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Sammanfattning 
Det finns, både bland individer och företag, ett ökat intresse och en ökad medvetenhet kring 

betydelsen av hållbar utveckling. Detta har exempelvis inneburit att förväntningarna som 

ställs på företag har skiftat, från enkom ett fokus på vinstmaximering till att verksamheterna 

även förväntas bidra till en positiv samhällsutveckling. Därför har intresset för begreppet och 

fenomenet Corporate Social Responsibility (CSR), företagens samhällsansvar, ökat. Den 

tidigare litteraturen har huvudsakligen fokuserat på varför CSR kan vara värdeskapande för 

ett företag och hur företag kommunicerar ut och skapar CSR. Denna uppsats fokuserar på 

varför företag väljer att bedriva CSR-arbete, och därför undersöks vilken sorts företag som 

väljer att jobba med CSR. Uppsatsen studerar om business-to-business-företag, B2B, och 

business-to-consumer-företag, B2C, väljer att utföra samt kommunicera ut att de ska 

genomföra olika mängder av CSR-arbete, och undersöker därmed om intressentgruppen 

kunder påverkar nivån av CSR hos företaget. För att svara på frågan används multipel OLS-

regression, med omsättning samt bransch som kontrollvariabler. Studien använder ett index 

över hur mycket CSR-arbete företag noterade på large cap-segmentet på Stockholmsbörsen 

sommaren 2017 har utfört och säger sig ska utföra. Resultaten visar att B2B-företag både 

utför mindre CSR-arbete samt kommunicerar ut att de ska utföra mindre CSR-arbete än B2C-

företag. 

 

Nyckelord: CSR, företag, samhällsansvar, B2B, B2C, intressenter, kunder.  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Abstract 
There is, amongst individuals as well as companies, a rising interest for and awareness about 

sustainable development. This has, with other things, meant that the expectations put on 

companies have shifted from a focus on profit maximization to focusing more on the 

companies’ contribution to a positive development of the society. This has led to a rising 

interest in the concept of Corporate Social Responsibility (CSR). The previous literature on 

this area has mainly focused on why CSR might add value to a company and how companies 

communicate and create CSR. This paper focuses on why companies would choose to do 

CSR work, and for this reason it studies what types of companies choose to work with CSR. 

The paper investigates if business-to-business companies, B2B, and business-to-consumer 

companies, B2C, do and communicate that they will do different amounts of CSR work, and 

thus examines if the stakeholder group formed of customers affects the chosen level of CSR 

for the company. To answer the question multiple OLS regression is used, with revenue and 

trade as control variables. The study uses an index of the level of CSR work companies listed 

on the large cap segment of the Stockholm stock exchange in the summer 2017 has done and 

say that they will do. The results show that B2B companies both do less and communicate 

that they will do less CSR work than B2C companies. 

 

Keywords: CSR, business, social responsibility, B2B, B2C, stakeholders, customers  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1. Inledning 
Utgångspunkten inom nationalekonomi är att samhällets resurser är knappa och att effektivitet 

på marknaden uppstår när konsumenters och producenters preferenser möts. Statens roll är 

sedan att, med hjälp av regleringar, korrigera för de negativa externaliteter som marknaden 

genererar. När och hur det anses att staten bör ingripa skiljer sig åt mellan olika länder och 

olika individer, men i grund och botten delas oftast uppfattningen att det är statens och inte 

företagens uppgift att korrigera marknadens misslyckanden. 

På senare tid har dock synen på uppdelningen förändrats då kraven från samhället på 

företagen och likaså viljan från företagen att ta ansvar för samhället har ökat. Allt fler företag 

ser investeringar i hållbarhet som värdeskapande och genomför mer än vad regleringar inom 

området tvingar dem att göra. Dessa insatser har kommit att kallas Corporate Social 

Responsibility, CSR. Enligt teorin går det att identifiera två typer av CSR där motiven är 

skilda – den ena är altruistisk CSR, där företaget investerar i samhället och därmed avstår från 

delar av eller hela sin vinst, och den andra typen är strategisk CSR, där samhällsansvar är 

integrerat i affärsmodellen och där företagets fokus fortsatt är att vinstmaximera. 

Tidigare forskning på området visar att marknadens förändrade beteende och preferenser 

bidragit till en ökning av observerad CSR. Detta kan med andra ord vara en del av 

förklaringen till det stora intresset för hållbarhetsfrågor som setts i kommunikationen och 

agerandet från många företag. Vi vet dock fortfarande lite om vilka typer av företag som 

faktiskt väljer att lägga tid och resurser på att utföra CSR-arbete. 

 

Denna uppsats ämnar undersöka om företagets typ av kunder påverkar hur företaget väljer att 

kommunicera och investera i CSR-arbete. Vi har valt att undersöka huruvida företag som 

verkar inom business-to-business, B2B, värderar CSR-arbete lägre och därmed spenderar 

mindre tid och resurser på detta än företag som verkar inom business-to-consumer, B2C. Det 

är intressant att undersöka om och hur dessa olika kundgruppers skilda preferenser och 

beslutsfattningsprocesser påverkar ett företags arbete med CSR, då den tidigare forskningen 

om just detta är knapp. 

Alla företag lägger inte lika mycket tid och resurser på CSR-arbete, men den mesta 

litteraturen fokuserar på att beskriva företags CSR-arbete och varför det är värdeskapande för 

ett företag, snarare än att ta reda på vilken typ av företag som verkar anse det vara givande att 
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utföra nämnda arbete. Att ta reda på vilken sorts företag som prioriterar att ta ett 

hållbarhetsansvar i sin verksamhet kommer lägga en grund som i framtiden kan leda till 

värdefulla insikter om hur företag verkar som samhällsaktörer. Då B2B- och B2C-företag 

opererar på skilda marknader, med olika kunder och andra typer av intressenter, är det rimligt 

att tänka sig att olika former av krav ställs på dessa olika företag. Att de inte arbetar under 

samma premisser bör leda till att de utformar sin verksamhet på olika sätt. Därför är det 

rimligt att fråga sig om dessa två typer av företag värderar CSR-arbete olika. 

Vi kommer att titta dels på hur mycket företagen har utfört i termer av CSR, dels hur 

mycket de säger att de ska utföra. Den första delen täcker in områden som att ett företag 

exempelvis följer upp och kontrollerar att deras uppförandekod för leverantörer följs, samt 

bedömer företagen enligt externa mått som exempelvis GRI-rapportering . Den andra delen 1

inkluderar områden som att företaget har mål om socialt ansvarstagande som de strävar efter 

att uppfylla, att CSR finns integrerat i företagets vision, mission och core value statements 

(kärnvärderingar). Vi kommer för att mäta detta använda data från en studie av Lerpold 

(2017) där varje företag tilldelats en “walk score” och en “talk score”. Walk representerar 

arbete som uträttats och talk representerar information om CSR-arbete som företaget 

kommunicerar ut att de ska göra. 

