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Sammandrag 

Corporate Social Responsibility (CSR) blir alltmer utbrett inom företagsvärlden, dock främst bland 

stora bolag. Det finns därför ett intresse för att även SME-företag ska tillämpa CSR-engagemang i 

större utsträckning. Dessutom ökar intresset för hur företag på ett strategiskt sätt kan tillämpa CSR 

i sin verksamhet. Studiens syfte är således att bidra till fördjupad förståelse för hur SME-företag 

kan tillämpa ett strategiskt förhållningssätt till CSR. En fallstudie genomfördes på tre SME-företag 

där anställda med olika insyn i företagens CSR-arbete intervjuades. Studiens resultat stödjer 

tidigare forskning som visar att företag genom att integrera sitt CSR-arbete med verksamhet, vision 

och värderingar kan skapa värde såväl för sin omgivning som inom företagen. Vidare identifierades 

tre faktorer i studien som betydelsefulla för att framgångsrikt tillämpa CSR som strategi: 

delaktighet, engagemang hos ägare samt uthållighet. Slutligen visar studien vikten av att företags 

CSR-arbete utgår från företagens unika förutsättningar. 

 

Nyckelord: CSR, SME-företag, strategi, CSR-arbete, praktiskt CSR-arbete 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lönsamhet och hållbarhet kan inte bara samexistera,  

utan är förutsättningar för varandra.” 

 

Per Grankvist, 2009, s. 12 

  



 
 

Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till de personer och organisationer som varit till hjälp under uppsatsarbetet. 

Först och främst vill vi tacka de tre studerade företagen Dipart, Folkesson och Woolpower för deras 

hjälpsamhet och den tid de avvarat för att möjliggöra genomförandet av vår studie. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår handledare Göran Nilsson som med närvaro och engagemang bidragit 

med värdefulla perspektiv och tankar under arbetets gång. Därtill vill vi tacka våra opponenter som 

bidragit med givande reflektioner och synpunkter under uppsatsarbetet. 
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1. Introduktion 

I etta avsnitt presenteras bakgrunden till studien samt dess syfte och frågeställning. Därefter 

redogörs för studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt nationalekonomen Milton Friedman (1970, s. 1) är “the only social responsibility of business 

...to increase its profits”. Sedan Friedman skrev detta 1970 har uppfattningen om företags 

förhållande till miljön, ekonomin och den omgivning de verkar inom förändrats. Företags övriga 

intressenter har med tiden fått större uppmärksamhet, bland annat genom Edward Freemans 

Stakeholder Theory som belyser vikten av att företag inte enbart ska fokusera på aktieägarnas 

intressen (Borglund et. al., 2009). Olika ekonomiska kriser såsom IT-kraschen kring år 2000 har 

också väckt stark kritik mot företags fokus på kortsiktig avkastning och lett till ökad efterfrågan på 

socialt ansvarstagande och transparens (ibid.). På motsvarande sätt bidrar den tilltagande 

globaliseringen till ett ökat ifrågasättande av företags utnyttjande av fattiga länders resurser och 

ökade krav på långsiktighet (ibid.). Likväl har ökad medvetenhet från konsumenternas sida bidragit 

till denna utveckling och drivit på företags behov av att ta större samhällsansvar (Radu, 2009). 

Samtidigt spelar media en stor roll i utvecklingen och företag blir allt mer exponerade (Borglund 

et. al, 2009). Idag fortsätter kraven på företag att växa och företagen förväntas ta ett allt större 

ansvar gentemot den omgivning de verkar inom.  

  

Ett begrepp som är starkt kopplat till ansvarsfullt företagande är Corporate Social Responsibility 

(CSR). CSR är ett relativt nytt begrepp och det finns många olika definitioner av begreppet (Radu, 

2009). Exempelvis definierar Europeiska kommissionen CSR som företags ansvarstagande för sin 

inverkan på samhället (Europakommissionen, 2017a). De senaste åren har CSR även varit 

huvudtemat för World Economic Forum (2017) där de allra främsta av politiska-, samhälls- och 

företagsledare samlas för att prata om hur organisationer tillsammans kan skapa en bättre global 

utveckling. Det finns således en växande medvetenhet om att företag har miljömässigt, ekonomiskt 

och socialt ansvar och förväntningarna blir alltjämt större på att företag tillämpar någon form av 

CSR-arbete (McElhaney, 2009). 

  

Det är en svår balansgång för företag att prioritera mellan de olika krav omvärlden ställer på 

företags ledning och resurser (Borglund et. al., 2009). Samtidigt påverkar företags individuella 

förutsättningar deras möjlighet att möta dessa förväntningar (ibid.). I sin tur blir det därför 
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intressant att försöka kategorisera företag utefter dessa förutsättningar. Ett sätt att kategorisera 

företag är genom att ta hänsyn till deras storlek med avseende på antalet anställda och företagets 

omsättning (Europakommissionen, 2017b). En sådan företagskategori som väcker allt mer intresse 

är Small and Medium-sized Enterprises (SME-företag), vilket kan definieras som företag som 

sysselsätter mindre än 250 personer samt har en årsomsättning på max 50 miljoner euro1 eller en 

balansomslutning på max 43 miljoner euro2 (ibid.). 

 

1.2 Problematisering 

Företags CSR-arbete anses som allt viktigare samtidigt som det främst är stora företag som 

förknippas med CSR (Jenkins, 2009). Exempel på stora företag som anses ligga i framkant när det 

kommer till CSR-arbete är IKEA och H&M (Strand och Freeman, 2015). Dessa har tillsammans 

med andra skandinaviska företag kommit att kallas för “sustainability leaders” (ibid.). Det är i 

Sverige främst inom de stora börsnoterade företagen som CSR som managementidé har fått 

genomslag (Borglund et. al., 2009). Det är även framför allt de multinationella företagen som i 

årsredovisningarna redogör för sina miljöåtgärder och sitt sociala arbete (Fassin, 2008). SME-

företags CSR-engagemang är betydligt lägre och dessa företag tillämpar CSR i mindre utsträckning 

än de stora företagen (Castka, 2004). Samtidigt utgörs den absolut största andelen av antalet företag 

i Sverige – över 99 procent – av SME-företag (Statistiska Centralbyrån, 2016). Vidare utgör SME-

företagen cirka 60 procent av alla svenska företags totala omsättning (Tillväxtverket, 2017) och 

cirka två tredjedelar av antalet anställda inom EU (Williamson et. al., 2014).  

  

Det finns en ökad förståelse för att SME-företags aggregerade handlingar har betydande global 

påverkan, vilket i sin tur lett till ökad medvetenhet kring SME-företagens inflytande på miljön och 

samhället (Jenkins, 2009). Inte minst har SME-företagens betydande roll som långvarigt 

verksamma aktörer på lokal nivå bidragit till att dessa företags betydelse för olika samhällsfrågor 

uppmärksammats (Castka, 2004). Följaktligen har intresset för att öka SME-företags CSR-arbete 

växt sig större i Europa och frågan diskuteras allt mer på statlig nivå (ibid.). 

  

Wang (2014) menar att en del företagsledare inte intresserar sig för CSR på grund av oro för att det 

ska vara kostsamt. Det finns även forskning som stödjer denna uppfattning. Exempelvis finns det 

studier som visar att CSR-arbete kräver administration som både är kostsam och tidskrävande 

(Spence et. al, 2003). Det gör att CSR-arbete kan bli svårt att implementera för mindre företag som 

                                                           
1 Cirka 482,7 miljoner kronor (Euroinvestor, 2017) 
2 Cirka 415,1 miljoner kronor (Euroinvestor, 2017) 
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har begränsade resurser att arbeta med (ibid.). Borglund et. al. (2009) skriver att CSR-arbete kan 

kosta mer än vad de smakar för mindre bolag. Han menar även att de flesta mindre bolag inte är 

lika intressanta som stora bolag för media, investerare och andra intressenter bortom det lokala 

sammanhanget vilket gör att efterfrågan på information om mindre företags CSR-arbete är liten 

(ibid.).  

  

Samtidigt finns det studier som visar att SME-företag kan utnyttja fördelar med CSR. I en studie 

från Storbritannien framkom att SME-företag genom praktiskt CSR-arbete bland annat kan få ett 

bättre rykte hos konsumenter, bli mer konkurrenskraftiga och innovativa samt öka de anställdas 

motivation (Jenkins, 2009). CSR-arbete kan även öka företags tillväxt, särskilt om det praktiska 

CSR-arbetet går i linje med deras konkurrensstrategi eftersom företagen då kommer att använda 

sina begränsade resurser mer effektivt och därigenom kan förbättra sina resultat (Stoian och 

Gilman, 2017).  

  

Vidare menar McElhaney (2008) att företag bör betrakta CSR som en strategi för att optimera 

fördelarna av att tillämpa CSR. För att använda CSR som strategi bör CSR-arbetet utformas utifrån 

företags värdegrund och kopplas samman med deras vision (ibid.). CSR-arbetet bör även ha ett 

naturligt samband med företags kärnverksamhet samtidigt som det krävs genuint engagemang från 

företagsledningens sida för att framgångsrikt tillämpa CSR som strategi (ibid.). Genom att ett 

företags CSR-arbete går i linje med företagets verksamhet kan det genomsyra hela organisationen 

och bli en del av verksamheten istället för ett separat arbete (McElhaney, 2008; Porter och Kramer, 

2006).  

 

Trots att det finns konstaterade fördelar med att tillämpa CSR är det som påvisat förhållandevis få 

SME-företag som gör detta. Många företag är dessutom inte medvetna om hur CSR kan tillämpas 

som strategi (McElhaney, 2008). Samtidigt finns det fortfarande begränsad forskning inom CSR i 

praktiken, framför allt hos SME-företag. Därför är det för såväl forskningen som för SME-företag 

som vill implementera CSR i sin verksamhet intressant att studera hur SME-företag kan tillämpa 

CSR som strategi samt hur det kan appliceras i praktiken.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Utifrån SME-företags perspektiv är syftet med denna studie att utveckla fördjupad förståelse för 

hur denna företagsgrupp kan tillämpa ett strategiskt förhållningssätt till CSR och hur dessa företag 

kan integrera CSR-arbete i sin dagliga verksamhet. Studien genomförs med hjälp av fallstudier på 

tre SME-företag och bidrar således även med kunskap om hur denna typ av företag i praktiken kan 

arbeta med CSR. Studien är också relevant ur ett teoretiskt perspektiv då CSR som strategi, särskilt 

bland SME-företag, är ett relativt outforskat område. Med bakgrund av ovanstående resonemang 

ämnar studien således att besvara följande frågeställning: 

  

Hur kan SME-företag tillämpa CSR som strategi och hur kan det avspeglas i praktiken? 

 

1.4 Studiens disposition  

Studien är disponerad enligt följande struktur: i nästkommande avsnitt görs en litteraturgenomgång 

av CSR och lämpliga förhållningssätt till begreppet samt av forskning inom CSR som strategi. 

Därefter redogörs för studiens metod där forskningsansats och datainsamling beskrivs samt de 

metodval som har gjorts motiveras och diskuteras närmare. Sedan presenteras resultaten av studien 

varefter de analyseras och jämförs med den befintliga teorin. Avslutningsvis redogörs för studiens 

slutsatser samt begränsningar och förslag på framtida forskning inom området.  
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2. Teori 

Teoriavsnittet innehåller den teoretiska referensram som är lämplig att grunda denna studie i. 

