ 

utveckling) 

 

 

Grupp 4 (5 företag) minst 

framgångsrika (konkurs) 

 

7 

 

 

 

 

48 

 

 

 

30 

 

 

 

4 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

- 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

7(7%) 

 

 

 

 

54(54%) 

 

 

 

34(34%) 

 

 

 

5(5%) 

 

7(7%) 

 

 

 

 

48(48%) 

 

 

 

30(30%) 

 

 

 

4(4%) 

 

 

 

 

 

7 av 7 (100%) 

 

 

 

 

48 av 54 (89%) 

 

 

 

30 av 34 (88%) 

 

 

 

4 av 5 (80%) 

Summa 89 5 6 100 (100%) 89 (89%)  89 av 100 (89%) 

Andel framgångsrika (G1 

+ G2) 
55 2 4 61 av 100 (61%) 55 av 89 (62%) 
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Tabell 5. Företagens ansvar för miljöfrågor 

Tabell 6 visar att högst andel av ja-svar inom respektive grupp finns i Grupp 1 med 86%, 

därefter kommer Grupp 4 med 80%, Grupp 3 med 76%, och sist Grupp 2 med 63%.   

 

Arbetsmiljö: 

Grupper Ja Nej 
Inget 

svar 

Gruppens andel av 

totala (%) 

Andel Ja-svar 

av totala (%) 
 

Andel i gruppen med 

Ja-svar (%) 

Grupp 1 (7 företag) 

överlägsen prestanda 

(positiv utveckling mer än 

50%) 

 

Grupp 2 (54 företag) 

framgångsrika (positiv 

utveckling 0-49%) 

 

Grupp 3 (34 företag) 

mindre framgångsrika 

(ingen eller negativ 

utveckling) 

 

Grupp 4 (5 företag) minst 

framgångsrika (konkurs) 

 

6 

 

 

 

 

34 

 

 

 

26 

 

 

 

4 

 

- 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

15 

 

 

 

7 

 

 

 

1 

 

7(7%) 

 

 

 

 

54(54%) 

 

 

 

34(34%) 

 

 

 

5(5%) 

 

6(6%) 

 

 

 

 

34(34%) 

 

 

 

26(23%) 

 

 

 

4(4%) 

 

 

 

 

 

6 av 7 (86%) 

 

 

 

 

34 av 54 (63%) 

 

 

 

26 av 34 (76%) 

 

 

 

4 av 5 (80%) 

Summa 70 6 26 100 (100%) 70 (70%)  70 av 100 (70%) 

Andel framgångsrika (G1 

+ G2) 
40 5 16 61 av 100 (61%) 40 av 70 (57%) 

  

Tabell 6. Företagens ansvar för arbetsmiljö 

 

4.2 CSR i affärsidèn 

Nedan i tabell 7 presenteras en fördelning av resultat mellan grupperna i fråga om hur de 

studerade företagen integrerar CSR i sina affärsidéer. 

Tabell 7 visar att 47 företag (67%) av de totala 70 företag som har CSR som integrerad del av 

deras affärsidé räknas som framgångsrika i förhållande till omsättningsutvecklingen. Vid en 

jämförelse av respektive grupp (andel företag i grupp 1-4) som har CSR integrerat i affärsidén 

visar tabellen att 7 av 7 företag (100%) i Grupp 1 har CSR i affärsidén, 40 av 54 (74%) i 

Grupp 2, 21 av 34 (62%) i Grupp 3 och 2 av 5 (40%) i Grupp 4.  
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Förekomsten av CSR i affärsidén: 

Grupper Ja Nej 
Gruppens andel av 

totala (%) 

Gruppens Ja-

andel av 70 

företag (%) 

 
Andel i gruppen med 

CSR i affärsidén (%) 

Grupp 1 (7 företag) 

överlägsen prestanda 

(positiv utveckling mer än 

50%) 

 

Grupp 2 (54 företag) 

framgångsrika (positiv 

utveckling 0-49%) 

 

Grupp 3 (34 företag) 

mindre framgångsrika 

(ingen eller negativ 

utveckling) 

 

Grupp 4 (5 företag) minst 

framgångsrika (konkurs) 

 

7 

 

 

 

 

40 

 

 

 

21 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

 

14 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

 

7(7%) 

 

 

 

 

54(54%) 

 

 

 

34(34%) 

 

 

 

5(5%) 

 

7(10% av totala 

ja-svar) 

 

 

 

40(56% av totala 

ja-svar) 

 

 

21(29% av totala 

ja-svar) 

 

 

2(3% av totala 

ja-svar) 

 

 

 

 

 

7 av 7 (100%) 

 

 

 

 

40 av 54 (74%) 

 

 

 

21 av 34 (62%) 

 

 

 

2 av 5 (40%) 

Summa 
70 30 100 (100%) 70 (100% av 

totala ja-svar) 

  

Andel framgångsrika (G1 

+ G2) 
47 14 61 av 100 (61%) 47 av 70 (67%) 

  

Tabell 7. Förekomsten av CSR i affärsidén. 

 

CSR dimensioner som kommuniceras: 

Nedan presenterar vi en fördelning mellan de fyra grupperna i respektive av Dahlsruds (2008) 

CSR dimensioner: 

1. Den frivilliga dimensionen  

2. Den sociala dimensionen 

3. Den miljömässiga dimensionen 

4. Den ekonomiska dimensionen 

5. Stakeholders/Intressent dimensionen 

 
Fokus ligger på förekomsten av vissa definitioner vilket betyder att ett och samma företag kan 

arbeta utifrån flera definitioner samtidigt och därför stämmer inte alltid antal förekomster med 

andel företag som studeras.  

Tabell 8 visar att ingen av företagen kommunicerar den frivilliga dimensionen i sina 

affärsidéer. Sociala (43%) och Stakeholders (49%) dimensionen kommuniceras mest i 

affärsidéerna. Den ekonomiska dimensionen förekommer något mindre (29%) i beskrivning 
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av affärsidéer och miljöfrågor minst 8% av totalen.  Men andel av framgångsrika företag 

bland samtliga är störst när det gäller kommunikation av sociala åtagande (60%), 

intressenternas engagemang (71%) och miljöfrågor (75%). Medan ekonomiska mål fördelas 

ungefär lika mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företag. 