Vår frågeställning är således huruvida mängden CSR-arbete företag utfört samt säger sig 

ska utföra skiljer sig åt beroende på om företaget är ett B2B- eller ett B2C-företag. Vi kommer 

i denna uppsats utgå från EU-kommissionens definition av CSR, som beskrivs närmare i 

avsnitt två. 

Vi använder oss av en OLS multipel regression för att analysera om betygsättningen 

skiljer sig åt mellan B2B- och B2C-företag. Vår intressevariabel är en dummy som indikerar 

huruvida företaget befinner sig i B2B-sektorn. Utöver den har vi inkluderat bransch och 

omsättning som kontrollvariabler för att isolera effekten av vår intressevariabel. 

Undersökning är begränsad till företag som var registrerade på Stockholmsbörsens large cap-

index i maj 2017, och vi vill undersöka hur våra beroende variabler skiljer sig åt mellan B2B- 

och B2C-företag. 

 Global Reporting Initiative, GRI, är en global, obunden organisation som bedömer företag och 1

hjälper dem förstå och kommunicera ut sin miljöpåverkan och sitt sociala ansvarstagande. Många 
företag använder GRI:s standards i sin hållbarhetsredovisning.
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Tidigare forskning har identifierat företagets intressenter som en bakomliggande faktor 

till hur företag väljer att utforma sitt CSR-arbete. Eftersom B2B:s och B2C:s 

intressentgrupper skiljer sig åt är vår hypotes att även utformningen av CSR-arbetet bör se 

olika ut. Utformningen innefattar både hur CSR-arbete kommuniceras ut men även vad som 

genomförts.  Även det faktum att grundläggande normer skiljer sig åt mellan olika branscher 

tror vi stödjer vår hypotes om att CSR ser olika ut i B2B- och B2C-företag, då B2B är mer 

förekommande i vissa branscher. Vår hypotes är att B2B-företag kommer ha en lägre nivå av 

utfört CSR-arbete samt kommunicera ut att de ska göra mindre CSR-arbete än B2C-företag. 

Detta tror vi på grund av att intressenter i form av individuella konsumenter har andra 

typer av preferenser kring hållbarhet, ställer andra typer av krav och kan fatta beslut på andra 

grunder än vad företag gör avseende sina leverantörer, samt att B2C-företag är mer måna om 

att deras varumärke har ett gott rykte och därmed prioriterar att få de goda effekter som CSR-

arbete för med sig i form av signaleffekter (Lundgren, 2011) (Paul & Siegel, 2006) (Branco & 

Rodrigues, 2007) (Bendrot et al. 2006). 

Uppsatsen är disponerad som följer: Först presenteras, i avsnitt två, ett teoretiskt 

ramverk samt några resultat från tidigare studier att förhålla sig till. Avsnitt tre beskriver vår 

metod, val av variabler, våra modeller samt den data vi använt. I avsnitt fyra presenteras 

resultaten. I avsnitt fem diskuterar vi resultaten, samt ger förslag på vidare forskning. 

Slutligen, i avsnitt sex, redovisar vi vår slutsats.  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2. Teori 
2.1. Begreppet CSR 

Företags roll i och ansvar för samhället är en ständig fråga uppe för diskussion, och inom 

nationalekonomi sägs det att debatten kring CSR framförallt tog fart med Milton Friedmans 

inlägg i New York Times Magazine 1970, “The social responsibility of business is to increase 

its profits” (Lundgren, 2015). Friedman ansåg att företags enda mål är och bör vara 

vinstmaximering till sina aktieägare och att all form av välgörenhet ska överlämnas till 

individen (Friedman, 1970). Diskussionen har sedan dess fortsatt men argumentationen har 

allt mer övergått till att företag inte behöver välja mellan vinstmaximering och CSR, utan att 

dessa i vissa fall till och med går hand i hand (Lundgren, 2015). 

Övergripande brukar företags sociala ansvarstagande kopplas till begreppet corporate 

social responsibility, CSR. Det finns ett flertal definitioner av CSR-arbetets direkta innebörd. 

Europeiska Kommissionen har valt att definiera CSR som den utöver vad lagen kräver, 

frivilliga hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter som företag tar i sin dagliga 

verksamhet (Europeiska Kommissionen, u.å.). En liknande definition görs av Siegel och 

McWilliams (2001) i rapporten Corporate Social responsibility: A theory of the firm 

perspective och den lyder att CSR motsvarar de insatser som företaget gör som är utöver vad 

de av lagen är ålagda att göra. I och med att det finns ett flertal definitioner av CSR kan det 

uppstå svårigheter med att mäta effekter och nivåer av CSR. Detta framförallt eftersom att vad 

företagen klassar som CSR inte nödvändigtvis uppfyller de krav som andra parter anser ingå i 

definitionen (Lundgren, 2017). I denna uppsats utgår vi från Europeiska Kommissionens 

definition. 

2.2. Strategisk och altruistisk CSR 

Två bakomliggande motiv till företags CSR-arbete är altruistisk och strategisk CSR. 

Altruistisk CSR innebär att företag offrar vinst i och med att de tar socialt ansvar till skillnad 

från strategisk CSR där det finns tydliga ekonomiska incitament för företaget att engagera sig 

i sociala frågor och där kostnaderna vägs upp av nyttan (McWilliams et al, 2006). 

De tillfällen då företag ägnar sig åt altruistiskt CSR-arbete strider därmed mot 

Friedmans teori och den neoklassiska modellen. Altruistiskt CSR-arbete innebär att 
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marknaden inte belönar agerandet och att aktieägarna därmed inte har några ekonomiska 

incitament. En grundförutsättning är därmed att aktieägarna har ett intresse i sociala och 

miljömässiga frågor och är beredda att avstå från delar av eller hela vinsten för att investera i 

dessa frågor. I vissa fall är de även beredda att gå med nettoförlust. Se (1) och (3) i tabell 2.1. 

Det finns spekulationer om att ökad granskning och insyn från allmänheten lett till att fler 

företag anammat detta resonemang (Kitzmueller & Shimshack, 2012).  

Strategiskt CSR-arbete ingår däremot som en del av företagets arbete för 

vinstmaximering. Enligt den neoklassiska teorin kan företag inte ignorera deras intressenters 

inställning till hållbarhetsfrågor om det direkt påverkar efterfrågan på produkten, utbudet på 

arbetskraft eller står i strid med aktieägarnas preferenser. CSR-arbete klassas även som 

strategiskt om motivet är att rusta sig inför framtida regleringar. Strategisk CSR är därmed till 

skillnad från altruistisk CSR pådriven av marknaden. Om både de interna intressenterna – 

aktieägarna – och de externa intressenterna – marknaden – har liknande preferenser kommer 

den grupp med starkast preferenser bära kostnaderna för CSR. Med andra ord; om 

aktieägarnas preferenser är starkare än de externa intressenternas kommer aktieägarna få bära 

kostnaderna för CSR (ibid). Se (2) i tabell 2.1. 