Kapitlet inleds med en motivering till val av teoretiskt ramverk, varefter teorierna beskrivs mer 

djupgående. Avslutningsvis görs en sammanfattning av teoriavsnittet.  

 

2.1 Val av teoretiskt ramverk 

För att belysa den begreppsförvirring som råder kring CSR samt ge ökad förståelse för hur CSR 

berör komplexa områden som är svåra att avgränsa görs först en behandling av begreppet CSR. 

Genom att redogöra för den tidigare forskningens synsätt på CSR presenteras även ett lämpligt 

förhållningssätt till CSR och insikt i hur begreppet kan studeras. Vidare behandlar teoriavsnittet 

forskning som har gjorts inom CSR och strategi för att ge en tydligare bild av samspelet dem 

emellan samt belysa betydelsen av företags egna förhållningssätt till CSR. Ökad insikt erhålls på 

så sätt även för hur företag på ett gynnsamt sätt kan se CSR som en strategi och vilka faktorer som 

är av vikt för att lyckas förena det praktiska CSR-arbetet med företags verksamhet. Särskilt lyfts 

professor Kellie A. McElhaneys (2008) synsätt på strategisk tillämpning av CSR fram i teorin då 

hon är framstående inom forskningsområdet. 

 

2.2 Begreppet Corporate Social Responsibility  

Begreppet CSR är i en föränderlig fas och det saknas ännu en dominerande paradigm och universell 

definition av CSR (Retolaza et. al., 2009). Bristen på en entydig definition i litteraturen bidrar till 

tvetydighet av förståelsen och implementeringen av CSR bland företag (ibid.). Definitionen av 

CSR är dessutom komplicerad på grund av sin natur då CSR är nära knutet till komplexa och 

dynamiska system såsom ekologi, samhället och det ekonomiska systemet (Sheehy, 2015). Vidare 

förväntas företagsledare tillämpa CSR utifrån sin organisations förutsättningar vilket ger lite 

utrymme för en allmängiltig och mer noggrann definition av CSR (ibid.). Debatten kring hur långt 

företags ansvar sträcker sig och vilka ansvarsområden som går under det offentliga kontra den 

privata verksamheten gör också att enighet kring definitionen av CSR försvåras (Sheehy, 2015). 

Oberoende av vilken definition av CSR som studeras omfattar begreppet vanligen områden som 

berör ekonomi, samhälle och miljö (Grankvist, 2009). Nedan kommer detta förhållningssätt 

definieras närmare.  
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2.3 Tre dimensioner av CSR 

Inom litteraturen studeras ofta CSR utifrån tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga dimensionen (Blowfield, 2008; Grankvist, 2009; Retolaza et. al., 2009). Företag bör 

ta ekonomiskt ansvar genom att arbeta för långsiktig ökning av det totala marknadsvärdet 

(Grankvist, 2009). Företag behöver även ta socialt ansvar och visa hänsyn till andra intressenter i 

sin omgivning (ibid.). Miljöansvar är också nödvändigt och företag behöver arbeta för att minimera 

sin negativa påverkan på miljön (Retolaza et. al., 2009). De tre dimensionerna komplementerar 

varandra och inget område är viktigare än något annat (ibid.). Detta visualiseras i figur 1 som också 

illustrerar att dimensionerna överlappar varandra vilket innebär att det finns områden inom CSR 

som ingår i flera av dimensionerna parallellt. Avgörande för att företag ska vara hållbara på sikt är 

därför att de lyckas finna en balans och ett samspel mellan den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga dimensionen (ibid.). De tre dimensionerna beskrivs mer ingående nedan. 

 

 

Figur 1 – En egen grafisk tolkning av de tre dimensionerna utifrån Grankvist, 2009; Blowfield, 2008; 

Retolaza et. al., 2009. 

 

2.3.1 Den ekonomiska dimensionen 

Grankvist (2009, s. 28) skriver “Man kan vara hur snäll som helst som företagare, men tjänar man 

inga pengar blir snällheten aldrig långsiktig”. Även McElhaney (2008) menar att ett av företags 

viktigaste mål är att skapa vinst och om ett företag inte gör det så kommer det att upphöra att 

existera, hur socialt ansvarstagande det än är. Det innebär att företag behöver vara vinstdrivande 

och arbeta för att öka sina ägares avkastning. Samtidigt kan företag som inte tjänar sina pengar på 

ett ansvarsfullt sätt inte heller existera över tid (Grankvist, 2009). Den ekonomiska dimensionen 
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fokuserar därför på att företag bör finna en balans mellan att vara vinstdrivande och ansvarsfulla 

för att på så sätt öka det totala långsiktiga marknadsvärdet (Retolaza et. al., 2009). Företag kan 

heller inte uppnå långsiktiga finansiella framgångar om inte samhället de verkar inom är 

framgångsrikt (Grankvist, 2009). Därmed ligger det även i företags intresse att samhället utvecklas 

på ett hållbart sätt (ibid.). 

 

2.3.2 Den sociala dimensionen 

Den sociala dimensionen behandlar såväl mänskliga rättigheter som arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö (Blowfield, 2008). Företag bör agera inom ramen för vad som kännetecknar en god 

samhällsmedborgare och ta hänsyn till samtliga intressenters välbefinnande (Granqvist, 2009). Det 

innebär att företag har ett ansvar för att inte hämma ekonomin i de utvecklingsländer där de till 

exempel har produktion utan bör se till att alla som är anställda inom deras verksamhet arbetar 

under acceptabla arbetsvillkor till rimlig lön. Ett sätt på vilket företag kan arbeta med dessa frågor 

är genom att tillämpa olika arbetsstandarder i produktionskedjan för att säkerställa en god 

arbetsmiljö med bra arbetsvillkor (Blowfield, 2008). Vidare inkluderar den sociala dimensionen 

företags inflytande på det lokala samhället där de verkar och de människor företag påverkar genom 

sin verksamhet (ibid.). 

 

2.3.3 Miljödimensionen 

Miljödimensionen innefattar företags hänsyn till den globala samt den lokala miljön. Företag bör 

säkerställa att deras verksamhet inte påverkar miljön negativt genom att exempelvis se till att 

använda naturresurser på ett sätt som är långsiktigt hållbart (Grankvist, 2009). För att kunna ta 

ansvar för hur de påverkar miljön kan företag tillämpa ansvarsfull hantering av sådant som påverkar 

miljön såsom avfall, utsläpp och användning av naturresurser (Blowfield, 2008). Det kan även 

innebära att företag planerar sin förbrukning av till exempel vatten och bränsle för att uppnå 

effektiv användning av naturresurser (Blowfield, 2008; Grankvist, 2009). Sådan planering av 

företags förbrukning innebär inte bara en mer hållbar verksamhet och en bättre miljö utan det kan 

även minska kostnader inom företagen och därmed få positiv inverkan på deras resultat (ibid.). 

Följaktligen kan således miljödimensionen och den ekonomiska dimensionen samverka, något som 

företag ofta missar när de definierar sitt miljömässiga ansvarstagande i samhället (Grankvist, 

2009). 
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2.4 CSR och Greenwashing 

Företag kan av olika anledningar välja att tillämpa CSR. Inte minst lockar möjligheten att tjäna 

pengar på konsumenternas ökade efterfrågan på mer miljövänliga alternativ (McElhaney, 2008). 

Det har lett till att vissa företag försöker utnyttja CSR och begreppet greenwashing har växt fram. 

Greenwashing syftar till att företag marknadsför sig som socialt ansvarstagande men vid närmare 

granskning inte tillämpar CSR i samma utsträckning som de vill framställa det (ibid.). Företag kan 

även medvetet kommunicera vilseledande påståenden till konsumenter kring sin miljöpraxis som 

inte heller stämmer överens med företagets faktiska CSR-arbete (Nyilasy et. al., 2014). Företag 

som blir påkomna med att använda greenwashing riskerar att skada sitt varumärke och 

konsumenternas förtroende (McElhaney, 2008). CSR-arbete som inte upplevs autentiskt bidrar 

även till att förvirra omgivningens perception av företag och verkar mindre effektivt än CSR-arbete 

som är naturligt kopplat till företags verksamhet (ibid.).  

 

2.5 Företags visioner och värderingar 

Yuki (2006) menar att företag kan använda visioner i sin verksamhet för att underlätta arbetet mot 

långsiktiga mål. En vision är något som ett företag kan ta fram för att tydliggöra vad företaget 

eftersträvar och behöver varken vara realistiskt eller mätbart. Visioner hjälper även till att samordna 

personer, beslut och agerande som sker i olika delar av en organisation (ibid.). De kan således 

fungera som en grund i ett företag som påminner om vad som är viktigt inom organisationen och 

hur företaget vill relatera till omgivningen och bemöta intressenter. Om ledare inom ett företag är 

passionerade för företagets vision och värderingar tenderar de att tala om dessa och på så sätt 

kommunicera ut dem i organisationen (ibid.). 

  

Företagsvärderingar avspeglar det synsätt och de uppfattningar ett företag vill ska genomsyra 

organisationen (Philipson, 2011). Utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan även värderingar 

användas för att skapa effektivitet, trygghet och legitimitet (ibid.). Vidare menar Trollestad (2000) 

att det är viktigt att företag aktivt arbetar med sin värdegrund och skapar en dialog kring den för 

att framgångsrikt implementera värdegrunden i sin organisation. Trollestad (2000) menar också att 

det är viktigt att företag tydliggör innebörden av sina företagsvärderingar och involverar 

medarbetarna i värderingsarbetet för att lyckas få värderingarna till något medarbetare agerar efter 

i det dagliga arbetet.  
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2.6 CSR och strategi 

Rådande förhållningssätt till CSR inom forskning och företag är huvudsakligen att socialt 

inflytande och finansiella resultat betraktas separat (Porter och Kramer, 2006). Mycket pekar 

däremot på att det potentiellt finns ett samspel mellan CSR och finansiella resultat (Borglund et. 

al., 2009). Forskning lyfter således allt mer fram ett strategiskt förhållningssätt till CSR och menar 

att ett företag genom att väva samman CSR-arbete med sin övriga strategi och funktioner både kan 

gynna samhället och skapa värde inom företaget (McElhaney, 2008; Porter och Kramer, 2006). 

Vidare understryker Porter och Kramer (2006) att inget företag kan lösa samhällets alla problem, 

varför företag behöver göra ett urval angående inriktningen av deras CSR-arbete. Genom att ett 

företags CSR-arbete går i linje med dess övriga verksamhet kan det integreras i organisationen 

(Porter och Kramer, 2006; McElhaney, 2008.). Fördelar med att företag har ett sådant 

förhållningssätt till CSR kan bland annat vara ökad försäljning, inträde på nya marknader och 

varumärkesdifferentiering (ibid.). Mot bakgrund av detta har McElhaney (2008) tagit fram 

begreppet Strategic Corporate Social Responsibility för att betona sambandet mellan CSR och 

strategi. 