CSR dimensioner Grupp 

1 (% i 

grupp 

andel) 

Grupp 

2(% i 

grupp 

andel) 

Grupp 

3(% i 

grupp 

andel) 

Grupp 

4 (% i 

grupp 

andel) 

Antal företag 

som arbetar 

utifrån 

respektive 

aktivitet (% i 

total andel) 

Andel 

framgångsrika 

företag 

(G1+G2) utav 

samtliga 

1 Frivilliga - - - - - 14 av 29 (48%) 

2 Sociala 4(57%) 22(41%) 16(46%) 1(25%) 43(43%) 26 av 43 (60%) 

3 Miljö 2(28%) 4(7%) 2(6%) - 8(8%) 6 av 8 (75%) 

4 Ekonomiska - 14(26%) 13(37%) 2(50%) 29(29%) 14 av 29 (48%) 

5 Stakeholders/Intressent 4(57%) 31(57%) 12(34%) 2(50%) 49(49%) 35 av 49 (71%) 

Tabell 8. Fördelning av de fem CSR dimensionerna (Dahlsrud, 2008) mellan grupperna av studerade företag. 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Nedan sammanfattar vi de viktiga tal som vi fått fram från vår studie av relation mellan CSR 

som del av affärsidén och framgång. Dessa siffror blir centrala i vår analys av resultatet. 

Tabellen 9 visar hur stor andel av framgångsrika företag utifrån totala som arbetar med 

respektive CSR aktiviteter: 

Tabellen visar att bland de företag som arbetar med CSR väljer de flesta i första hand att 

arbeta med miljöfrågor vilka kan vara både: långsiktigt inriktat samt kortsiktigt (Galbreath, 

2006; Sundström, 2009). Generellt arbetar majoriteten mer kortsiktigt utifrån ”Corporate 

Philanthropy” (sponsring) (Collier & Esteban, 2007; Sundström, 2009). Något färre arbetar 

med frågor som rör arbetsmiljö vilket är mer långsiktigt. 

 

Total andel Ja-svar i den 

första studerade fråga 
Sponsring Skolor Miljö Arbetsmiljö 

Total andel (%) 82% 81% 89% 70% 

Framgångsrika (%) 47% 55% 55% 40% 

Tabell 9. Sammanfattning av resultat som visar hur stor andel av framgångsrika företag utifrån totala som 

arbetar med respektive CSR aktiviteter (den första studerade frågan). 
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Tabellen 10 visar hur stor andel av framgångsrika företag utifrån totala som har CSR 

dimension förekommande i affärsidéerna: 

Tabellen visar att 70 % av studerade företag integrerar CSR åtagande i affärsidén. Mer än 

hälften (67%) av samtliga är framgångsrika i enlighet med denna studie. Inga av studerade 

företagen inkluderar åtgärder av philantropy (den frivilliga dimensionen) i sina affärsidéer. 

Det som företagen kommunicerar mest genom affärsidéerna är sociala (43%), intressenter 

(49%) och ekonomiskt arbete (29%). Miljöfrågor tas minst upp i affärsidéstexter (8%). Andel 

av framgångsrika företag är störst när det gäller kommunikation av miljö, intressenters och 

sociala frågor.  

Total andel Ja-svar i den 

andra studerade fråga 
Frivillig Sociala Miljö Ekonomiska Intressenter 

Innehåller 

CSR i 

affärsidén 

Total andel (%) 0% 43% 8% 29% 49% 70% 

Framgångsrika bland 

samtliga(%) 
48% 60% 75% 48% 71% 67%  

Tabell 10. Sammanfattning av resultatet: total andel av företag i respektive dimension och CSR innehåll i 

affärsidén (den andra studerade fråga). 

 

Tabell 11 visar en procentuell fördelning av samtliga resultat i respektive grupp: 

Tabellen visar att andel av mindre framgångsrika företag är högre när det gäller CSR 

aktiviteter med kortsiktiga perspektiv såsom sponsring. Arbete med skolor och miljöfrågor 

prioriteras något mer av framgångsrika företag medan arbetsmiljöfrågor fördelas ganska jämt 

mellan framgångsrika och mindre framgångsrika. Andel av framgångsrika företag som i 

enlighet med affärsidéernas innehåll jobbar med aktiviteter som riktas mot långsiktiga 

perspektiv såsom intressenternas och sociala engagemang är högre. En procentuell jämförelse 

mellan grupperna visar en tydlig ökning bland företag som integrerar CSR i sina affärsidéer i 

relation till hur framgångsrika de är: från 100% bland företag med överlägsen prestanda till 

40% bland de som är minst framgångsrika företag. Den ekonomiska dimensionen 

kommuniceras främst av de mindre framgångsrika företagen: från 50% i Grupp 4, 26% i 

Grupp 2, 37% i Grupp 3, till 0% i Grupp 1. Medan miljöfrågor framgår mer hos 

framgångsrika företags affärsidéer: från 28% i Grupp1, 7% i Grupp2, 6% i Grupp 3,  till 0% i 

Grupp 4. Resultatet visar också att genomsnittliga 49% av de framgångsrika företagen 

respektive genomsnittliga 37% av de mindre framgångsrika företagen som integrerar CSR i 

affärsidén talar om CSR- arbetet utifrån ”sociala engagemang”. 57% av de framgångsrika 
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företagen kommunicerar sitt CSR arbete som riktas mot intressenternas engagemang medan 

42% gör det bland de mindre framgångsrika företagen. 

Ja svar i respektive Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

Innehåll CSR i affärsidén 100% 74% 62% 40% 

Arbete med sponsring 71% 78% 89% 100% 

Arbete med skolor 86% 85% 76% 60% 

Arbete med miljöfrågor 100% 89% 88% 80% 

Arbete med arbetsmiljö 86% 63% 76% 80% 

Frivillig 0% 0% 0% 0% 

Sociala 57% 41% 46% 25% 

Miljö 28% 7% 6% 0% 

Ekonomiska 0% 26% 37% 50% 

Intressenter 57% 57% 34% 50% 
Tabell 11. Sammanfattning av resultat fördelat enligt grupp och CSR-områden 
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5 Analys och tolkning av resultat 

I det här kapitlet analyserar vi och tolkar de resultat som kommer från den empiriska studien 

utifrån den teoretiska referensramen som presenteras i teoridelen. 