Utifrån resonemanget i de två ovanstående styckena kan det konstateras att det är de 

externa och interna intressenternas preferenser som styr huruvida företagets CSR-arbete är av 

strategisk eller altruistisk karaktär. Preferenserna som kan delas in i neoklassiska och sociala 

kommer att avgöra vem som bär kostnaden för CSR. 

Vilken typ av CSR som företaget väljer att engagera sig i bestäms av företagsledningen 

men insatserna finansieras av intressenterna genom exempelvis köp av produkt eller aktie. 

Ledningen allokerar resurser men styrs i utformningen av vilka incitament som påverkar 

Tabell 2.1. Altruistisk och strategisk CSR. Källa: Lundgren (2017). 

Aktieägare
Marknaden och 
andra intressenter 
(stakeholders)

SP (1) Altruistisk CSR 
Blandade effekter på vinst.

(2) Strategisk CSR 
Vinstmaximering

NP (3) Altruistisk CSR 
Minskad vinst

(4) Ingen CSR 
Vinstmaximering
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intressenterna då kompenseringen bestäms av dem. Därför, för att ett företag ska motiveras till 

strategiskt CSR-inriktade insatser, måste kostnaderna vägas upp av fördelar såsom exempelvis 

lönsamhet, renommé eller goodwill. CSR-arbetet måste stärka varumärket och därmed bidra 

till att företagets uppskattade värde stiger (Baron, 2006). Den tydliga kopplingen mellan 

ekonomisk lönsamhet och CSR-insatser kan därmed ses som bevis för förekomsten av 

strategiskt CSR-arbete där utökat samhällsansvar är en del av en vinstmaximerande 

affärsmodell (Paul & Siegel, 2006). 

Orlitzky et al. (2003) har utfört en meta-analys av existerande uppsatser för att utröna 

huruvida sambandet mellan ekonomisk lönsamhet och socialt ansvarstagande är positivt. De 

uppger att det tidigare inte fullt kunnat konstaterats hur sambandet ser ut, eller om det 

existerar, och konstruerar därför nämnda analys som omfattar 52 studier och 33 878 

observationer. De kontrollerar för urvals- och mätfel, och kommer fram till att korrelationen 

mellan ekonomisk lönsamhet och socialt ansvarstagande är positiv. Författarna slår fast att  

lönsamhet och ansvarstagande inte, som tidigare ofta räknats med, är en trade-off, utan att 

CSR-arbete tvärtom är ekonomiskt lönsamt för företaget. Även detta talar för förekomsten av 

strategiskt CSR-arbete. 

2.3. Konsumentpåverkan 

Företaget kan påverkas av konsumenten på framförallt tre sätt. Konsumenten kan komma att  

belöna och värdesätta företag som arbetar med CSR. CSR kan vara ett incitament eller ett 

krav för att investera och bli potentiella delägare i företaget, därav ett växande utbud av 

hållbara fonder. Konsumenten kan även själv uppleva att den är med och bidrar till en hållbar 

utveckling genom att köpa produkter från det ansvarstagande företaget (Baron, 2006). 

Enligt teorin förutspås det vara lättare för företag att investera i CSR om de har 

erbjudanden som konsumenten direkt kan “belöna”; exempelvis för producenter av 

dagligvaror eller företag som har ett starkt varumärke. CSR kan även vara viktig för de som 

tillhandahåller servicetjänster eller produkter där värdet är svårbedömt innan konsumtion och 

ryktet spelar en avgörande roll (Lundgren, 2011). Företag som inte producerar dagligvaror 

eller har några varumärkesbyggande incitament kan motiveras till CSR om kunderna har 

uppförandekoder gällande deras leverantörer. Utgifterna och kostnaderna för CSR kan även 

motiveras om aktieägarna och ledningen för företagen föredrar dessa investeringar. Eftersom 
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att förekomsten samt storleken på incitamenten till CSR bestäms av intressenterna lär det 

därmed kunna observeras större skillnader mellan branscher än inom (Baron, 2006). 

2.4. CSR-pyramiden och Triple Bottom Line 

En vida använd konceptualisering av CSR i akademiska texter är Carrolls CSR-pyramid. 

Carroll (1991) menar att företagens hela ansvar täcks in av fyra kategorier: ekonomiskt 

ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar samt filantropiskt ansvar. Han framhäver att alla fyra av 

dessa ansvar alltid existerat till någon nivå hos företag, men att det är först på senare år 

(räknat från år 1991 då artikeln skrevs) som etiskt och filantropiskt ansvar har fått en 

signifikant plats i debatten (ibid). 

Dessa fyra områden kan framställas som en pyramid. I basen finns det ekonomiska 

ansvaret. Detta ansvar är grundläggande för ett företag; för att kunna existera måste ett företag 

vara vinstdrivande. Nästa steg i pyramiden är det juridiska ansvaret. Ett företag måste följa 

gällande lagar och regler när det agerar i samhället. Det är viktigt att ett företag handlar efter 

de förväntningar som ställs av myndighet och stat, och att dess producerade varor och tjänster 

uppfyller åtminstone de legala minimikrav som finns. Detta ansvar porträtteras som steg två i 

pyramiden, men kan enligt Carrolls ses som nästintill likställt med det ekonomiska ansvaret, 

och som en grundläggande princip för ett samhälle med fri företagsamhet (ibid). 

Steg tre i pyramiden är det etiska ansvaret. Det innebär att företag har ett ansvar att följa 

vissa normer och standards som inte är inkorporerade i lag. Det kan vara krav från exempelvis 

konsumenter, anställda, aktieägare eller samhället. Den fjärde nivån i pyramiden är företagets 

filantropiska ansvar. Samhällets krav på företaget att vara en god medborgare leder till 

handlingar som går in under denna kategori. Dessa är handlingar som exempelvis att skänka 

pengar eller tid till välgörande ändamål. Skillnaden på steg tre och steg fyra är att filantropi 

inte förväntas uppfyllas som ett moraliskt krav. Filantropi är önskvärt, men företaget kommer 

inte anses som oetiskt om det inte uppfyller sitt filantropiska ansvar. Det finns alltid en önskan 

från samhället om filantropiskt ansvarstagande av företag, men utan samma kravställande 

karaktär som medföljer det etiska ansvaret (ibid). 

Elkington (1998) introducerade sin syn på företagens ansvar i och med begreppet Triple 

Bottom Line (TBL), som även den fått stor spridning i litteraturen om CSR (Slaper & Hall, 

2011) (The Economist, 2009). Han menade att företag inte bara har ett ekonomiskt mål, 
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vinstmaximering, att sträva efter, utan att de även har ett socialt och ett miljömässigt mål med 

verksamheten. Han beskrev det tredelade ansvaret som ‘people, planet, profit’ och visade på 

att företag behöver anpassa sin verksamhet så att de tar hänsyn till alla de områden där de har 

inverkan (Elkington, 1998). 