  

“Strategic Corporate Social Responsibility: a business strategy that is integrated with core 

business objectives and core competencies of the firm and from the outset is designed to create 

business value and positive social change, and is embedded in day-to-day business culture and 

operations”  

Kellie A. McElhaney, 2008, s. 5 

  

Grunden för hur ett företags CSR-arbete ska vara utformat bör vara att det ska utgöra en fördel för 

samhället samtidigt som det skapar värde inom företaget. Ju mer relevant och sammankopplat ett 

samhällsproblem är med ett företags affärer, desto större möjlighet innebär det för företaget att 

genom sina resurser ha inflytande över problemet och därmed gynna samhället (McElhaney, 2008; 

Porter och Kramer, 2006). McElhaney (2008) menar även att företag behöver se till att föra ett 

autentiskt CSR-arbete genom att koppla samman CSR med sin vision och sina värderingar. Om 

företags CSR-arbete är förenligt med deras kärnverksamhet och varumärke kommer CSR-arbetet 

av sig självt upplevas som genuint och naturligt samtidigt som det får starkare genomslag och blir 

mindre resurskrävande (ibid.). 

  

En anledning till att många företag ser sitt CSR-arbete som något avskilt från sin verksamhet är att 

CSR-arbete ofta påbörjas inom företag i syfte att följa lagar och regler, snarare än som en medveten 
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strategi. Resultatet blir att det skapas en bristande medvetenhet inom företag kring hur CSR-arbete 

kan optimeras samt vilka fördelar och nackdelar CSR-arbete kan medföra. Därför är det viktigt att 

företag själva utformar sitt CSR-arbete utifrån sina egna förutsättningar. Vidare behöver företags 

CSR-arbete också kommuniceras ut både internt och externt för att få bästa möjliga genomslag 

(Grankvist, 2009).  

 

2.7 Praktiskt CSR-arbete 

Företag kan i praktiken engagera sig i CSR på olika sätt och företags praktiska CSR-arbete kan 

som nämnt i ovanstående stycke vara mer eller mindre kopplat till deras verksamhet. Grankvist 

(2009) menar exempelvis att donationer i form av monetära medel utan vidare eftertanke inte är 

det mest lämpliga sättet på vilket företag kan tillämpa CSR och bidra till samhället. För att en 

donation ska kunna motiveras som en del av ett företags CSR-arbete bör företaget få något tillbaka 

från sitt sociala engagemang på ett sätt som bidrar till verksamhetens framgång (ibid.). Praktiskt 

CSR-arbete såsom engagemang i olika samhällsprojekt kan till exempel bidra till att skapa 

gruppkänsla inom ett företag och därmed både gynna företaget och dess omgivning (ibid.). Vidare 

är det även viktigt att företags praktiska CSR-arbete grundar sig i deras värdegrund och historia 

samt upplevs som naturligt och befogat (McElhaney, 2008; Porter och Kramer, 2006). Om ett 

företags CSR-arbete inte upplevs som naturligt riskerar företaget att kritiseras samtidigt som 

omgivningens förtroende för företaget kan skadas (ibid.). Det är också av betydelse att det praktiska 

CSR-arbetet stöds av företagsledning och chefer för att CSR-arbetet ska bemötas på bästa sätt av 

de anställda (McElhaney, 2008). Således behöver företagsledningen genuint engagera sig i det 

praktiska CSR-arbetet och behandla det som vilken annan företagsstrategi som helst för att 

framgångsrikt tillämpa CSR (ibid.).  

 

2.8 Teoretisk sammanfattning och analysmodell 

Det teoretiska avsnittet inleddes med en redogörelse för begreppet CSR och den tvetydighet som 

råder kring begreppet och företags ansvarstagande. Vidare presenterades ett i litteraturen ofta 

använt förhållningssätt till CSR som består av tre dimensioner – den ekonomiska, samhälls- och 

miljödimensionen. Dimensionerna beskriver de olika typer av ansvarstagande som företag 

förväntas ta för att agera goda medborgare och för att gynna sin omgivning, samtidigt som en balans 

mellan de tre dimensionerna medför fördelar för företag såsom en långsiktigt hållbar verksamhet. 

 

Därefter redogjordes i det teoretiska avsnittet för kopplingen mellan CSR och greenwashing samt 

det strategiska förhållningssättet till CSR som blir allt mer förekommande i litteratur och forskning 
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inom området. Genom att betrakta CSR som en strategi istället för ett separat koncept från ett 

företags övriga verksamhet kan CSR medföra fördelar för såväl företagets omgivning som inom 

företaget. Mycket pekar även på att en tydlig koppling mellan ett företags verksamhet och dess 

CSR-arbete ökar effektiviteten av CSR-arbetet. Avslutningsvis presenteras CSR-arbete ur ett 

praktiskt perspektiv.  

  

I figur 2 visualiseras de olika faktorerna av CSR och dess samband med företags verksamhet med 

tyngdpunkt på vision och värderingar för att tydliggöra hur en överensstämmelse mellan dessa 

enligt teorin bör finnas för att företag ska tillämpa CSR som strategi. Det strategiska 

förhållningssättet bör i sin tur avspeglas i företags praktiska CSR-arbete. Sambanden i modellen 

kommer att behandlas genomgående i studien och modellen utgör således det fortsatta ramverket 

för analys. 

 

 

 

Figur 2 – Studiens analysmodell. 
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3. Metod 

Nedanstående avsnitt redogör för de metodval som gjorts samt hur de motiveras utifrån studiens 

syfte. I metodavsnittet förs även en diskussion kring möjliga konsekvenser som metodvalen kan 

medföra och hur dessa har hanterats i studien.  

 

3.1 Forskningsansats 

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur SME-företag kan tillämpa CSR som strategi och hur 

CSR-arbetet kan se ut i praktiken. För att uppnå syftet krävdes en studiemetod som möjliggör 

djupgående insikter i det studerade området. Genom en kvalitativ studie kunde undersökningen 

fånga upp komplexa och dynamiska data (Saunders et. al., 2016). Det kvalitativa 

tillvägagångssättet bidrog dessutom till möjligheten att utforska det undersökta området på ett så 

verklighetsbaserat sätt som möjligt (ibid.), vilket i sin tur bidrog till att uppnå studiens syfte.  

  

Vidare är området CSR bland SME-företag relativt outforskat. Inom ett outforskat område lämpar 

sig en explorativ karaktär av studien för att kunna klargöra det undersökta fenomenet närmare 

(Saunders et. al., 2016). Explorativa undersökningar har även fördelen att vara flexibla och 

anpassningsbara för förändring (ibid.). Detta lämpar sig väl då det möjliggör för studien att anpassa 

sig efter de undersökta företagens CSR-arbete och de förutsättningar respektive företag har att 

förhålla sig till. Ett kvalitativt tillvägagångssätt innebär dessutom att organisationernas uppfattning 

och respondenternas egna synvinkel på fenomenet blir framträdande (Saunders et. al., 2016). Det i 

sin tur bidrar också till företagets syfte och lyfter fram SME-företagens perspektiv på CSR. 

 

3.2 Fallstudie 

För att kunna besvara studiens frågeställning genomfördes en fallstudie på tre svenska företag som 

ingår i kategorin SME-företag, och som tillämpar CSR i sin verksamhet. Vidare skäl till valet av 

företag redogörs för i avsnitt 3.2.2. En fallstudie kan motiveras utifrån att det ger ett bra 

helhetsperspektiv över en organisation vilket lämpar sig väl för en beskrivande frågeställning 

(Jacobsen et. al., 2002). Ett vanligt problem vid kvalitativa fallstudier är att resultaten inte kan 

anses statistiskt generaliserbara för en population på grund av att de ofta bygger på små urval 

(Saunders et. al., 2016; Bryman och Bell, 2015). En fördel med fallstudier är istället att resultatet 

blir specificerande vilket innebär att det kan leda till en djupare förståelse för komplexiteten i det 

specifika fallet (Bryman och Bell, 2015). Denna fördel gör en fallstudie till ett lämpligt metodval 

då studiens syfte är att skapa ökad förståelse för hur SME-företag kan tillämpa CSR som strategi 

och hur det kan avspegla sig i praktiken, något som i sin tur kräver djupare insyn i företags arbete 
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samt hänsyn till de undersökta företagens åtskilda kontexter. Genom att sedan relatera studiens 

resultat till den redan existerande teorin kan en fallstudie ge en bredare förståelse och därmed vara 

teoretiskt generaliserbar för andra fall än just det fall som studerats (Saunders et. al., 2016). 

 

3.2.1 Urval 

För att uppfylla studiens syfte användes ett subjektivt urval. Ett sådant subjektivt, eller 

ändamålsenligt, urval är strategiskt vilket innebär att urvalet grundas i att det är relevant för den 

gällande frågeställningen varvid undersökaren behöver använda sitt omdöme för att avgöra vilka 

fall som är lämpliga (Jacobsen, 2002). Den strategi som använts för att göra urvalet är avvikande 

urval som fokuserar på speciella eller utmärkande fall inom populationen. Ett sådant urval kan inte 

anses vara statistiskt representativt för den övriga populationen, men ger ett urval som effektivt kan 

ge svar på forskningsfrågan (Saunders et. al., 2016). Därför lämpar sig ett sådant urval när syftet 

med en studie är att ge djupare förståelse kring det studerade ämnet vilket i sin tur kan ge insikt i 

och förklara företeelser också i mer typiska fall inom den aktuella populationen (ibid.). Utifrån 

studiens eftersträvan att belysa för andra SME-företag hur ett strategiskt förhållningssätt till CSR 

kan te sig ansågs det således lämpligt att använda avvikande urval och undersöka SME-företag som 

uppmärksammats för sitt CSR-arbete. 

 

3.2.2 Val av Företag 

De tre företag som valdes ut för studien kan utifrån EU-kommissionens definition klassas som 

SME-företag med avseende på omsättning och antal anställda. De utvalda företagen utger sig 

vidare för att tillämpa CSR-arbete och har mottagit pris eller nominerats för sitt CSR-arbete. Dipart 

har blivit tilldelade Giraffpriset 2015 för sitt CSR-arbete med motivering att de för “...ett ovanligt 

initiativrikt, modigt, mångsidigt och uthålligt CSR-engagemang i en bransch, där detta inte är 

gängse.” (Social Venture Networks Sweden, 2015). Folkesson har också fått uppmärksamhet för 

sitt CSR-arbete och är nominerat till Årets Hållbara Företag 2017 av Företagargalan Uppsala 

(2017). Woolpower blev utsedda till Årets Hållbara Företag 2016 under Guldgalan 2016 som 

lyfter fram företagsamhet i Jämtland och Härjedalen, med motivering att de “... arbetar långsiktigt 

och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.” 

(Guldgalan, 2016). Utifrån studiens syfte att öka förståelsen för hur SME-företag kan tillämpa CSR 

som strategi samt hur det kan avspeglas i praktiken tycktes således de tre företagen vara lämpliga 

att studera närmare. Det bör dock tilläggas att de utmärkelser och nomineringar företagen har 

erhållit för sitt CSR-arbete inte behöver betyda att företagen faktiskt tillämpar ett utmärkande CSR-

arbete, utan det kan istället indikera att företagen på ett gynnsamt sätt har kommunicerat ut sitt 



14 
 

CSR-engagemang till sin omgivning. Det är därför viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till 

företagens CSR-arbete och vara medveten om att företagen kan framhäva sin tillämpning av CSR 

på ett sätt som inte avspeglar deras faktiska CSR-arbete. 