Denna studie har fokuserat på att fördjupa kunskapen om relationer mellan CSR integrerat i 

affärsiden och framgång. Syftet med studien är att undersöka huruvida framgångsrika företag, 

omsättningsmässigt, har integrerat CSR mer i affärsidén än de som är mindre framgångsrika. 

Utifrån insamlad data har vi sett att andel av företag med CSR som integrerad del av 

affärsidén ökar i förhållande till ökad omsättningsutveckling. Detta tyder på att det finns ett 

positivt samband mellan CSR som del av affärsidén och framgång.  

 

5.1 Företagens CSR engagemang 

Nedan presenterar vi analys av empiriskt material som tar upp hur de studerade företagen 

arbetar med CSR – långsiktigt eller kortsiktigt.  

5.1.1 Generellt CSR arbete 

CSR en mycket signifikant trend för dagens affärsverksamheter(McManus, 2008; Thaler, 

2013; Lev 2011) vilket i enlighet med flera forskningsarbeten bidrar till ökande ekonomiska 

prestationer (Tsoutsoura, 2004; Cochran & Wood, 1984; Waddock & Graves, 1994; 

Moskowitz, 1972;  Konar & Cohen, 2001; Van Beurden & Gosslin, 2008; Preston & 

O’Bannon, 1997).  

Resultatet visar att cirka 80% (Se Tabell 9, sidan 32) av de företag som ingår i studien strävar 

efter att implementera CSR på något sätt, vilket bland annat inkluderar arbete som att stödja 

lokala idrottsklubbar/skolor, sponsring, miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor. Majoriteten, 43%-

49% (Se Tabell 10 sidan 33) av samtliga företag arbetar mot intressenterna och sociala 

engagemang. Därför kan vi konstatera att båda sätten att arbeta med CSR lång- respektive 

kortsiktigt anammas av företagen: långsiktiga perspektiv- the Stakeholder perspektiv, 

Corporate Citizenship och Shareholder perspektiv samt kortsiktiga perspektiv- Corporate 

Philantrophy (Sundström, 2009). Resultaten tyder på att mindre framgångsrika företag har 

lägre tendens att anamma långsiktiga CSR-strategier och utgörs i princip av Corporate 

Philanthropy som sätt att arbeta med CSR. Vad vi har kunnat fastställa är att framgångsrika 

företag arbetar mer långsiktigt med CSR engagemang.  
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5.1.2  Sponsring 

I tabell 3 (sidan 28) har vi visat att många (82%) engagerar sig i sponsring och det gäller  

framförallt gruppen som består av de mindre framgångsrika företagen. Sponsring hör till 

philanthropy och innebär att företagen prioriterar det ansvarstagande som är frivilligt (Se 

Figur 1 sidan 8). Detta kan ge företagen en bra image (Collier & Esteban, 2007) men har 

kritiserats för att gynna det kortsiktiga ansvarstagandet (Galbreath, 2006; Sundström, 2006). 

Vi tolkar detta resultat som att ju mindre framgång företag har desto mer fokuserar de på 

kortsiktiga perspektiv vilket också är det enklaste formen av CSR att engera sig i. Detta kan 

förklaras med att sponsring hör till ”charity” typologin i Nelsons (2006) tabell vilket 

representerar den altruistiska och kortsiktiga delen av CSR (Se Figur 1 sidan 8). Samtliga 

aktiviteter står utanför de CSR aktiviteter som driver konkurrenskraft enligt Nelsons modell 

och tappar därför styrka i att driva in lönsamhet i verksamheten. CSR-strategier ska vara 

framgångsrika för att företag ska nå en hållbar ekonomisk avkastning (Borglund, et al., 2012). 

Organisationer behöver utveckla och implementera CSR aktiviteter som är anpassade till 

organisatorisk kultur, affärsmässiga grunder och strategiska mål (Lindgreen, et al., 2009; 

Peloza, 2006). En tolkning kan vara att de företag i vår studie som ägnar sig åt denna CSR 

aktivitet som innebär kortsiktiga CSR engagemang även kan ha svårt att bygga in 

kärnvärderingar i verksamheten. 

  

5.1.3 Skolarbete 

I tabell 4 (sidan 29) har vi visat att när det gäller CSR arbete med att stötta skolor engagerar 

sig nästan alla (81%) företag även om de mer framgångsrika företagen (64%) visar större 

engagemang för att vara aktiva i att arbeta med infrastrukturella frågor. Att stötta skolor 

diskuteras inom Corporate Citizenship och innebär att företag sätter samhällets intressen först, 

och att det klassas som att de främjar långsiktiga åtaganden (Sundström, 2009; Boehm, 2002; 

Vidaver-Cohen & Altman, 2000). Vi tolkar detta som att ju framgångsrikare företagen är 

desto mer arbetar de med långsiktiga perspektiv.  

 

5.1.4  Miljöfrågor 

Som vi ser i Tabell 5 (sidan 29) prioriteras miljöfrågor mest (89%) av alla studerade företag. 

Detta tycker vi är intressant resultat, som pekar på att företagare tycker att miljöfrågor är mest 

aktuella och lockande för att få legitimitet av intressenter i omgivningen. I en undersökning 
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som gjorts av IBM (HBR, 88/6) framgår att två tredjedelar av utvalda chefer ser hållbar 

utveckling som intäktsdrivare och hälften av dem förväntar sig att ett grönt initiativ skall ge 

konkurrentfördel. Skribenterna till artikeln ”Growing Green” (HBR, 88/6) Unruh & Ettenson 

(2010) hävdar att denna dramatiska förändring som skett i företagens tankesätt och praxis 

under det senaste årtiondet avspeglar en växande medvetenhet om att miljöansvar kan vara en 

plattform för både tillväxt och differentiering. Förklaringen kan ligga i att miljöstrategier kan 

vara både långsiktiga och kortsiktiga. Det vill säga de perspektiv som diskuteras inom 

Corporate Citizenship, vilket innebär att företag sätter samhällets intressen först som anses 

leda till långsiktiga prestationer (Boehm, 2002; Vidaver-Cohen & Altman, 2000) samt till de 

perspektiv som ger kortsiktiga effekter (Sundström, 2009). Vår tolkning är att strategier 

rörande miljöfrågor lätt kan bli adopterade av alla företag oavsett hur framgångsrika de är i 

förhållande till omsättning.  