Modellen implicerar att om ett företag befinner sig i genomskärningen av alla tre 

områden, kan det bedriva verksamhet som både har positiv inverkan på miljö och sociala 

förhållanden, samtidigt som företaget går med vinst (Carter & Rogers, 2008). Som synes finns 

en tydlig koppling mellan Carrolls pyramid och Elkingtons TBL. Det ekonomiska ansvaret 

finns tydligt i båda modellerna. Det sociala och det miljömässiga ansvaret finns i pyramiden 

inkorporerat i steg tre till fyra, och i TBL i kategorierna people och planet. Båda modellerna 

beskriver företagens sociala ansvarstagande på ett liknande sätt, med liknande, om än ej exakt 

densamma, uppdelning. 

2.5. Intressenter 

Carroll (1991) fortsätter sitt resonemang i artikeln om pyramiden med att gå vidare till att 

prata om varför företag väljer att investera i CSR-arbete. Han menar att det finns en naturlig 

koppling mellan CSR och ett företags intressenter, att det är intressenterna som är det 

samhälle som företaget har ett ansvar gentemot. Ett företag har naturligt flera 

intressentgrupper att förhålla sig till, som både kan påverka och påverkas av företaget. Dessa 

ställer krav på och har förväntningar på företaget. Intressentperspektivet har blivit den 

dominerande diskursen inom litteraturen om CSR, och att leva upp till de krav som 

intressenter ställer ses som den avgörande förklarande faktorn till varför ett företag väljer att 

investera i CSR-arbete (McWilliams & Siegel, 2001). Carroll (1991) går vidare med att 

definiera intressenterna ett företag har att förhålla sig till, nämligen: ägare, konsumenter, 

anställda, närsamhället, konkurrenter, leverantörer, aktivist-grupper, samhället i stort samt 

andra. Dessa har som vi märker olika typer av makt över företaget; en ägare har en juridisk 

makt som en konsument inte har, konkurrenter har inte direkt makt över företaget men 

påverkar ändå hur det går för företaget, etc. 

McWilliams och Siegel (2001) delar i sin analys upp intressenterna i konsumenter och 

övriga intressenter. De skriver att konsumenterna ställer särskilda krav på CSR hos företagen, 

såsom att varan är fri från bekämpningsmedel eller innehåller ingredienser som inte testats på 
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djur. Företag ser ett signalvärde i CSR som kan öka deras försäljning och därmed vinst (ibid). 

Företag måste, för att kunna utvecklas med samhället, ständigt förbättra sig och sina 

produkter. Därför är de lyhörda för opinionen i samhället. Idag ställer en stor och växande 

skara konsumenter krav på etisk, social och miljömässig medvetenhet och företagen tar 

naturligt hänsyn till dessa, helt enkelt för att kunna finnas kvar på marknaden (Bendrot et al, 

2006). Det är alltså attraktivt för företag att få märka sina produkter med exempelvis KRAV-

märkningen, då konsumenterna uppskattar detta och belönar med sitt köpbeteende. 

Konsumentorienterad CSR innebär alltså att företag vill märka ut sig som socialt 

ansvarstagande då detta CSR-arbete har ett signalvärde för dem. Det omfattar även en vilja 

hos företagen att stärka sitt varumärke, och bygga upp ett rykte om kvalitet och pålitlighet 

(McWilliams & Siegel, 2001). 

Carroll (2001) fortsätter till att ta upp frågan om hur företag väljer vilken eller vilka 

intressenter som ska tas hänsyn till vid beslutsfattande. Vid ett givet tillfälle kan ett företag ha 

ett antal olika intressenter som kämpar för att få företaget att ta hänsyn till just deras krav. För 

att kunna ta ett beslut kan företaget utgå från två viktiga kriterium: legitimitet och makt. Ur ett 

CSR-perspektiv menar författaren att det antagligen är legitimitet som är viktigast. Legitimitet 

i detta sammanhang syftar på till i vilken grad en grupp har en försvarbar rätt att ställa det 

krav den ställer. En enskild konsument har lite legitimitet. 100 000 individuella konsumenter 

har inte nödvändigtvis mer legitimitet, om de inte organiserar sig. En enskild aktieägare kan 

däremot ha mycket stor makt. Ett företag måste förhålla sig både till intressenter med 

legitimitet och intressenter med makt (ibid). En växande social medvetenhet hos allmänheten 

gör att företag tvingas förhålla sig inte bara till sina aktieägare utan också till en bredare 

publik, och ändra sitt beteende gällande socialt ansvarstagande för att passa denna växande 

grupp intressenter (Branco & Rodrigues, 2007). 

Det är rimligt att tänka att B2B- och B2C-företag har olika intressenter, och inte minst 

olika kunder där beslutsprocesserna ser olika ut. Därför bör deras CSR-ansträngningar också 

vara olika. Det verkar också som att den tidigare litteraturen är eniga om att konsumenter är 

den intressentgrupp som växer mest idag, och att det är den gruppen som nu sätter den 

huvudsakliga agendan för företagens CSR-arbete. Det har skett ett skifte från att aktieägare, 

med mycket makt, satt agendan till att upplysta konsumenter, med legitimitet, sätter den idag. 

Detta bör innebära att pressen ökat på B2C-företag att jobba med CSR.  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3. Metod 
Vi kommer genom en kvantitativ analys undersöka vår frågeställning, huruvida graden av 

CSR-arbete är lägre hos B2B- än hos B2C-företag. I litteraturen som existerar idag finns 

många studier som avhandlar ämnet CSR från en teoretisk ansats. Det är en av anledningarna 

till att vi anser att en kvantitativ analys bidrar ytterligare till området. Den andra anledningen 

är att vi anser att just det delområde vi valt att studera lämpar sig bäst att undersöka med en 

kvantitativ analys. Vår analys är avgränsad till att undersöka huruvida ett visst fenomen 

existerar, och inte om det borde göra det. I detta försök att lägga en grund till förståelse inom 

ämnet anser vi alltså att en kvantitativ analys är den bästa, då vi helt enkelt vill ta reda på om 

det finns ett samband mellan våra variabler av intresse, inte hos något enskilt företag utan i 

stort på en marknad, och vi vill inte närmare studera de kvalitativa mekanismer som ligger till 

grund för sambandet, utan endast ta reda på om sambandet finns. 

Det optimala sättet att finna svaret på vår fråga skulle vara att studera samma företag, 

där det i ena fallet bedriver B2B-verksamhet och i andra fallet bedriver B2C-verksamhet. 

Detta är självklart inte möjligt. Samma företag kan inte klassas som endast B2B eller B2C 

samtidigt. Därför kommer vi att, med hjälp av statistik-programvaran STATA, använda oss av 

så kallad ordinary least square-regression i vår uppsats för att undersöka huruvida B2B-

företag har gjort och säger sig ska göra mindre CSR-arbete än B2C-företag. 