  

De tre olika företagen är alla från olika branscher – bygg, revision och textilindustri. Det är därför 

även viktigt att vara medveten om att företagens olika bakgrund och verksamhetsområden skulle 

kunna påverka deras förhållningssätt till CSR och även möjlighet att tillämpa CSR. Då studien 

ämnar undersöka hur CSR lämpligen kan appliceras strategiskt på SME-företag ansågs dock det 

faktum att företagen kommer från olika branscher inte utgöra något problem, utan att det snarare 

kan ge bredare insyn i hur CSR kan tillämpas på olika typer av företag.  

 

3.2.3 Val av respondenter 

Respondenterna på de utvalda företagen valdes utifrån vilken utsträckning de är involverade och 

har insyn i företagens CSR-arbete. På så sätt ökade möjligheten att få både ett strategiskt perspektiv 

samt mer omfattande information om tillämpningen av det undersökta fenomenet i olika delar av 

verksamheterna (Jacobsen, 2002). För att få fler perspektiv på området och en rättvisande 

helhetsbild av de olika organisationernas uppfattning av sitt CSR-arbete intervjuades dessutom 

personer med olika roller inom företaget. På så sätt kunde beskrivningen av det undersökta 

fenomenet bli nyanserad och en mer trovärdig analys av den insamlade empirin kunde genomföras 

(Bryman och Bell, 2015). Dock är det viktigt att vara medveten om att det subjektiva urvalet 

riskerar att innebära att potentiella respondenter som besitter viktig information exkluderas från 

studien (Jacobsen, 2002).  

 

Intervjuerna hölls i första hand med de som från företagens sida pekats ut som ansvariga och mest 

insatta i respektive företags CSR-arbete då de bedömdes inneha mest information om CSR-arbetet 

på en strategisk och operativ nivå. Resterande respondenter valdes ut genom ett snöbollsurval där 

den etablerade kontakten med respektive företag hänvisade vidare till lämpliga personer på 

företaget utifrån deras förhållande till företagets CSR-arbete (Jacobsen), 2002. Det är däremot 

viktigt att vara medveten om att ett sådant urval kan snedvrida resultatet i och med att de 

respondenter som i första hand valts ut kan ha en tendens att hänvisa till personer som liknar dem 

själva varpå det finns risk för att det genererade urvalet blir homogent (Saunders et. al., 2016). 

Genom att respondenterna utifrån sina roller på respektive företag arbetar med CSR på olika sätt 

hanteras till viss del risken för snedvridet urval. Då studiens huvudsakliga syfte inte är att jämföra 
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de tre företagen ansågs det även befogat att respondenterna på respektive företag inte innehar exakt 

samma positioner. 

  

På Dipart intervjuades personalchefen som även är delägare i företaget. Personalchefen är den som 

initierat och implementerat företagets CSR-arbete. Utöver personalchefen intervjuades 

inköpsansvarige vilket gav ett mer operativt perspektiv på CSR inom organisationen. Även på 

Folkesson intervjuades en av företagets delägare som också innehar rollen som vd. Vd:n arbetar 

utifrån ett strategiskt perspektiv med frågor som berör företagets CSR-arbete och verkar för att 

kommunicera företagets CSR-arbete ut i organisationen. Vidare intervjuades en av Folkessons 

redovisningskonsulter som har lång erfarenhet inom företaget och som via sin arbetsroll bidrog 

med ett operativt perspektiv på CSR-arbetet. Från Woolpower intervjuades företagets 

produktansvariga som kontinuerligt arbetar med att utveckla CSR-arbetet. På Woolpower 

intervjuades även verksamhetsutvecklaren som bland annat arbetar med att säkerställa att de interna 

processerna går i linje med företagets CSR-arbete. 

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 

Studiens primärdata samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Sådana intervjuer är flexibla 

och lämpar sig väl i fallstudier där det är viktigt att skapa förståelse för kontexten där det undersökta 

fenomenet studeras (Saunders et. al., 2016). Semistrukturerade intervjuer lämpar sig även väl när 

studien syftar att ge respondenterna möjlighet att utveckla och förtydliga sina svar så att deras egna 

uppfattningar om fenomenet blir framträdande (Bryman och Bell, 2015). Eftersom studien ämnar 

skapa ökad förståelse för respondenternas egna upplevelser och erfarenheter av hur CSR tillämpas 

i organisationerna lämpar sig således semistrukturerade intervjuer väl. 

 

3.3.1.1 Intervjustudiens design  

De semistrukturerade intervjuerna utgick ifrån en intervjumall med frågor som operationaliserats 

utifrån studiens teori. Semistrukturen innebar att intervjumallen gav vägledning under intervjuerna 

samtidigt som den gav utrymme för avvikelser från mallen gällande ordningen av frågorna samt 

för följdfrågor som kunde uppstå vid behov under intervjuernas gång. Det gav även de intervjuade 

spelrum för sina svar vilket möjliggjorde ett fokus på respondenternas upplevelser av situationer 

och företeelser, och på vad de uppfattar som viktigt i sammanhanget (Bryman och Bell, 2015; 

Saunders et. al., 2016). 
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För att se till att viktig information skulle fångas upp under intervjuerna bestod intervjumallen av 

en kombination av öppna, stängda och fördjupande frågor. Öppna frågor användes i syfte att få 

respondenterna att ge utvecklade svar baserade på deras tankar kring respektive företag och deras 

CSR-arbete. Öppna frågor består av ord såsom “vad”, “hur” och “varför”, vilket uppmuntrar till 

mer förklarande svar samtidigt som de undviker att leda respondenten i någon riktning (Saunders 

et. al., 2016). Då behov uppstod under intervjuerna av att vidareutveckla svar som ansågs relevanta 

för området eller då frågor inte resulterade i ett relevant svar ställdes fördjupande följdfrågor. För 

att vidare kunna tydliggöra vissa svar och erhålla mer specifik information användes även stängda 

frågor i viss utsträckning (ibid.). Respondenterna fick avslutningsvis i intervjuerna möjlighet att 

tillägga sådant som de inte ansåg att de fått ge uttryck för utifrån de ställda intervjufrågorna för att 

undvika att gå miste om något som upplevdes vara av betydelse för det undersökta området 

(Bryman och Bell, 2015). 

  

Intervjumallen utformades utifrån analysmodellens olika delar – företagens verksamhet, CSR och 

dess tre dimensioner, CSR som strategi samt praktiskt CSR-arbete. Frågorna utformades i syfte att 

fånga företagets uppfattning av och förhållningssätt till sitt CSR-arbete samt hur det avspeglas i 

praktiken. Genom att först ställa frågor kring företagens verksamhet gavs insyn i vad företagen gör 

och syftet med deras verksamhet. Frågorna rörande företagens verksamhet ämnade även definiera 

vilken vision företagen strävar emot och vilka grundvärden företagen valt att lyfta fram samt hur 

de resonerar kring dessa. På så sätt möjliggjordes en senare jämförelse av hur väl företagens 

verksamhet och CSR-arbete överensstämmer med varandra. Vidare ställdes frågor kring företagens 

CSR-arbete som ämnade besvara hur företagen förhåller sig till och själva uppfattar CSR som 

begrepp för att klargöra företagens tolkning av CSR. Därefter ställdes frågor som specifikt 

behandlade de tre olika dimensionerna av CSR – ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande – för att klargöra om det finns inslag av samtliga dimensioner i företagens CSR-

arbete samt hur de i sådant fall hänger ihop. Sedan ställdes frågor utifrån det strategiska 

förhållningssättet till CSR. På så sätt gavs insyn i vilken utsträckning företagen betraktar CSR som 

en strategi och vilka upplevda effekter CSR-arbetet haft på företagens verksamhet. Slutligen 

ställdes frågor som behandlade företagens praktiska CSR-arbete för att studera hur CSR-arbetet 

tillämpas och går att relatera till respektive verksamhet. 

 

3.3.1.2 Intervjustudiens genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes etablerades kontakt med företagen över mail då studiens syfte och 

utformning kort redogjordes för. Därmed var respondenterna förberedda inför intervjuerna vilket 
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kan medföra ökad kvalitet på intervjusvaren (Saunders et. al., 2016). Vid samtliga intervjutillfällen 

inleddes intervjuerna med ett kort informellt samtal för att respondenterna skulle känna sig 

bekväma, samt ytterligare en kort redogörelse för studien. För att undvika att påverka 

respondenterna i någon riktning hölls dock beskrivningen av studien kort och ytlig (Bryman och 

Bell, 2015). Därefter utgick intervjuaren från intervjumallen för att beröra samtliga delar av 

studiens analysmodell. 

  

I studien gjordes två av intervjuerna via telefon med anledning av att respondenterna arbetar på ett 

företag som på grund av geografiskt avstånd var svårt att besöka. Telefonintervjuer kan dock 

medföra vissa nackdelar såsom att respondenten inte känner tillit till intervjuaren på grund av att 

det är svårare att etablera personlig kontakt över telefon än vid ett personligt möte. Det kan i sin 

tur leda till brister gällande trovärdigheten i studiens resultat (Saunders et. al., 2016). Företaget 

ifråga ansågs dock som ett så pass lämpligt urval för studiens syfte att fördelarna med att innefatta 

företaget i studien övervägde nackdelarna med att genomföra intervjuerna per telefon. Övriga fyra 

intervjuer genomfördes genom ett personligt möte på respektive företags kontor. Samtliga 

intervjuer genomfördes genom att en av författarna förde intervjun och den andra dokumenterade 

intervjuförloppet samt stundtals komplementerade med följdfrågor. Samtliga respondenter avböjde 

anonymitet vid förfrågan. Anonymitet kan bidra till att öka tillförlitligheten av studiens resultat 

(Bryman och Bell, 2015; Saunders et. al., 2016), men då respondenterna erbjöds möjligheten att 

vara anonyma men avböjde ansågs risken för att tillförlitligheten och svaren skulle påverkas vara 

liten. 

 

Namn Position Företag Datum Intervjulängd 

Jonas Fors Inköpsansvarig Dipart 2017-05-02 39 minuter 

Mats Hoffmann Personalchef och delägare Dipart 2017-05-02 30 minuter 

Eva Andersson Dverstorp VD och delägare Folkesson 2017-04-28 40 minuter 

Maria Helenius Redovisningskonsult Folkesson 2017-04-28 40 minuter 

Karin Bäck Verksamhetsutvecklare Woolpower 2017-04-27 22 minuter 

Ulrika Rogeman Produktchef Woolpower 2017-05-02 31 minuter 

 

Tabell 1 – Sammanställning av intervjuer 
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3.3.2 Sekundärdata 

Till studien samlades sekundärdata in i syfte att bidra med ytterligare information och 

komplementera den primära datainsamlingen (Saunders et. al., 2016). Som sekundärdata användes 

i studien företagsdokument och information från respektive företags hemsida. Därigenom gavs det 

också möjlighet till att kunna jämföra sekundärdatan med respondenternas upplevelse av CSR-

arbetet. 

 

3.4 Analys av data 

Studiens syfte var att undersöka hur SME-företag kan tillämpa CSR som strategi och därmed 

undersöktes och analyserades CSR i studien på organisationsnivå. En svårighet med kvalitativa 

undersökningar såsom fallstudier är att de snabbt genererar en stor mängd data som är svår att 

hantera vilket kan försvåra analysen (Bryman och Bell, 2015). Genom att intervjumallen delades 

in utefter analysmodellens olika delar förenklades dock analysen. Då studien har en deduktiv 

forskningsansats utgick analysen från teorin och den utifrån teorierna utformade analysmodellen 

(Bryman och Bell, 2015). I analysarbetet jämfördes organisationernas perspektiv på CSR med den 

teori som identifierats som viktig inom området. Genom jämförelserna analyserades huruvida de 

uppfattningar som utrönats i intervjuerna stämde överens med teorin samt om andra faktorer som 

analysmodellen inte tog i beaktning framkom som viktiga i studiens sammanhang. 
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4. Empiri 

I nedanstående avsnitt presenteras studiens primära och sekundära datainsamling. Resultatet av 

studien är uppdelat utifrån de tre olika organisationerna samt utifrån de olika delarna i studiens 

analysmodell. 