 

5.1.5 Arbetsmiljö 

Resultat av arbetsmiljöarbete visar att interna arbetsmiljöfrågor har stor betydelse för 

företagen. 70% av studerade företag arbetar med detta. Frågor som rör arbetsmiljö engagerar 

både de framgångsrika företagen i grupp 1 och 2 samt de mindre framgångsrika företagen i 

grupp 3 och 4 (Tabell 6, sidan 30). Arbetsmiljö kopplas till interna normer och intressenter 

(Phillips, et al., 2003), där ansvarstagandet riktar sig mot att främja förhållandena för 

arbetstagare på en arbetsplats. Enligt Donaldson & Preston (1995) har interna intressenter en 

stor påverka på företagets verksamhet. Därför kan anställda ha en stor betydelse för 

verksamheten och ha de egenskaper som krävs för att företagen ska engagera sig för dem som 

intressent (Löhman & Steinholtz, 2003). Jutterström & Norberg (2011) noterar att CSR 

attraherar en bredare grupp i samhället och generellt skapar mer konflikt på ledningsnivå än 

andra managementidéer. Till exempel utifrån ett globalt sammanhang kan intressenter vara av 

sekundär betydelse (Sundström, 2009) vilket även kan gälla på intern nivå. Därför kan arbetet 

genomföras på många olika sätt, vilket avgör vilka perspektiv som ska ligga till grund: 

långsiktiga eller kortsiktiga. Detta tolkar vi som att strategier rörande arbetsmiljöfrågor 

tillämpas av både framgångsrika och mindre framgångsrika företag men att det genomförs på 

olika sätt och att prioriteringarna är baserade på de interna intressenternas förmåga att ha 

makt, legitimitet och hur angelägen deras betydelse är för verksamheten (Sundström, 2009; 

Philips et. Al, 2003). 
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5.2 CSR integrerat i affärsidén   

Resultatet från vår studie som utgår från databasen FRAMFÖR visar att majoriteten av de 

studerade företagen, 70%, (Tabell 7, sidan 31) uppfattar att CSR är viktigt för framgång på så 

sätt att det måste vara integrerat i affärsidén. I enlighet med Esty & Charnovitz (2012) lyfter 

de flesta företag fram aktiviteter förknippade med CSR och hållbarhet som ett sätt att bygga 

upp immateriella värden vilket kan ha genererat ökningar i intäkter och lönsamhet. Det 

framgår att mer än hälften 67% (Tabell 10, sidan 33) av studerade företag som integrerar CSR 

i affärsidén är framgångsrika i förhållande till omsättningsutveckling. Resterande 33% av 

studerade företag lyckades inte öka ekonomiskt värde i deras verksamhet på samma sätt.  

I enlighet med ett flertal debatter som antyder att CSR integrerat som en del av företagens 

kärnverksamhet kan bidra till ekonomisk framgång (Burke & Logsdon, 1996; Grafström et al, 

2008) är det emellertid svårt att kunna fastställa hur CSR i affärsidéns innehåll har påverkat 

omsättningsutvecklingen hos de studerade företagen eftersom andra faktorer kan ha stor 

betydelse (Ullman 1985; Margolis & Walsh, 2003; McWilliams & Siegel, 2000; Pava & 

Krausz, 1996; Bird et al 2007). Lindgreen et al. (2009) anser att brist på vägledning om olika 

CSR genomförandefrågor inklusive förvaltning, upprätthållande, kommunikation och 

prestationsmått leder till misslyckande med CSR implementering. 

Men vi kan från resultatet av vår undersökning konstatera att andel företag med CSR 

integrerat i affärsidén följer storlek på omsättningsutvecklingen vid jämförelse mellan 

grupperna (Se Tabell 7 sidan 31): 40% av företagen integrerar CSR i affärsidén i grupp 4 

minst framgångsrika, 62% i grupp 3 mindre framgångsrika, 74% i grupp 2 framgångsrika och 

upp till 100% i grupp 1 företag med överlägsen prestanda. Detta tyder på att ju mer 

framgångsrika företag är desto mer integrerar de CSR i sin affärsidé.  

 

5.2.1 CSR perspektiv som kommuniceras via företagens affärsidé.  

Resultatet visar också att den frivilliga dimensionen eller philantropiska perspektiv inte 

kommuniceras alls via företagens affärsidé (Tabell 8, sidan 32). Den ekonomiska 

dimensionen eller Shareholders perspektivet kommuniceras främst av de mindre 

framgångsrika företagen från 50%  i Grupp 4 till 0% i Grupp 1 (Se Tabell 8, sidan 32). 

Miljöfrågor som hör till mer långsiktiga CSR engagemangen (Sundström, 2009) anses 

framhållas mer i de framgångsrika företagens affärsidéer: från 28% i Grupp1, till 0% i Grupp 

4 (Se Tabell 8, sidan 32). Resultatet visar också att i genomsnitt bland de företagen som 
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integrerar CSR i affärsidén är det mer framgångsrika företag som talar om CSR-arbete utifrån 

sociala och intressenternas engagemang. Detta tyder på att samtliga företag arbetar med CSR 

på ett Stakeholders orienterat sätt (Sundström, 2009; Donaldson & Preston, 1995; Löhman & 

Steinholtz, 2003) och tillämpar sitt CSR arbete på ett strategiskt, konkurrensdrivande sätt i 

enlighet med Nelsons (2006) CSR typologi (Se figur 1, sidan 8). Vi tolkar detta som att 

långsiktiga CSR perspektiv kommuniceras främst av de mer framgångsrika företagen och att 

de kortsiktiga CSR perspektiven inte kommuniceras alls via företagens affärsidé. Detta kan 

bero på att framgångsrika företag genom att arbeta utifrån det långsiktiga perspektivet 

anpassar sina CSR åtagande till verksamhetens produktionsprocesser. I det kortsiktiga 

perspektivet ingår bland annat Corporate Philantropy vilket oftast inte har någonting att göra 

med verksamheten och som resultatet visar kommuniceras därför samtliga agerande inte alls 

genom affärsidén. 