Denna metod kommer visa oss hur mycket arbetet skiljer sig åt mellan B2B- och B2C-

företag i genomsnitt, både i avseendet hur mycket CSR-arbete företag har utfört och hur 

mycket de säger att de ska utföra. En alternativ metod hade varit att endast jämföra nivåerna 

av CSR-arbete i grupperna B2B- och B2C-företag med ett t-test, för att se om den signifikant 

skiljer sig åt mellan grupperna. Det finns dock många faktorer som kan påverka hur mycket 

ett företag vill arbeta med CSR. Därför har vi valt att inte bara jämföra värdena i grupperna, 

utan att göra en regressionsanalys där vi kan kontrollera för fler variabler som vi anser bör 

påverka graden av CSR-arbete. Denna metod gör även att vi kan observera skillnaden i nivån 

av CSR-arbete mellan grupperna av företag, samtidigt som vi kan ta hänsyn till hur andra 

variabler påverkar CSR-arbetet, och hålla dessa konstanta. Därför kommer vi ta med ett antal 

kontrollvariabler, så att vi kan isolera effekten på nivå av CSR-arbete av huruvida företaget är 

ett B2B-företag. 
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3.1. Beroende variabel 

Uppsatsen använder sig av data från rapporten Walking the talk, författad av Lin Lerpold, som 

är publicerad i september 2017 och som undersöker hur företag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm large cap index kommunicerar kring deras hållbarhetsarbete. Rapporten tilldelar 

respektive företag en talk score respektive en walk score som baseras på vilka insatser 

företagen säger att de ska genomföra och vilka insatser de har genomfört. Bakom studien står 

Mistra Center for Sustainable Markets, MISUM, vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Huvudfinansiär och grundare till MISUM är stiftelsen för miljöstrategisk forskning, 

MISTRA. 

Då vi inte haft kapacitet att samla in data för våra beroende variabler själva är företagens  

uppskattade CSR-arbete alltså inte baserat på våra egna observationer. Det index vi har använt 

oss av anser vi dock vara mycket trovärdigt. 

Urvalet av företag som undersöks i rapporten är de som var listade på Nasdaq OMX 

Stockholm large cap index under sommaren 2017. På large cap finns de företag som har ett 

börsvärde över 1 miljard euro (Nasdaq, 2017). ABB Ltb och Alhstrom Munksjö uteslöts från 

undersökningen då information nödvändig för studiens genomförande av olika anledningar 

inte fanns att tillgå. Urvalet bestod av 88 företag. Det hade självklart varit önskvärt att ha ett 

större dataset, innehållandes fler företag. Dels hade det varit intressant att undersöka även 

small och medium cap, samt företag utanför Sverige, för att få mer generella resultat som blir 

applicerbara på en större mängd företag. Att ha ett större urval ger ofta även starkare resultat. 

Vi vill vara säkra på att våra resultat inte uppkommit av slumpen, och genom att ha ett större 

urval minskar risken att slumpen påverkar. Vi tror dock att detta urval är stort nog för att 

generera trovärdiga resultat. 

Utifrån hållbarhets- och årsredovisningar från räkenskapsåret 2016 samt information 

från företagens hemsidor som samlats in under perioden maj-augusti 2017 har respektive 

bolag tilldelats en walk score och en talk score där maxresultatet var 17 poäng i respektive 

kategori. Författaren har tillsammans med sina assistenter grundligt gått igenom en stor 

mängd data innehållandes information om de företag som finns i urvalet. Dessa har sedan 

bedömts utifrån ett antal väl specificerade punkter, där det även tydligt är bestämt vilka 

kriterier som ska vara uppnådda för att en viss poäng ska erhållas. Aspekterna utifrån vilka 

företagen bedömts är utformade så att det är punkter som ska vara relevanta för alla företag i 
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urvalet, oavsett vilken bransch företaget tillhör. I uppsatsen har författarna valt att 

operationalisera begreppet CSR genom 26 så kallade “Key Performance Indicators” som 

tillsammans täcker områdena ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet (Lerpold, 2017). I 

Appendix 3 finns ett detaljerat poängsystem. 

Att kriterierna för att erhålla en viss poäng är så noga, tydligt och snävt definierade 

anser vi styrker trovärdigheten i betygsättningen. Vi tror att detta kan innebära att vi kan lita 

på att alla företag bedömts likvärdigt och därmed fått rätt betyg i förhållande till varandra. Vi 

finner dessutom att detta sätt att mäta CSR-arbete och dessa betygskriterier stämmer överens 

med hur vi själva hade velat gå tillväga om vi hade haft möjlighet att samla in data och 

fastställa grad av CSR-arbete på eget bevåg. Ett index innehåller dock alltid ett mått av 

subjektivitet. Det är inte lika lätt att tolka som ett ekonomiskt värde. Ett index är viktat så att 

olika områden väger tyngre, och det är en individuell bedömning av den som konstruerat 

indexet vad som ska väga tyngst och vad som anses mindre viktigt i det slutgiltiga betyget. 

Det är också svårare att tolka värden av ett index än det är att tolka exempelvis en 

årsomsättning uttryckt i kronor. Vi kommer att diskutera detta vidare i avsnitt fem. 

Företagen fick efter betygsättning chans att kontrollera och kommentera deras tilldelade 

resultat. 30 av de 88 företagen återkom då med kommentarer och några betyg uppdaterades. 

Då betyg ändrades skedde det efter att materialet kritiskt granskats från perspektivet av en 

extern intressent och slutsatsen blivit att författarna uppenbart missat något. Undersökningen 

utgår från offentligt publicerad information, och motivet till detta är dels att det är den som 

finns tillgänglig för externa intressenter och dels att det är utifrån den som signaleffekter 

skapas (Lerpold, 2017). 

Vi kommer att använda ett företags walk score respektive ett företags talk score som 

beroende variabel i våra respektive modeller. De punkter som företagen bedömts på, och som 

betygen utgår från, finns redovisade i tabell 3.1. 

Walk score bygger på externa bedömningar, medan talk score bygger på vad företaget 

själv säger sig göra. Det betyder att ett företags talk score skulle gynnas av att företaget säger 

sig göra mer än de egentligen gör, något som är värt att ha i åtanke vid tolkning av resultat. 

Talk score mäter mer vilken bild företaget vill framställa av sig självt, än den mäter hur 

mycket CSR ett företag utför. En hög talk score representerar ett företag som framställer en 

bild av sig själva som socialt ansvarstagande, medan en hög walk score representerar ett 
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företag som utefter kriterierna tar socialt ansvar. Nästan alla företag i datasetet (85% av 

företagen) har högre talk score än walk score, vilket indikerar att företag har en tendens att 

säga att de tar mer ansvar än de faktiskt gör. 

Genomsnittsvärdet för talk score är 12, och standardavvikelsen är 3.7. Motsvarande 

siffror för walk score är 9 och 4.3. 
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Tabell 3.1. Områden som företag bedömts och betygsatts på. Källa: “Walking the talk”, 
Lerpold 2017. Max poäng för varje område inom parentes. Total max poäng är 17 för talk 
score och 17 för walk score. 