 

4.1 Dipart 

4.1.1 Verksamheten 

Dipart är ett svenskt byggföretag verksamt i stockholmsområdet som främst arbetar med 

betongrenovering och byggservice. Företaget består av cirka 120 medarbetare och år 2016 omsatte 

Dipart 311 miljoner kronor (Dipart, 2017a). Diparts vision för 2018 är att utvecklas och göra 

skillnad genom aktivt miljö- och samhällsengagemang samt att vara ett professionellt och 

innovativt företag genom att leva efter företagets kärnvärden (Dipart, 2017b). 

  

Personalchefen, som har varit med och arbetat fram företagets värdegrund, berättar att företaget 

aktivt arbetar med företagsvärderingar och att visionen utgår från dem. Han förklarar att 

värderingarna består av fem olika delar och bland annat fokuserar på att bidra till en sund 

samhällsutveckling, värna om miljön, visa varandra respekt, långsiktig lönsamhet samt att om det 

går bra för företaget så ska det komma medarbetarna till godo. Något som tydliggörs av 

personalchefen är att “ingen av de olika delarna i värdegrunden är mer eller mindre värd än någon 

av de andra delarna”. Han tillägger dessutom att det tar tid att utveckla en kultur utifrån företagets 

värderingar och att det är viktigt att stå fast vid sina värderingar för att de skall få fäste i 

organisationen. Inköpsansvarige berättar att han på sin arbetsintervju fick värderingarna förklarade 

för sig och att det även finns bilder på värderingarna uppsatta såväl på kontoret som ute på byggena. 

Vidare förklarar inköpsansvarige att han brukar ta fram värdegrunden när han ska fatta beslut och 

använda den som riktmärke. 

 

4.1.2 CSR 

Personalchefen menar att CSR är svårdefinierat. Han tycker att “Det är R:et i CSR som är det 

viktiga – att man faktiskt har en responsibility, ett ansvar för det man gör och hur det påverkar 

runt omkring”. Han berättar vidare att ansvarsfullt företagande för dem handlar om att de som 

företag ska bidra till en sund samhällsutveckling. Båda respondenterna talar om vikten av att finna 

en balans mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna för att lyckas med sitt CSR-

arbete. Personalchefen berättar vidare att det kan uppstå konflikter mellan lönsamhet och hållbarhet 
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då det ibland kan bli kostsamt att tillämpa CSR. Han menar då att det är viktigt att hålla kvar vid 

vad företaget står för och förklarar: “Vi har aldrig slutat med vårt samhällsengagemang för att vi 

till exempel har haft ett sämre år, vårt engagemang är helt enkelt en del av verksamheten”.  

  

Personalchefen förklarar att företaget vill vara ett föredöme för andra företag när det kommer till 

samhällsengagemang och de engagerar sig i flertalet samhällsprojekt. Samhällsengagemanget är 

enligt båda respondenterna den största biten av deras CSR-arbete. Inköpsansvarige berättar att 

företagets arbete med att stötta hemlösa är något som ligger ägarna nära hjärtat och det har också 

kommit att bli något som företagets medarbetare känner starkt för. Vidare lyfter personalchefen 

fram företagets miljöansvar och förklarar vikten av att företaget är miljöcertifierat. Inköpsansvarige 

menar även att det är viktigt att som företag arbeta med hållbarhet i arbetsprocessen även om det 

kan göra den mer komplicerad och tidskrävande. Han berättar om ett exempel från ett 

gjutningsprojekt där den omständliga arbetsprocessen som krävdes för att undvika negativ 

påverkan på miljön blev ifrågasatt av medarbetare. Han förklarar att det då var viktigt att skapa 

förståelse hos medarbetarna och kunna förklara varför de valde att arbeta de gjorde. 

 

4.1.3 CSR som strategi 

Personalchefen berättar att han tillsammans med medarbetarna tagit fram företagets värdegrund i 

vilken CSR-arbetet är förankrat. Han förklarar att CSR-engagemanget startade för cirka 20 år sedan 

men att det sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring företagets CSR-arbete. Personalchefen 

tror att delaktigheten kring CSR-arbetet varit viktig för att få det integrerat i verksamheten. 

Inköpsansvarige instämmer med detta och menar att det faktum att alla på företaget står bakom 

företagets CSR-arbete resulterar i att det präglar organisationen. Personalchefen tillägger även att 

“Uthållighet har varit en framgångsfaktor för företagets CSR-arbete” och menar att det är viktigt 

att inte bli stressad och falla in i nya angreppssätt utan att stå fast vid vad företaget står för och vill 

arbeta mot. Personalchefen talar även om att CSR kan vara något företag skriver om på sin hemsida 

men att det ofta bara blir en “pappersprodukt” utan någon direkt innebörd om inte ledare också 

pratar om det med medarbetare. “Har man personal som är medveten om social och 

samhällsmässig hållbarhet så kommer de att tänka annorlunda i sina vardagliga beslut”, förklarar 

han. Inköpsansvarige menar dessutom att företagets ägare har varit viktiga för CSR-arbetet och 

säger att “Det är tack vare ägarna som vårt CSR-arbete ser ut som det gör och det märks att de 

har ett stort engagemang och ser på företaget utifrån ett långsiktigt perspektiv”. 
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Både personalchefen och inköpsansvarige menar att Diparts arbetssätt attraherar anställda, kunder 

och beställare. Personalchefen förklarar även att de på grund av sitt systematiska arbete med CSR 

har kommit att uppfattas som ett bra och ärligt företag vilket bidragit till att Dipart fått ett gott rykte 

i branschen. Inköpsansvarige talar också om denna faktor och menar att “Om man använder sig av 

CSR på riktigt och gör det till en del av sitt varumärke resulterar det också i bra marknadsföring 

eftersom det är många som värdesätter miljö- och samhällsansvar”. Personalchefen berättar att 

företagets arbete med CSR dessutom gör att medarbetarna mår bra och trivs på företaget, något 

som i sin tur har positiva effekter på företagets resultat. Inköpsansvarige menar vidare att CSR-

arbetet bidrar till att företaget ställer högre krav på sig självt genom att arbeta aktivt med frågor 

som berör miljö, säkerhet och kvalitet.  

 

4.1.4 Praktiskt CSR-arbete 

Personalchefen och inköpsansvarige menar att företagets CSR-arbete yttrar sig på flera sätt inom 

organisationen och att det berör allt ifrån ställningstagande vid olika typer av beslutsfattande till 

företagets ideella samhällsengagemang. Personalchefen berättar att Dipart sedan länge har ett 

samarbete med Convictus där de stödjer hemlösa genom att skänka sådant som blir över från 

verksamheten såsom datorer, bilar och byggmaterial. De erbjuder även företagets kompetens gratis. 

Personalchefen talar också om företagets samarbete med Vison.nu som innebär att de tillsammans 

inom företaget samlar in glasögon för att sedan hjälpa hemlösa på härbärgen att prova ut glasögon 

som de får gratis. Vidare berättar personalchefen att “Det är ett häftigt möte som sker när 

medarbetare får komma ut på ett härbärge och göra skillnad”. Dessutom menar han att “... det 

skapar starkare sammanhållning inom företaget och medarbetare knyter starkare an till företagets 

värderingar genom dessa engagemang”. Respondenterna lyfter dessutom fram företagets 

personaltidning som ett sätt att skapa stolthet och delaktighet hos medarbetarna. De tror även att 

personaltidningen bidrar till att sprida och bibehålla de värderingar som företaget vill ska 

genomsyra verksamheten. Avslutningsvis nämner respondenterna företagets miljöarbete och att de 

är miljöcertifierade. Personalchefen berättar även att de valde att köpa in biogasbilar i 

verksamheten av miljömässiga skäl. Han berättar dock att biogasbilarna blev ett misslyckat projekt 

som kostade företaget mycket pengar då biogasnätet inte byggdes ut som politiker lovat och 

företagets medarbetare därför inte kunde få tag i biogas för att åka ut till sina byggen. 
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4.2 Folkesson 

4.2.1 Verksamheten 

Folkesson är en revisionsbyrå som verkar i Uppsala, Tierp och Enköping med omnejd. Företaget 

har 47 anställda och omsätter knappt 30 miljoner kronor (Folkesson, 2017). Folkesson är utöver 

revision och redovisning verksamma inom rådgivning, uthyrning och utbildning (ibid.). Vd:n 

berättar att företagets vision är “mellan människor och siffror” men förklarar att det kan vara svårt 

att som medarbetare knyta an det dagliga arbetet till en företagsvision. Därför menar hon att 

företaget försökt konkretisera visionen och tydliggöra vad den innebär i praktiken. Vidare berättar 

respondenterna om något de kallar för “HUL – Humanism, Utveckling och Långsiktig lönsamhet” 

som är företagets värdeord. Humanism innebär att det är viktigt med respekt och förståelse såväl 

internt som mot kunder och samhället i stort. Utveckling innebär att det finns ett långsiktigt tänk 

och ett fokus på utveckling av medarbetarna för att därmed utveckla företaget, dess kunder och i 

nästa steg samhället i stort på ett hållbart sätt. Långsiktig lönsamhet syftar på att lönsamhet är 

nödvändigt för att företaget ska överleva och fortsätta utvecklas. Vd:n tillägger dock att det inte är 

värdeorden i sig som är det viktigaste utan att det handlar om “hur man gör det”, och HUL är något 

som ligger som grund för företagets CSR-arbete. 

 

4.2.2 CSR 

Både vd:n och redovisningskonsulten relaterar CSR till verksamheten och menar att det handlar 

om att ta sitt ansvar i den bransch man verkar i. Vd:n förklarar vidare att eftersom det är särskilt 

inom det ekonomiska ansvaret företaget kan göra skillnad är det viktigt att lyfta fram. Hon menar 

att företaget har ett ansvar för att främja långsiktig lönsamhet i sitt arbete både internt och ute hos 

kund genom att ”... kvalitetssäkra att våra kunder följer lagar och regler men också verkar för 

långsiktig lönsamhet och inte en kvartalsekonomi”. Redovisningskonsulten berättar även att 

främjandet av en hållbar redovisning handlar om att ”... inte ta på sig bolag som man märker inte 

gör rätt för sig”. Vd:n tillägger även att varken hon eller de andra ägarna i företaget är ute efter att 

tjäna stora pengar snabbt utan arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv.  

  

Vidare menar vd:n att företaget har ett ansvar för sin omgivning både genom socialt engagemang 

men också genom att hjälpa andra företag att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Redovisningskonsulten talar även om vikten av att visa humanism för sin omgivning, internt och i 

sin yrkesroll gentemot kunder. Dessutom förklarar vd:n att det är viktigt att skapa goda 

förutsättningar för personalen och verka för en arbetsmiljö där alla får möjlighet att utvecklas. 