 

5.3 Sammanfattning av resultatet 

Vi tolkar vårt resultat som att CSR perspektiven som företag arbetar utifrån kan ha en 

betydelse för hur samtliga integrerar CSR i sina affärsidéer och varför det kan leda till ökad 

omsättning. Kortsiktiga perspektiv kan leda till vissa ekonomiska prestationer inom CSR-

arbete men vanligtvis kortsiktiga (Sundström, 2009; Galbreath, 2006). För att öka hållbarhet 

måste CSR arbete baseras på processer som skapar ekonomisk värde för företag (Grankvist, 

2012). Medan Stakeholders orienterat sätt att arbeta med CSR följer det som diskuteras inom 

Corporate Citizenship (Crittenden, et al., 2011) och Stakeholders Involvement Strategy 

(Grunig & Hunt, 1984) och kan därför definieras som långsiktigt ansvarstagande (Grankvist, 

2012). Dessa strategier är konkurrensdrivande och hör till den högra sidan av (Nelsons, 2006) 

typologi (Se Figur 1, sidan 8) som står för ”Create new value” och ”control costs, risks och 

negative impact” och är därmed strategiska och hållbara. De baseras på verksamhetens 

processer och bygger därför upp konkurrensfördel.   

Ett sätt för företag att bygga upp immateriella värden och generera ökningar i intäkter och 

lönsamhet (Esty & Charnovitz, 2012) är att de uppfyller kommunikationens roll inom CSR 

arbete och skapar två-sidig dialog med intressenter (Grunig & Hunt, 1984). Detta för att få 

legitimitet genom CSR-beteenden (Ziek, 2009) och fånga intressenternas engagemang som 

kopplas till företagets verksamhet (Morsing & Schultz, 2006) och därmed integrera CSR i 

affärsidén. Affärsidéns funktion är bland annat att definiera vilka kunderna är för att bygga 

upp strategier gällande kundkategorier (marknadssegment) och hur de ska bearbetas vilket 
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inom CSR kommunikation är ett lovande tillvägagångssätt att förbättra medvetenhet om vilka 

CSR initiativ som stöds av företaget (Pomering & Dolnicar, 2009). Förutom att rikta 

kommunikation mot sitt valda segment säkerställer dessutom CSR integrerat i affärsidén att 

CSR åtagande är baserade på kärnkompetens vilket är viktigt för att lyckas med konceptets 

implementering (Lierop & Karlijn, 2006; Fahlen & Hansson, 2008). På detta sätt kan 

företaget uppfattas som att de på allvar satsar med socialt ansvar vilket skapar trovärdighet 

och positiva attityder bland intressenter (Edmund & Balmer, 1998). Trovärdigt arbete inom 

CSR hjälper till att uppnå fördelar med konceptet inom verksamheter och minska attitude-

behavior gap vad gäller  inköpsbeslut hos konsumenter (Öberseder, et al., 2011). Detta leder 

till lojalitet bland kunder vilket har positiv inverkan på företagets omsättning (Classon & 

Dahlström, 2006).  

I enlighet med Lierop & Karlijn (2006) har företag en inre motivation att ta ansvar för 

kollektiva nyttigheter men att de ska vara baserat på deras kärnkompetens. Affärsidén 

utvecklas i enlighet med kärnverksamheten och dess ändamål att ”åstadkomma en förståelse 

för syftet med organisationen” (Ax, 2003). Detta sätt att kommunicera CSR kan öka 

intressenternas engagemang vilket positivt påverkar deras stöd till företaget (Peloza & 

Papania, 2008) och på detta sätt bidra till ökad omsättning (Tsoutsoura, 2004; Cochran & 

Wood, 1984; Waddock & Graves, 1994). Baserat på de funktioner som affärsidén utgör anser 

vi att CSR integrerat och uttryckt i affärsidén uppfyller den roll av CSR kommunikation som 

enligt Donaldson & Preston (1995) är att skapa en två-sidig interaktion med intressenter vilket 

dessutom riktas mot att vinna intressenternas stöd till företaget (Borglund, et al, 2012; 

Morsing & Schultz, 2006 m fl). Morsing & Schultz (2006) påstår att det uppstår kritiska 

attityder vid CSR-program och Pr-kampanjer. Genom rättvisa beslutsprocesser kan företag 

öka trovärdighet genom åtagna CSR-intentioner som accepteras av allmänheten i större 

utsträckning (Phillips, et al., 2003) och undvika det som kallas för informationsasymmetri 

(Lev, 2011) i dagens transparanta miljö (Thaler & Tucker, 2013). Om företagen inte anses 

vara trovärdiga i sina CSR-insatser och kommunikation kan det bero på att deras 

produkter/tjänster har en tendens att motarbeta och inte uppfylla budskapet som CSR-program 

och Pr-kampanjer åsyftar  (Yoon, et al., 2006). För att uppnå konkurrensfördelar är det 

strategiskt viktigt för företagens överlevnad att intressenterna ser de som seriösa (Edmund & 

Balmer, 2998). Att integrera CSR i affärsidén kan innebära att motverka kritiska attityder och 

övervinna intressenternas positiva medverkan av företagets prestationer på lång sikt (Loch, et 

al., 2012; McWilliams & Siegel, 2000). 
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Resultatet av hur företag integrerar CSR i affärsidén indikerar att framgångsrika företag 

genom att arbeta utifrån det långsiktiga perspektivet (Sundström, 2009) anpassar sina CSR 