Talk score (max poäng) Walk score (max poäng)

Hemsida (2) Integrated Reporting (1)

VD:s text i årsrapport (1) Extern försäkran (1)

Mission, vision och core values (3) GRI-rapportering (2)

CSR i företagets strategi (2) Uppföljning av definierade CSR-mål (3)

CSR i riskhanteringsstrategi (1) Uppföljning av leverantörs-uppförandekod 
(2)

Definierade CSR-mål (2) Uppföljning av policy om mänskliga 
rättigheter (1)

Uppförandekod (1) Uppföljning av policy om anställdas hälsa 
och säkerhet (1)

Leverantörs-uppförandekod (1) Uppföljning av anti-korruptionspolicy (1)

Policy om mänskliga rättigheter (1) Uppföljning av policy om miljö och klimat 
(1)

Policy om anställdas hälsa och säkerhet (1) Upförandekod underskriven av VD (1)

Anti-korruptionspolicy (1) CSR-ansvarig i koncern-/företagsledning (2)

Policy om miljö och klimat (1) Jämn könsfördelning i styrelse (1)



3.2. Förklarande variabler 

Kund  

Utifrån vem företagets huvudsakliga kund är har vi klassificerat dem som business-to-

business, B2B, eller business-to-consumer, B2C. Företag som klassificeras som ett business-

to-business-företag gör i huvudsak affärer med andra företag medan ett business-to-consumer-

företag i huvudsak gör affärer med individuella konsumenter (Investopedia, u.å.). Vi har gjort 

en individuell bedömning av varje företag för att få en korrekt indelning. 

Detta är en viktig klassificering i vårt arbete, då detta är nyckeln till det vi vill 

undersöka. I många fall har uppdelningen inte varit helt självklar, då företaget bedriver både 

B2B- och B2C-verksamhet. I dessa fall har vi bedömt vilken som är företagets huvudsakliga 

kund, genom att titta på vilken verksamhet som är störst. Vi har bland annat studerat 

årsredovisningar för att se vilket område som genererar störst omsättning. 

Vi har tittat på vilken som är företagets direkta kund. I en del fall säljer företagen en 

produkt som är avsedd för privata konsumenter, men som säljs exempelvis till en 

återförsäljare, som alltså är ett annat företag. I dessa fall har vi bedömt företagen som B2B, då 

deras kund är ett företag, även om de tillverkar en produkt för konsumenter. 

Vi är medvetna om att detta är en subjektiv bedömning, men vi är övertygade om 

variabelns validitet då vi varit mycket noggranna i våra bedömningar. Vi tror att de slutsatser 

vi dragit skulle delas med andra som gjorde samma analys. En komplett lista över vilken 

sektor företagen delats in i finns i Appendix 1. 

B2B-variabeln är den variabel vi är mest intresserade av för att svara på vår 

frågeställning. Den är konstruerad som en dummy-variabel som kan anta ett av två värden för 

varje företag. Den signalerar vilken typ av företag företaget i fråga är, och kommer alltså visa 

oss hur mycket utfallet i genomsnitt skiljer sig åt mellan de två olika typerna av företag, 

ceteris paribus. 

Omsättning 

Företagets nettoomsättning år 2016, där data hämtats från respektive företags årsredovisning 

för 2016, mätt i miljoner SEK. 

Omsättning är en variabel som visar företagets storlek. Vårt urval består av large cap-

segmentet på Stockholmsbörsen. Det finns alltså inte någon övre storleksgräns, utan alla 
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företag med börsvärde över 1 miljard euro befinner sig i vårt urval. Det gör att våra företag 

potentiellt skulle kunna variera mycket i storlek. Vi förväntar oss att ett större företag har mer 

incitament att investera i CSR då fler intressenter finns som ställer krav på företaget. Svenskt 

Näringsliv (Bendrot et al. 2011) menar att stora företag är mer måna om att ha ett gott rykte 

och en stark, positiv bild av sitt varumärke, och att detta leder till att större företag 

automatiskt tar mer samhällsansvar för att stärka den positiva bilden av företaget. Därför tar 

vi med omsättning som en förklarande variabel för att fånga upp den variation i den beroende 

variabeln som beror på företagets storlek. 

Orlitzky et al. (2003) visar även, genom en metastudie av tidigare publicerade uppsatser, 

att finansiell lönsamhet och företagets samhällsansvar är statistiskt signifikant positivt 

korrelerade. Det är ännu en anledning att ta med omsättning som förklarande variabel. 

Företagen i vårt urval har i genomsnitt en nettoomsättning på 34 500 miljoner SEK, och 

medianen är 13 200 MSEK. Standardavvikelsen är 53 900 MSEK, och skillnaden mellan 

olika företag är alltså stor. 

Bransch  

Denna variabel är konstruerad som en dummyvariabel med finansbranschen som referens. 

Nio representerade branscher ger åtta dummies. 

Vi anser att finanssektorn är en bra referenskategori eftersom de inte ägnar sig åt 

produktion, utan istället ägnar sig åt investeringar. Eftersom att utformningen av deras CSR-

arbete bygger på vilka företag de investerar i snarare än vad de själva gör bör finanssektorns 

hållbarhetsarbete skilja sig från resterande sektorer. Det är dessutom den kategori i vårt urval 

som flest företag befinner sig i. 

Vi använder oss av Nasdaq OMX Stockholms branschindelning som i sin tur utgår från 

Industry Classification Benchmark (ICB). Eftersom många företag genererar inkomster från 

flera olika typer av verksamheter baseras ICB:s klassificering på företagets huvudsakliga 

aktivitet alternativt det affärsområde som genererar störst inkomster (Nasdaq, 2017). 

Systemets tio branscher  samt hur vårt dataset är fördelat över dessa branscher finns redovisat 

i tabell 3.2.  

!19



Multinationalitet  

Vi tror att huruvida ett företag är multinationellt eller ej bör påverka dess arbete med CSR. 

Enligt Svenskt Näringsliv (Bendrot et al. 2006) har multinationella företag en tendens att 

sköta sig bättre i termer av samhällsansvar. Data- och informationssamhället gör att 

medborgare världen över får en transparens in i företagens agerande och inte minst media 

ställer hårda krav på just stora, välkända, multinationella företag. Dessutom existerar särskild 

reglering specifikt riktad mot multinationella företag, som exempelvis OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag. Detta menar Svenskt Näringsliv gör att multinationella företag i 

allmänhet tar mer samhällsansvar än företag som verkar i endast ett land (ibid). 

Vårt dataset består dock endast av large cap-företag. Det gör att alla våra företag är 

stora, och nästan alla är multinationella. Därför har vi valt att inte ta med huruvida ett företag 

är multinationellt som förklarande variabel i vår modell. Då endast ett fåtal inte är det skulle 

inte en sådan variabel påverka nämnvärt i modellen. De få företag som inte är multinationella 

Tabell 3.2. Nasdaq OMX Stockholms branschindelning av de företag som finns med i vårt 
urval. Källa: Nasdaq, 2017. 