Miljöansvaret anser båda respondenterna är det företaget arbetar minst med då deras verksamhet 
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inte har någon stor miljöpåverkan. Istället handlar miljöansvaret enligt vd:n om att göra det bästa 

man kan utifrån sina förutsättningar och försöka göra medvetna miljöval.  

 

4.2.3 CSR som strategi 

Vd:n berättar att hon var med när CSR-arbetet påbörjades inom företaget för ungefär 20 år sedan. 

De utgick då ifrån de anställda och vad som gjorde att de ville jobba hos Folkesson, och utformade 

därefter sin affärsplan där hållbarheten är en viktig del. Vd:n förklarar att de på den tiden var färre 

som arbetade på Folkesson, ungefär 10 stycken. Numera är de många fler och det var också länge 

sedan som arbetet med HUL och hållbarhetsarbetet definierades. Därför hade företaget för något 

år sedan konferenser och utbildningar för alla anställda i syfte att komma tillbaka till värdegrunden 

och förankra den bland medarbetarna och i det dagliga arbetet. Vd:n menar att det “... behöver 

göras kontinuerligt då medarbetare, kunder, samhället och även tjänsterna förändras över tid”. 

Även redovisningskonsulten menar att det är viktigt att förankra värdegrunden hos alla medarbetare 

för att skapa en samsyn och integrera HUL inom verksamheten. 

  

Vd:n förklarar vidare att “Många tror att CSR bara handlar om att vara miljövänlig, och behöver 

få upp ögonen för att det finns fler aspekter och att man kan anpassa synsättet på CSR och arbetet 

utifrån verksamheten”. Hon förklarar att CSR också är vad man gör i sitt dagliga arbete och menar 

att Folkesson som redovisnings- och revisionsbolag har ett viktigt ansvar för att främja ekonomisk 

hållbarhet. Samtidigt menar hon att deras goda affärsetik skapar förtroende och tilltalar många 

kunder. Redovisningskonsulten berättar också att företagets strävan efter långsiktighet i ekonomin 

gör att deras kunder kan verka hållbart vilket i sin tur genererar långsiktig lönsamhet för företaget. 

Angående företagets engagemang i lokala samhällsprojekt förklarar vd:n att företagets lokala 

samhällsengagemang även har “... positiva effekter på företagets anställda och engagemanget kan 

också ses som en form av personalvård”. Redovisningskonsulten berättar att företaget sponsrar 

flera föreningar som medarbetarna själva har en personlig koppling till vilket bidrar till att de 

känner sig extra stolta som medarbetare. Både vd:n och redovisningskonsulten upplever detta 

engagemang som ett naturligt sätt för företaget att ta sitt samhällsansvar samtidigt som de får 

positiv respons från omgivningen. Vd:n tillägger dock att de får många förfrågningar om att 

engagera sig i olika samhällsprojekt och att det då för dem som ett mindre företag är budgeten som 

sätter stopp. Företaget behöver därmed prioritera utifrån vad som känns relevant för deras 

verksamhet. 
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4.2.4 Praktiskt CSR-arbete 

Vd:n förklarar att Barnfonden och Ung Företagsamhet är exempel på organisationer som berör 

hjärtefrågor för företaget och dess medarbetare vilket gjort att de ideellt hjälper dessa med 

redovisning och annan yrkeskompetens. Redovisningskonsulten berättar också att de sponsrar olika 

lokala idrottsföreningar och även ett integrationsprojekt i Uppsala som de länge varit del av. Det 

mesta företaget gör är lokalt kopplat och respondenterna förklarar vidare att de vill bidra till det 

lokala samhället eftersom de med sådant engagemang kan göra skillnad i de små orterna där de 

verkar. Vidare berättar vd:n att det miljömässiga arbetet är det som får minst uppmärksamhet inom 

företaget men att de försöker tänka på miljön när de gör inköp av kontorsmaterial samt har som 

policy att åka allmänna kommunala medel när möjligheten finns.  

 

4.3 Woolpower 

4.3.1 Verksamheten 

Woolpower är en svensk klädproducent baserad i Östersund som tillverkar slittåliga och 

funktionella kläder av hög kvalitet. Idag är Woolpower ett av få företag som har valt att behålla sin 

textilproduktion i Sverige. Företaget har omkring hundra anställda och omsätter cirka 83 miljoner 

kronor (Woolpower, 2017). Produktchefen berättar att företagets vision är “att generera värme i 

100 år”och att den kan betraktas som ett mångsidigt mål som går att relatera till företaget på flera 

vis. Enligt henne ska företaget leverera värme och kvalitet genom de produkter de producerar men 

också sprida “arbetesvärme” vilket innebär att de ska arbeta omsorgsfullt med hållbarhet i åtanke. 

Verksamhetsutvecklaren ger en liknande beskrivning av visionen och betonar att det långsiktiga 

perspektivet går att relatera till alla delar av företaget.  

 

Verksamhetsutvecklaren berättar om företagets värderingar och att det är viktigt att arbetssättet 

överensstämmer med dessa. Hon redogör för några av företagets värderingar såsom pålitlighet, 

oberoende, mänsklighet, hållbarhet samt långsiktighet framför kortsiktiga vinster. Ytterligare en 

uttalad företagsvärdering är: “Företaget tillverkar inte modekläder, utan tidlösa kläder som ska 

hålla länge”. Produktchefen berättar att företagsvärderingarna också fyller en funktion i att kunna 

hjälpa till att tydliggöra och kommunicera vad företaget står för. Hon lägger även till att 

”Delaktighet kring värderingarna är av stor betydelse och de är lika viktiga i alla delar av 

verksamheten, såväl i administration som i produktion”. 
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4.3.2 CSR 

Produktchefen menar att innebörden av ansvarsfullt företagande är svår att avgränsa och förklarar 

att ”På ett sätt är CSR ett eget område och på ett sätt går det in i allt annat”. 

Verksamhetsutvecklaren menar att ansvarsfullt företagande innebär ”... ansvar i produktionen, 

både innan, under och efter”. Produktchefen pratar också om att ansvarsfullhet innebär att 

säkerställa en bra arbetsmiljö för anställda i avseende på både psykisk och fysisk hälsa. Samtidigt 

innebär det att se till att företaget tar miljöansvar och att hållbarhetstänket inkluderas i de 

strategiska dokumenten.  

  

Angående ekonomiskt ansvar relaterar båda respondenterna från Woolpower till företagets 

värderingar och ”... långsiktighet framför kortsiktiga vinster”. Verksamhetsutvecklaren förklarar 

att ekonomiskt ansvar handlar om att arbeta långsiktigt och inte göra några hastiga kortsiktiga 

förändringar. Enligt produktchefen handlar ekonomiskt ansvar även om att ”... välja att investera 

vinster för att fortsätta kunna bedriva en lönsam verksamhet”. Vidare talar produktchefen om 

internt och externt socialt ansvar. Internt ansvar handlar om medarbetarnas välmående och externt 

ansvar syftar till att stötta samhället. Speciellt lyfter produktchefen fram det lokala 

samhällsansvaret. Miljöansvaret menar respondenterna har en central roll för verksamheten och 

verksamhetsutvecklaren utvecklar detta genom att förklara att ”Woolpower har med sin produktion 

ett ansvar för att vårda miljön och bedriva en verksamhet som tar hänsyn till naturen och djuren”. 

Produktchefen menar även att “Miljöansvar handlar om att leva upp till miljöcertifieringar men 

också ständigt vilja förbättra sitt miljöarbete och inte nöja sig”. 

 

4.3.3 CSR som strategi 

Båda respondenter berättar att ett fokus på hållbarhet och långsiktighet alltid har varit en del av 

företagets arbete och präglar hela organisationen. Verksamhetsutvecklaren förklarar att deras 

hållbarhetsarbete är en integrerad del av företagets verksamhet och genomsyrar allt. Enligt henne 

finns hållbarhet och långsiktighet med “...i allt vi gör, det är vår verksamhet”. Det menar hon beror 

på att alla på företaget arbetar utifrån samma vision och målsättningar och har det långsiktiga 

perspektivet i åtanke. Produktchefen är övertygad om att delaktigheten har varit en viktig faktor 

för att integrera CSR i det dagliga arbetet. Hon berättar att de aktivt har arbetat med detta genom 

att ständigt lyfta upp saker som berör företagets hållbarhetsarbete och ha kontinuerliga diskussioner 

kring det för att skapa gemenskap kring CSR-arbetet. Vidare framhäver produktchefen 

Woolpowers vd och berättar att denne går runt i produktionen och har en god dialog med 

medarbetarna om företagets hållbarhetsarbete, något hon också tror är viktigt. Samtidigt tillägger 
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hon att det är upp till alla medarbetare att ta sitt ansvar och faktiskt vilja vara en del av vad 

verksamheten står för.  

 

Verksamhetschefen menar att miljövänlighet i sig är en fördel, men att valet att ha sin produktion 

lokalt också innebär flera fördelar för företaget. Hon utvecklar detta genom att förklara att det även 

ger bättre kontroll över produktionskedjan och gör det lättare att upptäcka fel och brister inom 

verksamheten. Verksamhetschefen fortsätter med att förklara att företaget genom att ha 

produktionen i Sverige också slipper fraktkostnader, även om hon tillägger att det rent ekonomiskt 

inte är billigare att ha en produktion i Sverige än i ett lågprisland. Produktchefen berättar även att 

konsekvenserna av att ha en dyr produktion i Sverige blir att företaget måste anpassa sitt sortiment 

efter situationen och arbeta med en mer sparsam produktutveckling. Hon berättar också att ”Det 

blir viktigare att göra kloka val och vara eftertänksam vid investeringar i nya maskiner som 

innebär stora kostnader”. Vidare förklarar produktchefen att verksamhetens hänsyn till miljön, 

människor och anställda ger produkterna ett mervärde som många efterfrågar, speciellt den 

enskilda konsumenten. Även andra företag vill ha företagets produkter och blir imponerade av 

hållbarhetsarbetet. Respondenterna förklarar dessutom att CSR-arbetet skapar intern stolthet och 

att medarbetarna motiveras av att arbeta på ett företag vars arbete de kan stå för. Affärsutvecklaren 

menar även att det för många medarbetare har varit den avgörande faktorn till varför man sökte sig 

till företaget. 

 

4.3.4 Praktiskt CSR-arbete  

Respondenterna från Woolpower menar båda att företagets CSR-arbete är påtagligt i den dagliga 

verksamheten. Verksamhetsutvecklaren berättar om ett konkret exempel att de just nu arbetar för 

att kunna byta produkternas tvättpåsar från plastpåsar till tygpåsar för att bli mer miljövänliga men 

också för att möjliggöra tidsbesparingar och effektivisera resursutnyttjandet. Produktchefen 

förklarar även att det är en självklarhet att sömmerskorna har en bra lön, vilket gör att en sömmerska 

kan motsvara kostnaden av 60 sömmerskor i exempelvis Bangladesh. Verksamhetschefen berättar 

dessutom att sömmerskorna själva kontrollerar och godkänner alla kläder de syr för att sedan märka 

plaggen med sitt namn. På så sätt menar hon att det skapas stolthet och ansvarstagande hos alla på 

företaget. Produktchefen berättar även om företagets samarbete med Samhall och Mica-gruppen 

som fungerar som en extra resurs och mot lön hjälper företaget med enklare arbetsuppgifter. Det 

är ett samarbete som pågått i över 25 år och enligt henne är mycket lyckat och en integrerad del av 

verksamheten. 
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Verksamhetsutvecklaren berättar att deras miljöarbete är något som pågår hela tiden och de arbetar 

ständigt med att förbättra det. Exempelvis lever företaget upp till de hårdaste av miljöcertifieringar 

och de använder sig inte av kemikalier i produktionen. Produktchefen berättar även att ett sätt att 

säkerställa att både miljökrav och god arbetsmiljö efterlevs hos företagets leverantörer är genom 

att köpa från så kallade “lågriskländer” inom EU. Det menar hon innebär korta avstånd vilket 

förenklar kontrollen av leverantörerna och dessutom är lagstiftningen i dessa länder likartad den i 

Sverige. Vidare förklarar produktchefen att företaget aktivt tagit avstånd från “mulesing”, ett 

plågsamt ingrepp på fåren för att förhindra flugangrepp, och istället köper ull direkt från 

leverantörer som inte använder sig av ingreppet för att garantera etisk djurhållning. 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet av den empiriska undersökningen med utgångspunkt i studiens 

analysmodell.  