åtagande till verksamhetens produktionsprocesser (Jutterström & Norberg, 2011). I det 

kortsiktiga perspektivet ingår bland annat Corporate Philantropy vilket oftast inte har 

någonting att göra med verksamheten och som resultatet visar kommuniceras samtliga 

agerande inte alls genom affärsidén (Se Tabell 10 sidan 33). För att kunna förena CSR med 

affärsidén måste kärnkompetens ligga till grund för företagets ansvarstagande (Lierop & 

Karlijn, 2006; Burke & Logsdon, 1996; Grafström, 2008). I det långsiktiga perspektivet ingår 

bland annat CSR kommunikation och intressenternas engagemang som del av Corporate 

Citizenship program (Crittenden et al, 2011). Detta arbete baseras på strategiska och 

konkurrensdrivande CSR aktiviteter (Nelson, 2006) vilka kopplar CSR aktiviteter till 

kärnkompetens, det vill säga till affärsidén (Ax, 2003). På detta sätt anser vi att företag kan 

förena legitimitet som CSR handlar om med rationalitet och effektivitet som råder inom 

ekonomiska verksamheter vilket har potential att öka konkurrenskraft och därmed ekonomisk 

prestanda. I Figur 3 nedan har vi sammanställt resultatet utifrån hur företagen arbetar i 

enlighet med ett långsiktigt alternativt kortsiktigt perspektiv och kopplat till deras ekonomiska 

situation. Här nedan ser vi att det finns en positiv relation mellan kort/långsiktig CSR och 

omsättning. Medan de mer framgångsrika företagen arbetar mer långsiktigt med CSR 

engagemang visar resultatet att mindre framgångsrika företag arbetar med CSR utifrån det 

mer kortsiktiga perspektivet. Det tyder på att omsättningen har inverkan på vilka CSR 

dimensioner som företaget använder. Vi kan emellertid inte säga att CSR bidrar till 

ekonomisk prestanda. 

CSR dimensioner och perspektiv            Påverkan på ekonomisk prestanda 
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6 Slutsats  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit av studiens genomförande. Förslag 

ges även på framtida forskning. 

Syftet med uppsatsen är att bidra till forskning vad gäller att få ökad förståelse för relation 

mellan CSR integrerat i affärsidén och framgång kopplat till omsättning. Vi har studerat hur 

lokala små och medelstora företag arbetar med CSR för att analysera om det finns en koppling 

mellan hur framgångsrika ett företag är (beträffande omsättningsutveckling) och integration 

av CSR i affärsidén.  

Genomförandet av denna studie har ökat vår förståelse beträffande relationer mellan CSR och 

framgång. CSR är en mycket signifikant trend enligt (McManus, 2008; Thaler & Tucker, 

2013; Lev, 2011) och har potential att förbättra företagets ekonomiska prestanda i enlighet 

med (Moskowitz, 1972;  Konar & Cohen, 2001; Van Beurden & Gosslin, 2008; Preston & 

O’Bannon, 1997; Tsoutsoura, 2004; Cochran & Wood, 1984; Waddock & Graves, 1994).  

Vår studie visar att majoriteten av de studerade företag (mer än 80%, Tabell 9, sidan 32) 

arbetar med konceptet på något sätt och att det finns en positiv relation mellan kort/långsiktig 

CSR och omsättning. Studien visar att de flesta företag (70%, Tabell 10, sidan 33) tycker att 

CSR är viktigt för framgång på så sätt att de integrerar konceptet i affärsidén. Medan de mer 

framgångsrika företagen arbetar mer långsiktigt med CSR engagemang visar resultatet att 

mindre framgångsrika företag arbetar med CSR utifrån det mer kortsiktiga perspektivet. Det 

tyder på att omsättningen har inverkan på vilka CSR dimensioner som företaget använder. Det 

bekräftar att företag med hög omsättning har lättare för att använda långsiktiga CSR 

engagemang medan företag med lägre omsättning väljer att använda kortsiktiga CSR 

engagemang. Utifrån insamlad data har vi även sett att andel av företag med CSR som 

integrerad del av affärsidén ökar i förhållande till ökad omsättningutveckling.  

I enlighet med tidigare forskning att är det svårt fastställa relationen mellan CSR och 

ekonomisk prestanda (McWilliams & Siegel, 2000; Pava & Krausz, 1996; Ullman 1985 etc.). 

Enligt Lindgren, et al., (2009) och Peloza & Papania (2008) är relationen svår att fastställa 

utan hänsyn till företagledningens syn på konceptet och implementeringsstrategier som har 

stor påverkan på denna relation. Den här studien visar att  ju mer framgångsrika företag är 

desto mer integrerar de CSR i sina affärsidéer. Studiens praktiska bidrag talar därmed för att 

företagsledningar använder affärsidén som ett kraftfullt verktyg för att öka trovärdighet med 

sitt CSR arbete (Morsing & Schultz, 2006) och övervinna intressenternas stöd till företag 
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(Peloza & Papania, 2008). Detta är strategiskt viktigt för att CSR anses vara framgångsrikt 

(Edmund & Balmer, 1998; Nelson 2006; Esty & Charnovitz, 2012; Grankvist, 2012; 

Borglund, 2012). 

Analys av empiriskt material indikerar att det perspektivet som organisationer arbetar utifrån 

med CSR kan ha betydelse för hur de integrerar CSR i sina affärsidéer. Därför är vår tolkning 

av resultatet att för de företag som arbetar mer långsiktigt med CSR utifrån intressenternas 

engagemang (Sundström, 2009; Philips et. Al, 2003; Donaldson & Preston, 1995) och 

Corporate Citizenship program (Crittenden, 2011), blir det lättare att utveckla sina affärsidéer 

i enlighet med sina CSR-åtaganden för att CSR-strategier ska baseras på företagens 

kärnkompetenser och konkurrensdrivande aktiviteter (Nelson, 2006). 