Bransch Totalt antal företag Antal B2B-företag Antal B2C-företag

Olja och gas 1 1 0

Råvaror 7 7 0

Industri 21 18 3

Dagligvaror 9 5 4

Hälsovård 5 4 1

Konsumenttjänster 8 3 5

Telekommunikation 4 0 4

Kraftförsörjning 0 0 0

Finans 29 19 10

Teknologi 4 4 0

Totalt 88 61 27
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kan inte bevisa ett samband, helt enkelt för att det finns för få observationer, och det kommer 

antagligen inte gå att utesluta att det samband som eventuellt skulle hittas skulle vara ett 

nonsenssamband uppkommet ur slumpen. Om det finns en effekt på graden av utfört eller 

kommunicerat CSR-arbete av att vara ett multinationellt företag, vilket vi finner det troligt att 

det gör, påverkas nästan alla företag i urvalet av den effekten ändå, då merparten av våra 

företag är multinationella. 

3.3. Modeller 

Våra modeller kommer specificeras som följer: 

!   och  

!  

där u är en felterm. 

 

Först görs regressioner på våra beroende variabler med endast vår intressevariabel, huruvida 

företaget är B2B eller B2C, som förklarande variabel. Detta för att få en uppfattning om hur 

sambandet mellan kund och CSR-arbete ser ut. Som andra steg kommer vi lägga till 

omsättning som kontrollvariabel, för att se hur graden av CSR-arbete skiljer sig mellan B2B- 

och B2C-företag som är lika stora, i termer av nettoomsättning i MSEK för finansåret 2016. 

Sedan kommer vi, för att skapa den slutgiltiga regressionen, att lägga till dummies som 

indikerar vilken bransch företagen befinner sig i. Då kan vi observera hur graden av CSR-

arbete skiljer sig åt mellan B2B- och B2C-företag som är lika stora samt är verksamma inom 

samma bransch. 

Vi har även testat att ta med interaktionstermer, då vi misstänkte att det eventuellt kunde 

finnas ett förstärkande samband mellan omsättning och huruvida ett företag är B2B. Då ingen 

av dessa var signifikant har de inte redovisats. 

Det kan vara så att det finns faktorer som påverkar graden av CSR-arbete som vi missat 

att ta med i vår regressionsmodell. Om det finns variabler som vi inte mätt som systematiskt 

skiljer sig åt mellan grupperna så finns det en risk att detta snedvrider våra resultat. Vi har 

TALK = β0 + β1*B2B + β2*omsät t ning +
8

∑
i=1

δi*branschi + u

WALK = γ0 + γ1*B2B + γ2*omsät t ning +
8

∑
i=1

ϵi*branschi + u
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försökt undvika detta genom att analysera den existerande litteraturen på området för att 

försöka hitta de variabler som bör vara med i vår analys. 

Självklart kan det även vara så att den mänskliga faktorn spelar roll i resultatet. Vi har 

varit ytterst noggranna i insamlandet samt hanteringen av vår data men ändock finns såklart 

risken att något värde blivit felaktigt i vårt dataset. Vi har studerat vår data, både genom 

deskriptiv statistik samt genom grafisk framställning, för att försöka hitta uppenbart felaktiga 

värden, men har inte funnit några sådana. 

3.4. Robusthetstest 

För att kontrollera känsligheten i våra modeller har vi utfört tester för att kontrollera 

robustheten. 

Det vi ansett vara vårt största potentiella problem är klassificeringen av företag i B2B 

och B2C. Detta har varit en subjektiv bedömning, och det fanns företag som vi ansåg vara 

gränsfall. Därför vill vi inte att vårt resultat ska vara beroende av just dessa företag. För att 

kontrollera att så ej är fallet har vi ändrat klassificering på de företag vi ansett vara 

svårbedömda, och sedan utfört samma regression som specificerats ovan i avsnitt 3.3. 

De koefficienter som erhölls med dessa ändrade klassificeringar var snarlika de som 

erhölls i den korrekta modellen. Samma koefficienter för branscherna var i alla fall utom ett 

signifikanta, alla koefficienter hade samma tecken och alla koefficienter var i ungefär samma 

storlek i testet som i den korrekta modellen. 

Detta tolkar vi som att vår modell inte är känslig för de gränsfall i klassificering vi 

funnit. Resultatet av testet finns i Appendix 2. 
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4. Resultat 
I tabell 4.1. presenteras resultaten där walk score används som beroende variabel. I tabell 4.2. 

presenteras resultaten där beroende variabel är talk score. 

Tabell 4.1. Beroende variabel: walk score.

Variabel Modell 1.1 Modell 1.2 Modell 1.3

Konstant 10.11111*** 
(0.7213069)

9.109371*** 
(0.7489729)

8.357869*** 
(1.067767)

B2B -1.570128* 
(0.9195886)

-1.557043* 
(0.8452398)

-2.226741** 
(1.027952)

Omsättning 2.87*E-5*** 
(8.73*E-6)

2.58*E-5*** 
(8.32*E-6)

Telekommunikation 3.794233*** 
(1.334643)

Teknologi 2.34578 
(2.545989)

Olja och Gas 4.620118*** 
(0.8679128)

Industri 1.444457 
(1.062528)

Råvaror 6.549607*** 
(0.9566938)

Konsumenttjänster -1.3399556 
(1.907726)

Dagligvaror 2.720365** 
(1.306451)

Hälsovård -0.6506793 
(1.244277)

R2 0.0288 0.1593 0.3874

Standardavvikelse inom parentes. *Signifikant på 10% signifikansnivå. **Signifikant på 5% 
signifikansnivå. ***Signifikant på 1% signifikansnivå. Antal observationer: 88 (i samtliga 
modeller).
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Tabell 4.2. Beroende variabel: talk score.

Variabel Modell 2.1 Modell 2.2 Modell 2.3

Konstant 12.74074*** 
(0.6054839)

11.96941*** 
(0.6475336)

11.37146*** 
(0.9209622)

B2B -1.035823 
(0.7953587)

-1.025748 
(0.729036)

-1.83324* 
(0.9554459)

Omsättning 2.21*E-5*** 
(7.84*E-6)

1.88*E-5** 
(8.12*E-6)

Telekommunikation 0.5769982 
(1.155128)

Teknologi -1.332702 
(1.439979)

Olja och Gas 3.280175*** 
(0.8442934)

Industri 2.672659*** 
(0.9124632)

Råvaror 4.95437*** 
(1.195985)

Konsumenttjänster -0.4290294 
(1.955336)

Dagligvaror 2.822105** 
(1.109134)

Hälsovård -0.2351249 
(1.566858)

R2 0.0168 0.1593 0.3366

Standardavvikelse inom parentes. *Signifikant på 10% signifikansnivå. **Signifikant på 5% 
signifikansnivå. ***Signifikant på 1% signifikansnivå. Antal observationer: 88 (i samtliga 
modeller).
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Modell .1 ger i båda fallen en indikator på att B2B-företag har en tendens att ha lägre 

betyg, både i talk score och i walk score. Koefficienten är signifikant på 10% signifikantnivå i 

modell 1.1, där walk är beroende variabel. Koefficienten är ungefär -1.6. Konstanten är 10, 

vilket indikerar att B2C-företag i genomsnitt har 10 poäng i walk score och B2B-företag har i 

genomsnitt 1.6 poäng lägre betyg. Koefficienten för B2B i modell 2.1, med talk score som 

beroende variabel, är ej signifikant. 