 

5.1 Verksamhet, vision och värderingar 

Yuki (2006) förklarar att det kan vara fördelaktigt för ett företag att använda en vision för att 

tydliggöra vad företaget eftersträvar. Dessutom kan en vision hjälpa till att samordna anställda 

inom företaget till att nå gemensamma långsiktiga mål (ibid.). Det framkommer från intervjuerna 

att samtliga studerade företag använder sig av en vision för att kommunicera ut till de anställda vad 

företagen strävar efter med sitt arbete. Det gemensamma för företagen är att det tycks ske ett aktivt 

samtal kring visionerna samt att de tar ansvarstagande och hållbarhet i beaktning. Visionerna tycks 

i sin tur bidra till en samsyn bland medarbetarna kring vad företagen vill uppnå, något som påvisar 

de fördelar Yuki (2006) menar att visioner kan medföra. Woolpowers vision tycks ha starkast fäste 

inom organisationen i jämförelse med de andra undersökta företagen. Något som framkommer i 

studien är att respondenterna på Woolpower beskriver hur visionen går att relatera till det dagliga 

arbetet, vilket indikerar att möjligheten att konkretisera visionen i verksamheten är betydelsefull 

för gynnsam implementering av en företagsvision. 

  

Philipson (2011) menar att företag kan använda värderingar för att skapa förståelse både internt 

och externt för vad företagen står för. Det är även viktigt att företag involverar sina medarbetare 

och aktivt arbetar med sina värderingar för att framgångsrikt implementera dessa i sin verksamhet 

(Trollestad, 2000). De tre företagens värderingar behandlar olika former av ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvar vilket visar på att företagen har en medvetenhet kring CSR och att det finns 

intresse inom företagen för att tillämpa CSR. Utifrån intervjuerna framgår det även att anställda 

inkluderas i värderingsarbetet och delaktigheten har varit en viktig faktor för att befästa 

värderingarna inom organisationerna, något som också styrker teorin. SME-företagens begränsade 

antal anställda tycks dessutom främja delaktighet och på så sätt underlätta integreringen av 

företagens värderingar. Vidare har värderingsarbetet uttalat stöd av ägarna som även till stor del 

tagit initiativen till arbetet, vilket visar att engagemang högre upp inom organisationerna kan bidra 

till att värderingarna blir en del av den dagliga verksamheten.  
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5.2 CSR 

CSR kan vara svårt att definiera och det råder tvetydighet kring begreppet (Retolaza et. al., 2009). 

Samtliga respondenter ger till viss del olika tolkningar av CSR och företagens förhållningssätt till 

CSR skiljer sig åt även om utgångspunkten är liknande. I sin tur belyser de olika tolkningarna av 

CSR komplexiteten kring begreppet. Det gemensamma draget för de studerade organisationerna är 

att de tillämpar någon form av CSR-arbete inom de tre dimensionerna av CSR, vilket visar på ett 

mångsidigt CSR-arbete. 

  

Enligt Grankvist (2009) och Retolaza (2009) bör företag inkludera ekonomiskt ansvar i sitt CSR-

arbete genom att arbeta för långsiktig ökning av det totala marknadsvärdet. Företag som inte tjänar 

sina pengar på ett ansvarsfullt sätt menar de inte kommer kunna existera över tid (ibid.). Vikten av 

ekonomisk långsiktighet är något som samtliga respondenter lyfter fram och främjande av 

ekonomisk hållbarhet anses vara grundläggande för långsiktig lönsamhet. Folkesson utmärker sig 

dock med sin syn på ekonomiskt ansvar i den bemärkelse att de riktar stor uppmärksamhet mot 

området och relaterar det ekonomiska ansvaret till sin verksamhet i större utsträckning än de andra 

studerade företagen. Folkessons förhållningssätt till ekonomiskt ansvar tycks bero på den bransch 

företaget verkar inom och den kompetens de besitter inom området. 

  

Grankvist (2009) menar även att företag bör agera inom ramen för vad som kännetecknar en god 

samhällsmedborgare och ta hänsyn till sina intressenters välbefinnande. Utifrån den sociala 

dimensionen av CSR har företag ett ansvar gentemot sin omgivning och för den påverkan 

verksamheten har på samhället (Blowfield, 2008). Från studiens resultat framgår att alla tre företag 

reflekterar över vilken påverkan företaget har på sin omgivning såsom anställda, leverantörer, 

kunder och det lokala samhället. Det framkommer även att företagens direkta omgivning får störst 

fokus och att samtliga företag är engagerade i olika lokala samhällsprojekt. Företagens lokala 

samhällsengagemang indikerar att SME-företagens ömsesidiga samspel med sin direkta omgivning 

gör att lokala samhällsfrågor upplevs som relevanta och faller sig naturliga att engagera sig i. 

Vidare är Diparts sociala engagemang mest omfattande vilket kan förklaras av att det är en 

hjärtefråga för ägarna och medarbetarna på företaget. 

  

Miljödimensionen innefattar företags hänsyn till den globala samt den lokala miljön (Grankvist, 

2008). För att ta sitt ansvar bör företag arbeta för att minimera sin negativa påverkan på miljön 

(ibid.). Studiens resultat visar att hänsyn till miljön är något som företagen inkluderar i sitt CSR-

arbete men miljöarbetets omfattning tycks bero på respektive verksamhets miljöpåverkan. 
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Woolpower verkar föra det mest omfattande miljöarbetet och anser att frågan är nära kopplad till 

sin verksamhet medan Folkesson upplever att de har liten möjlighet att tillämpa miljöarbete. En 

begränsad möjlighet att relatera miljöarbete till sin verksamhet kan därför vara en anledning till 

varför vissa företag väljer att inte bedriva något omfattande miljöarbete. Vidare framgår det att 

Diparts miljöarbete kan komplicera arbetsprocessen, något som tycks ha gjort det viktigt för 

företaget att kunna motivera och kommunicera ut miljöarbetet till företagets anställda för att få 

miljöarbetet accepterat inom organisationen. 

 

5.3 CSR som strategi 

McElhaney (2008) menar att företag behöver se till att föra ett autentiskt CSR-arbete genom att 

koppla samman det med sin vision och värderingar. Därigenom kan de skapa ett effektivt CSR-

arbete och förtroende hos omgivningen (ibid.). Studiens resultat visar att företagen till stor del har 

utgått ifrån sin verksamhet när de formulerat sitt CSR-arbete samt att de kopplat CSR-arbetet till 

sin vision och värderingar. Det tycks ha medfört att företagens CSR-arbete mottagits väl både 

internt och externt, vilket stämmer väl överens med McElhaneys (2008) syn på ett effektivt och 

trovärdigt CSR-arbete. Utifrån studiens resultat framgår det också att det är viktigt med CSR-

engagemang hos ägarna samt att skapa delaktighet kring CSR-arbetet bland medarbetarna för att 

kunna integrera CSR-arbetet i den dagliga verksamheten. Ägare och vd tycks även tack vare SME-

företagens storlek ha haft goda förutsättningar att influera företagen och på så sätt kunnat sprida 

CSR-engagemanget ut i organisationerna. En annan faktor som inte omnämns i teorin men som 

också tycks ha varit betydelsefull för att kunna integrera CSR-arbetet i respektive organisation är 

företagens uthållighet kring CSR-arbetet. Att företagen hållit fast vid sina värderingar över tid har 

lett till att CSR-arbetet blivit en accepterad del av verksamheten och fått fäste i organisationen. 

Uthålligheten skulle dessutom kunna förklaras av att SME-företagen inte verkar uppleva någon 

press angående att uppvisa snabba resultat med CSR-arbetet utan engagerar sig av egenintresse. 

  

Vidare menar Porter och Kramer (2006) att företag behöver göra ett urval angående inriktningen 

av sitt CSR-arbete. De hävdar att ju mer sammankopplat ett samhällsproblem är med ett företag, 

desto större möjlighet har företaget att vara med och påverka problemet (ibid.). Studiens resultat 

visar att de studerade företagen utför någon form av CSR-arbete inom ekonomiskt ansvar, 

samhällsansvar och miljöansvar men att inget av företagens CSR-arbete är det andra likt. Företagen 

har utifrån sin omgivning, kärnverksamhet och egna hjärtefrågor valt att arbeta med olika fokus på 

sitt ansvarstagande. Detta går i linje med vad Porter och Kramer (2006) säger, och demonstrerar 

även hur företags förutsättningar kan påverka urvalet av hur företag väljer att tillämpa CSR i sin 
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verksamhet. Det framstår således som att SME-företagens CSR-arbete främst utformats utefter 

interna förutsättningar och inte externa påtryckningar även om företagen genom sitt CSR-arbete 

upplevt gynnsam uppskattning från omgivningen.  

  

Teorin lyfter även fram att ett företag genom att väva samman CSR-arbete med sin övriga strategi 

och funktioner kan gynna samhället samtidigt som det skapas värde inom företaget (McElhaney, 

2008; Porter och Kramer, 2006). Utifrån studiens resultat framgår det att samtliga företags CSR-

arbete medför fördelar både för företagens omgivning och företagen. Studiens resultat indikerar 

exempelvis att CSR-arbetet främjar långsiktigt beslutfattande och lönsamhet. Det framgår även att 

Woolpower, som är det enda av företagen som har egen produktion, upplever förbättrad 

produktkvalitet till följd av företagets CSR-arbete. Hos de tre studerade företagen tycks CSR-

arbetet också stärka medarbetarnas samhörighet och stolthet över att arbeta på företaget. Dipart och 

Woolpower upplever även att CSR-arbetet attraherar medarbetare som är önskvärda för företaget 

vilket tyder på att CSR kan vara gynnsamt för företags rekrytering. Vidare tycks företagen genom 

att tillämpa CSR stärka sitt varumärke samt attrahera kunder och andra aktörer med liknande 

värderingar som företagen. Studien påvisar därmed att företag genom strategiskt CSR-arbete 

genererar positiva effekter både internt och externt vilket ger stöd för teorin. Därmed visar studien 

att de fördelar som större företag kan erhålla genom sitt CSR-arbete även kan inkludera SME-

företag. 