 

7 Begränsningar i vårt arbete och förslag till fortsatt forskning  

Det vi har sett är att det finns en positiv relation mellan CSR och omsättning, men vi kan 

däremot inte avgöra om det är ekonomin som möjliggör CSR eller om CSR skapar 

förutsättningar för ekonomin. Vår studie av relation mellan CSR och framgång utgår från 

företagens omsättningsutveckling omfattande åren 2010-2012 som definition på framgång. Vi 

är dock medvetna om de begränsningar som finns i att använda omsättning för tre år och att 

ifall vi haft tillgång till företagens ekonomiska information som sträcker sig 5-10 år tillbaka i 

tiden hade vi kunnat följa utvecklingen under en längre tid och sammanställa framgång mer 

tydligare. Att ändra urvalet och studera organisatorisk framgång utifrån andra perspektiv, som 

till exempel ”antal år på marknaden”, och ”antal anställda”, ”trivsel på företag bland anställda 

och/eller hos kunder” kan möjligtvis leda till ett annat resultat och är önskemål för vidare 

forskning. 
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Företag 
Omsättning 

tkr år 2010 

Omsättning 

tkr år 2012 

Skillnad i 

omsättning 

Skillnad i 

% 

Sponsrin

g 

Skolkontak

ter 

Miljöfr

ågor 

Arbets

miljö 

CSR i 

affärsidén 

Almer oil AB 60449 49402 -11044 -0,18 Ja Ja Ja Ja Nej 

Sandvikens formmekaniska AB 4905 7 624 2719 0,55 Ja Ja Ja Ja Nej 

Lantz AB Betong håltagning 2216 2 300 84 0,04 Ja Ja Ja Ja Nej  

Svenska Finansgruppen AB 2742 3 187 445 0,16 Ja Nej Ja Ja Ja 

Klub Teknik AB 2341 3 248 907 0,39 Ja Ja Ja Ja Nej 

Carpa AB 3017 3 338 321 0,11 Ja - Ja - Nej  

T Hellgren Allservice AB 6426 3 425 -3001 -0,47 Ja - Ja Ja Nej 

Trivsamt i sandviken AB 4326 3 465 -861 -0,20 Ja - Ja Ja Ja 

Rex Revision AB 5764 3 481 -2283 -0,40 Ja Ja Ja Ja Nej 

Profilic AB 4928 3 605 -1323 -0,27 Ja Ja Nej Ja Ja 

Sandvikens kakel och Golv AB 4693 3 624 -1069 -0,23 Ja Ja Ja Ja Ja 

Band och montageteknik i Gävle AB 4510 3 850 -660 -0,15 Ja Ja Ja - Nej  

H I Coffee shop AB (Wayne´s coffee) 3711 4 256 545 0,15 - Ja Ja - Nej  

Smaksak AB 8073 4 574 -3499 -0,43 Ja Ja Ja Nej Ja 

Celebra AB 1436 4 616 3180 2,21 Ja Ja Ja - Ja 

Svensk Bilvård 5474 4 687 -787 -0,14 Ja Ja Ja Ja Ja 

Rostteknik i Gävle AB 5474 4 687 -787 -0,14 Ja Nej Ja Ja Ja 

K-Å Wiik AB 7306 4 733 -2573 -0,35 Ja Ja Nej Ja Ja 

Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB 3785 4 980 1195 0,32 Nej Ja Ja Ja Nej 

Gävle Bygg Consulting AB 5078 5 519 441 0,09 Ja Ja Ja Ja Ja 

Kilometer ReklamByrå AB 9898 5 600 -4298 -0,43 Ja Ja Ja - Ja 

Conny Blom Skogsentrepenad AB 3780 5 696 1916 0,51 Ja Nej Ja Ja Ja 

Trycktrean AB  7733 6 001 -1732 -0,22 - Ja Ja Ja Nej 

Gävle Takentrepprenader AB 5194 6 027 833 0,16 Ja Ja Ja Ja Ja 

Rehcon Engenering AB 8002 6 920 -1082 -0,14 Ja Ja Ja Ja  Nej 

Nordsika Retail Dealer AB 7184 7 295 111 0,02 - Ja - - Nej 

K Mularis industritjänst AB 7398 8 218 820 0,11 Ja   -   Ja 

Svensk Brandtjänstservice AB 7333 8 387 1054 0,14 Ja Ja Ja Ja Ja 

Gävle Foto och Radio AB  14176 9 029 -5147 -0,36 Ja Ja Ja Ja Ja 

Johan Skoog Arkitektorkontor AB 9189 9 326 137 0,01 Ja Ja Ja - Ja 

Kök och Bad Gävle AB (KVIK) 12633 9 376 -3257 -0,26 Ja - Ja Ja Ja 



B 

 

Pira Markservice i Gävle AB 9110 9 495 385 0,04 Ja Ja Ja Ja Ja 

Telemarketinggruppen AB 8046 9 810 1764 0,22 Ja Ja Ja Ja Ja 

Sekreterar Jouren i Gävle AB 6912 6 500 -412 -0,06 Ja Ja Ja Ja Ja 

KdM Olssons Bröd AB 10178 9 955 -223 -0,02 Ja Ja   - Ja 

Gävle Mobilservice AB 9677 10 159 482 0,05 Ja Nej Ja Ja Ja 

Fartygsservice Gävle AB 8688 10 302 1 614 0,19 Ja Ja Ja - Ja 

Simson Power Tools 14272 10 942 -3 330 -0,23 Ja Ja Ja Ja Ja 

KH Måleri AB 11335 11 526 191 0,02 Ja Ja Ja - Nej 

Medialect 15431 11 606 -3 825 -0,25 Ja Ja Ja Ja Nej 

VVS-montörerna i Gästrikland AB 11206 11 696 490 0,04 Ja Ja Ja Ja Nej 

Marklunds betongprodukter AB 10437 11 942 1 505 0,14 Ja Nej Ja Ja Nej 

Telemarketinggruppen i Gävle AB 8046 12 500 4 454 0,55 Ja Ja Ja Ja Nej 

Cadcam-IT i Gävle AB 12457 12 643 186 0,01 Ja Ja Ja Ja Ja 

Ockelbo Fastighetsservice AB 12210 13 170 960 0,08 Nej Ja Ja Ja Ja 

ILA Städ- och Fastighetsservice AB 11792 13 331 1 539 0,13 Ja Ja Ja Ja Ja 

Ja B Fraktkonsult AB 13600 20 364 6 764 0,50 Ja Ja Ja Ja Ja 

Cat-Ann Mode AB 15494 13 632 -1 862 -0,12 Nej Ja - - Ja 

TCC Holding AB 15134 14 000 -1 134 -0,07 - Ja Ja Ja Ja 

NUTRONIK AB 10740 14 412 3 672 0,34 - Ja Ja - Ja 

Nej.G. Sundbergs Smidesfirma i Gävle 

AB 9832 14 687 4 855 0,49 Ja Ja - Ja Ja 

Mattes Bröd i Ockelbo AB 14841 15 085 244 0,02 Ja - Ja - Ja 

Svetscenter i Gävle AB 15395 15 907 512 0,03 Ja Ja Ja Ja Nej 

Mekonomen 12866 15 915 3 049 0,24 Nej Ja Ja Ja Ja 

Vi kan tak AB 12146 16 319 4 173 0,34 Ja Ja Ja Ja Ja 

Interlan Gefle AB 16289 19 036 2 747 0,17 Ja Ja Ja - Ja 

Prosystem AB 37427 17 045 -20 382 -0,54 Ja Ja Ja Ja Nej 

Industriautomation 18624 17 287 -1 337 -0,07 Ja Ja Ja Nej Nej 

Städtjänst 20316 19 692 -624 -0,03 Nej Ja Ja Ja Ja 

Åkeritjänst i Gefle AB 16661 20 970 4 309 0,26 Ja Nej Ja Ja Ja 

Profilplåt i Järbo AB 19003 21 253 2 250 0,12 Ja Ja Ja - Ja 

Husvagnscenter i Valbo 25400 21 283 -4 117 -0,16 Ja Nej Ja Nej Ja 

Dinners Gävlebro AB 21753 24 657 2 904 0,13 - Ja Ja - Nej 

Lindströms åkeri i Sandviken AB 19557 22 949 3 392 0,17 Ja Ja Ja Ja Nej 

Owe Jansson säljlager AB 23745 23 018 -727 -0,03 Nej Ja Nej Ja Ja 

Industrirörteknik i Gävle AB 22301 23 483 1 182 0,05 - Ja Ja - Ja 

TCC 15134 23 593 8 459 0,56 Ja Ja Ja Ja Ja 

B Hedlunds åkeri AB 21106 24 311 3 205 0,15 Ja Ja Ja - Nej 

Tunnplåt i Gävle AB 23354 24 340 986 0,04 Ja Ja Ja Ja Ja 



C 

 

Wikblom Hydralik & Rörteknik AB 31771 35 487 3 716 0,12 Ja - Ja Nej Ja 

Bernö Trädgårdscentrum AB 26451 27 449 998 0,04 - Ja Ja Ja Ja 

STU Aktiebolag 17928 28 438 10 510 0,59 Ja Ja Ja Ja Ja 

Heartbreake 30691 30 770 79 0,00 Ja Ja Ja Nej Ja 

Call-Up Förvaltning AB 25255 32 292 7 037 0,28 Ja Ja Ja Ja Ja 

Back´s Mack AB 38022 38 700 678 0,02 Ja Nej Ja - Ja 

IP Hjelte AB (Industriprofil) 35313 38 755 3 442 0,10 Ja Ja Ja - Ja 

ALU Fönster i Åshammar AB 32532 53 601 21 069 0,65 Ja Ja Ja Ja Ja 

Cykelbyggar'Nej Sweden AB 38585 39 924 1 339 0,03 Ja Ja Ja Ja Ja 

BNT Nordic AB 40498 41 038 540 0,01 Ja Nej Nja Nej Ja 

Bolsoni Auramo AB 29064 41 058 11 994 0,41 Ja Ja Ja Ja Nej 

Triennium fastighetsentreprenad AB 43513 41 572 -1 941 -0,04 Ja Ja Ja Ja Nej 

Know IT Gävleborg AB 45449 43 689 -1 760 -0,04 Ja Ja Ja Ja Ja 

LTM i Gävle AB 37948 45 924 7 976 0,21 - Ja Ja Ja Ja 

Card Group Greetings 66375 54 322 -12 053 -0,18 Ja Ja Ja - Ja 

Holmgren Bygg i Gävle AB 63547 57 988 -5 559 -0,09 Ja Ja Ja Ja Ja 

Tele och Satteknik i Sandviken AB 48494 68 347 19 853 0,41 Ja Ja Ja Ja Ja 

KILAB, Kedjeexperten i Lingbo AB 93078 80 650 -12 428 -0,13 Nej Ja - - Nej 

Fastighetssnabben AB 63980 80 929 16 949 0,26 Ja Ja Ja Ja Ja 

FLA Geoprodukter AB 91488 108 244 16 756 0,18 Ja Ja Ja Ja Ja 

SKF Couplings Systems 164313 188 125 23 812 0,14 - - Ja Ja Ja 

Cibes Lift AB 272997 291 710 18 713 0,07 Nej Ja Ja - Ja 

Ovako Forsbacka AB 270456 296 058 25 602 0,09 Ja Ja Ja Ja Ja 

Pöyry Sweden AB 280538 342 823 62 285 0,22 Ja Ja Ja Ja Ja 

Midroc Electro AB 1861460,00 2 402 437 540977 0,29 Ja Ja Ja Ja Ja 

Nea Nord AB/Imtech Sverige 223740 323 071 99 331 0,44 Ja Ja Ja Ja Ja 

Kontors Fackhandlarna i Gävle AB 5300 -369 -4931 -0,93 Ja Ja Ja Ja Ja 

Nämerfors Industriservice AB   konkurs - - Ja Ja Ja - Nej 

San Slip AB 57  0 -57 -100 Ja Ja Ja Ja Nej 

Svenska Processteknik AB   konkurs  - Ja Ja Ja Ja Ja 

Isoleringsmontage 15304 860 -14444 -0,94 Ja Nej Nej Ja Nej 

 

 

 