  

Från studiens resultat framkommer det dock att Folkesson upplever sina möjligheter att engagera 

sig i olika samhällsprojekt som begränsade på grund av de kostnader det innebär att som mindre 

bolag ägna sig åt sådant engagemang. Även Dipart upplever att det kan uppstå konflikter mellan 

lönsamhet och hållbarhetsarbete. Det styrker i sin tur resonemanget som Borglund et. al. (2009) för 

kring att SME-företag på grund av begränsade resurser ofta väljer att tillämpa CSR i lägre 

utsträckning än önskvärt. Upplevelsen av begränsade resurser kan även påvisa en skillnad mellan 

SME-företag och större bolags förutsättningar att tillämpa CSR. Däremot visar studien att SME-

företag genom att tillämpa CSR som strategi skulle kunna hantera denna aspekt och föra ett 

effektivt CSR-arbete som inte är kostsamt. 

 

5.4 Praktiskt CSR-arbete 

Grankvist (2009) menar att företags praktiska CSR-arbete bör vara strategiskt kopplat till deras 

verksamhet och att företag behöver kunna motivera varför CSR-arbetet ser ut som det gör. Studiens 

resultat tycks gå i linje med det Grankvist (2009) framför och företagen kan motivera sitt CSR-
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arbete utifrån strategiska aspekter såsom att de bidrar till ökad sammanhållning och stolthet hos 

medarbetarna. Företagens CSR-arbete anses också som naturligt i förhållande till respektive 

verksamhet. Dessutom indikerar studien att det är fördelaktigt för företagen att engagera sig i lokala 

samhällsprojekt till vilka företagen ha en omedelbar koppling för att skapa ett effektivt CSR-arbete. 

SME-företags nära samspel med sin direkta omgivning tycks därmed ge goda förutsättningar för 

att utöva praktiskt CSR-arbete som är i enlighet med ett strategiskt förhållningssätt till CSR. Vidare 

verkar det vara gynnsamt för företagen att ideellt erbjuda sin kompetens då det inkluderar 

medarbetare på ett naturligt sätt i företagens CSR-arbete. Att på det viset förena kärnkompetens 

med CSR-arbete tycks även vara ett lämpligt sätt för SME-företag med begränsade resurser att 

tillämpa praktiskt CSR-arbete. 

  

Enligt McElhaney (2008) är det viktigt att praktiskt CSR-arbete stöds av företagsledning och chefer 

för att CSR-arbetet ska bemötas på bästa sätt av de anställda. Studiens resultat visar att det starka 

stödet från företagens ägare har varit betydelsefullt för medarbetarnas engagemang i företagens 

praktiska CSR-arbete, vilket stödjer McElhaneys (2008) teori. I studien framgår det vidare att 

initiativen till företagens CSR-arbete kommer från ägarna som tycks ha ett genuint intresse för 

CSR, något som i sin tur även har varit en inflytelserik faktor för integreringen av CSR-arbetet i 

respektive verksamhet. Ägarnas intresse för CSR kan också vara en förklaring till att företagen är 

engagerade i CSR-frågor trots att det är relativt ovanligt att SME-företag tillämpar CSR i någon 

större utsträckning.  

 

5.5 Diskussion kring Greenwashing  

När det kommer till CSR föreligger alltid en risk för greenwashing - att företag framställer sig som 

ansvarstagande för att ta del av de fördelar som kan uppstå genom att påstå sig tillämpa CSR, 

medan de egentligen inte tillämpar något faktiskt CSR-arbete (McElhaney, 2008; Nyilasy et. al., 

2014). Mindre företag har dock inte lika stora krav på sig att tillämpa CSR och ta ansvar för sin 

verksamhet som stora företag har (Castka, 2004; Fassin, 2008). Därmed bör mindre företag inte ha 

lika stora incitament för att tillämpa greenwashing varför risken att de tre studerade SME-företagen 

skulle tillämpa CSR i ett sådant syfte bör vara liten. Att initiativen till SME-företagens CSR-arbete 

tycks komma från företagens sida och inte från externa påtryckningar kan vara en skillnad mellan 

SME-företag och stora företag som också påverkar utformningen av CSR-arbetet. Ifall initiativen 

till att tillämpa CSR uppstår inom ett företag kommer CSR-arbetet potentiellt i större utsträckning 

anpassas efter företagets verksamhet och inte efter vad som bidrar till positiv publicitet. I sin tur 
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skulle därför CSR-arbete som uppkommer på initiativ av företag själva vara mer gynnsamt för 

strategisk tillämpning av CSR än CSR-arbete som grundar sig i krav från företags omgivning. 

  

I studien framkommer det även att det länge funnits ett intresse hos ägare och ledare inom företagen 

för CSR, vilket indikerar att CSR-arbetet inte grundar sig i Greenwashing. Att företagsledningen 

inte ser CSR som något påtvingat utan som ett givande arbete för företagen tycks även vara en 

förutsättning för att CSR-arbetet ska bli en integrerad del av verksamheten och ett effektivt CSR-

arbete ska uppnås. Således framstår de undersökta SME-företagens förhållningssätt till CSR som 

föredömliga inte bara för SME-företag utan alla typer av företag som vill tillämpa CSR som 

strategi. 
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6. Slutord 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser följt av studiens begränsningar och förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Denna studie ämnade besvara forskningsfrågan: Hur kan SME-företag tillämpa CSR som strategi 

och hur kan det avspeglas i praktiken? Studien syftade till att utveckla fördjupad förståelse för hur 

organisationer inom denna företagskategori kan tillämpa ett strategiskt förhållningssätt till CSR 

och hur CSR-arbetet lämpligen kan se ut i praktiken. 

  

Med utgångspunkt i befintlig teori kring CSR identifierades sambandet mellan företags verksamhet 

och CSR-arbete som grundläggande för att tillämpa CSR som strategi. Studiens resultat styrker 

teorin i det avseende att CSR-arbete som är förenat med företagens verksamhet samt visioner och 

värderingar är effektivt, värdeskapande och bemöts väl av såväl anställda som företagens 

omgivning. Studiens resultat visar vidare att detta tillvägagångssätt bidrar till att företagen kan 

motivera varför CSR-arbetet har den utformning det har vilket är en viktig faktor för att CSR-

arbetet ska uppfattas som legitimt. 

  

Tre faktorer har i studien utmärkt sig som viktiga för att tillämpa CSR strategiskt: delaktighet, 

engagemang hos ägare samt uthållighet. Att skapa delaktighet hos medarbetarna har lett till att 

CSR-arbetet fått fäste i organisationerna. Engagemang hos ägarna framkommer i studien som den 

ursprungliga anledningen till att SME-företagen tillämpar CSR och att ett genomarbetat CSR-

arbete utformats. Genom uthållighet har de undersökta företagen kunnat skapa trovärdighet kring 

CSR-arbetet samt gjort CSR-arbetet till en naturlig del av verksamheten. Kring dessa tre faktorer 

har det i studien identifierats förklaringar som inte behandlats i tidigare teori. SME-företagens 

begränsade storlek tycks vara en betydande förutsättning för att främja delaktigheten kring 

värderingarna och förklarar delvis hur CSR-engagemanget blivit något som genomsyrar 

organisationerna. Det faktum att initiativen till företagens CSR-arbete har uppkommit från 

företagens sida och inte från externa påtryckningar har även gjort att CSR-arbetet har anpassats 

efter företagens verksamhet vilket bidragit till en strategisk tillämpning av CSR. Vidare är en 

förklaring till SME-företagens uthållighet att företagen engagerar sig i CSR av egenintresse och 

inte tycks uppleva krav på att uppvisa snabba resultat med CSR-arbetet. 
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Trots att de tre undersökta företagen skiljer sig åt gällande typ av verksamhet framkommer 

generellt sett samma faktorer i studien som viktiga för att strategiskt tillämpa CSR. Studien visar 

även att SME-företagen upplever liknande fördelar med sitt CSR-arbete som tidigare forskning lyft 

fram. Det avgörande för respektive företags strategiska tillämpning av CSR är dock att företagen 

utgår från sina unika förutsättningar. 

 

6.2 Begränsningar och förslag till vidare forskning 

Gällande studiens resultat och slutsatser bör hänsyn tas till att respondenterna från respektive 

företag kan ha haft en subjektiv inverkan på resultatet. Respondenterna kan exempelvis ha framhävt 

företagens CSR-arbete på ett sätt som inte stämmer överens med det faktiska arbetet för att återge 

en bra bild av företaget. Hänsyn bör också tas till studiens begränsade omfattning. Ambitionen med 

studien har således varit att bidra till forskningsområdet genom att komplementera tidigare teori 

samt bidra med praktiska insikter inom tillämpning av CSR. 

  

Den genomförda fallstudien har baserats på tre SME-företag som redan tillämpar strategiskt CSR-

arbete. Det skulle därför för framtida forskning vara intressant att även studera SME-företag som 

inte tillämpar något CSR-arbete för att fördjupa förståelsen för varför CSR tillämpas i en så pass 

begränsad utsträckning inom denna företagskategori. Eftersom det främst är större företag som 

tillämpar CSR vore det dessutom intressant att göra en jämförande studie mellan SME-företag och 

stora företag för att mer djupgående undersöka eventuella skillnader i hur CSR som strategi bör 

tillämpas samt om det praktiska CSR-arbetet bör utformas på olika sätt. Ett annat förslag till 

framtida forskning är att göra en mer omfattande studie med ett större antal organisationer för att 

undersöka eventuella likheter och skillnader mellan exempelvis olika branscher. Genom att göra 

en mer omfattande studie ökar även möjligheten till att dra generaliserbara slutsatser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumall 

Inledande frågor 

• Kan du berätta lite om din roll på företaget och vad den innebär? 

Verksamheten 

• Kan du berätta lite kortfattat om er verksamhet?  

• Har företaget en vision? Vad är den i sådant fall och vad innebär den för dig? 

• Har företaget några uttalade värderingar? Vilka är dessa i sådant fall?  

CSR 

• Vad har du för kontakt med företagets CSR-arbete? 

• Vad betyder ansvarsfullt företagande för er?  

• Vilket ekonomiskt ansvar har företaget gentemot sin omgivning?  

• Hur skulle ni beskriva företagets ansvar gentemot samhället? 

• Hur ser företaget på sitt ansvar gentemot miljön? 

CSR som strategi 

• Hur har företaget resonerat när ni utformat ert CSR-arbete? Varför har ni valt att arbeta med 

CSR på just det vis ni gör? 

• Hur upplever du att företagets CSR-arbete går att relatera till företagets verksamhet? 

• Hur arbetar ni för att integrera CSR i företagets dagliga arbete?  

• Vad ser ni för fördelar för er som företag med att tillämpa CSR-arbete?  

• Hur ser ni på ert CSR-arbete i förhållande till era möjligheter att uppnå ekonomiska mål? 

• Vilken respons upplever ni att ert CSR-arbete fått från företagets omgivning? T.ex. 

anställda, kunder etc? 

Praktiskt CSR-arbete 

• Kan du berätta mer specifikt vad ni gör i ert CSR-arbete? Hur märks CSR-arbetet av i den 

dagliga verksamheten? 

• Vad gör ni i praktiken för att ta ett ekonomiskt ansvar? 

• Vad gör ni i praktiken för att ta ett socialt ansvar? 

• Vad gör ni i praktiken för att ta ett miljöansvar? 

Avslutande frågor 

• Är det något du skulle vilja tillägga angående företagets verksamhet och CSR-arbete?  

• Hur skulle du säga att framgångsrik CSR bör se ut ur ett företagsperspektiv? 