I modell .2 har vi lagt till omsättning som oberoende variabel. Variabeln för B2B är 

fortsatt insignifikant i 2.2, modellen för talk score. I 1.2 är koefficienten signifikant, med 

snarlikt men något lägre absolut värde än i modell 1.1. Omsättning har en signifikant 

påverkan både på walk score och talk score. Den är i båda fallen positiv, betygen ökar med 

omsättning, och signifikant på 1% signifikansnivå. 

I modell 1.3, med walk score som beroende variabel, är variabeln för B2B signifikant på 

5% signifikansnivå. Estimatet är -2.2, vilket indikerar att B2B-företag i genomsnitt har ett 

walk-betyg som är 2.2 poäng lägre än B2C-företag, då bransch och omsättning hålls lika. 

Konstanten är 8.4 och det är alltså det som är referensvärdet till koefficienten på -2.2. 

Omsättning har en påverkan som är signifikant på 1%-nivå i modell 1.3. Estimatet är 

0.000026 vilket kan ge intrycket att påverkan är mycket liten. Vad som dock måste hållas i 

minnet vid tolkningen av denna siffra är att omsättning mäts i miljoner SEK. Det betyder att 

om omsättningen ökar med en miljon kommer betyget i genomsnitt öka med 0.000026 poäng. 

Det kan fortfarande tyckas lite, men eftersom företagen har stor spridning i omsättning är 

detta ändå ekonomiskt signifikant. Om omsättning ökar med en standardavvikelse, vilket är 

53 900 MSEK, skulle betyget öka med ungefär 1.4 poäng. 

I samma modell finns fyra branscher som har en signifikant påverkan på betygen. Dessa 

branscher är telekommunikation, olja och gas, råvaror samt dagligvaror. Estimaten för dessa 

varierar mellan 2.7 och 6.5. Alla är positiva, vilket visar att dessa branscher i genomsnitt har 

högre betyg än finansbranschen, som är referenskategori. 

Då talk score är beroende variabel ser vi i modell 2.3 att B2B-variabeln är signifikant på 

10%-nivån. Den är estimerad till -1.8, och ett företag som klassas som B2B har alltså i 

genomsnitt 1.5 poäng lägre talk score än ett B2C-företag, då bransch och omsättning hålls 

lika. Konstanten är 11.4. Estimatet för omsättnings påverkan är 0.000019, och även här är det 

signifikant på 1%-nivå. 
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Även i denna modell finns fyra branscher som har en signifikant påverkan på betyget, 

vilket är samma antal som modell 3 med walk score som beroende variabel. Vilka det är 

skiljer sig dock åt; i denna modell är det olja och gas, industri, råvaror och dagligvaror. 

Estimaten varierar mellan 2.8 och 5.0. 

 

Lerpold fann i sin studie Walking the talk (2017), som är den studie som betygsatt företags 

CSR-insatser som vi utgått från, att olika branscher i genomsnitt har olika nivåer av CSR-

engagemang. Hon konstaterar att den bransch med högst betyg både i talk och walk är 

råvaror. I våra regressioner är koefficienten för branschen råvaror signifikant i båda fallen, 

och har en positiv påverkan på betyget både för walk score och talk score. Den har också den 

största koefficienten av de branscher som har signifikant påverkan, vilket betyder att våra 

skattningar visar att råvaror är den bransch med högst betyg både i talk score och walk score. 

Här är våra resultat alltså konsistenta med Lerpolds. 

Lerpold (2017) konstaterar även att teknologi är den sektor som har lägst talk score. I 

våra modeller har dock inte teknologi en signifikant påverkan varken på walk eller talk. För 

walk score finner Lerpold att branschen med lägst betyg är finansbranschen, som även har det 

näst lägsta genomsnittsbetyget för talk score. Vi har valt att använda finans som 

referenskategori till de andra branscherna. Då alla signifikanta estimat för branschers 

påverkan är positiva, både i modellen för walk score och i modellen för talk score, är även 

dessa konsistenta med Lerpolds slutsats. Lerpold kommenterar även att det kan vara förväntat 

att finansbranschen får lägre betyg i mätningar av CSR, då deras sociala och miljömässiga 

ansvarstagande snarare än att reflekteras i deras egna handlingar reflekteras i de företag som 

de investerar i. Hon konstaterar att dessa företag oftast har färre anställda och deras 

företagsmodell bygger på investeringar och inte produktion (ibid).  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5. Diskussion 

Från vår regression i modell 1.3 då vi har walk-score som beroende variabel kan vi observera 

att B2B-företag i genomsnitt har 2.2 poäng lägre score än B2C-företag, då omsättning samt 

bransch hålls konstant. 

För talk score kan vi också, i modell 2.3, observera en påverkan av huruvida företaget är 

ett B2B-företag på betyget. Talk score är i genomsnitt 1.8 poäng lägre om företaget klassas 

som B2B, då omsättning och bransch kontrolleras för. 

Våra resultat pekar mot att påverkan av huruvida företagets kund är ett annat företag 

eller en konsument är större på graden av utfört CSR-arbete än på hur mycket CSR-arbete 

företaget kommunicerar ut att de ska göra (-2.2 jämfört med -1.8). Att skillnaden i talk score 

har estimerats till att vara mindre än skillnaden i walk score kan bero på att det numera är 

standard bland företag av denna storleksgrad att inkludera hållbarhet i sin kommunikation. 

Det är också lättare att prata än att göra och att prata bör medföra en lägre kostnad än att 

faktiskt utföra arbete. Därför är det rimligt att walk score har en större tendens att förändras 

med andra variabler. Skillnaden i walk score är också mer statistisk säker, då den är 

signifikant på 5% signifikansnivå jämfört med skillnaden i talk score som är signifikant på 

10% signifikansnivå. 

Som tidigare nämnts delar teorin in CSR i strategisk och altruistisk CSR. Med 

utgångspunkt i definitionerna drar vi slutsatsen att den observerade skillnaden mellan B2B 

och B2C-företag i huvudsak inte lär förklaras av förekomsten av altruistisk CSR. Detta 

eftersom att två starkt bakomliggande drivkrafter till hållbarhetsarbete är stärkt 

konkurrenskraft och ökad lönsamhet, något som kan styrkas av teorin om strategisk CSR. 

Framförallt kan motivet bakom de rapporterade insatserna ses som varumärkesbyggande och 

som ett sätt att tillfredsställa krav från intressentgrupper. Vårt resultat observerar likt tidigare 

undersökningar skillnader mellan olika branscher. Orsaken kan dels vara hur stor 

miljöpåverkan branschen har men även att intresset från intressentgrupperna skiljer sig mellan 

bransch till bransch. Ett liknande resonemang kan även förklara skillnaden mellan B2B- och 

B2C-företag. Troligtvis finns det starkare preferenser för CSR hos individuella konsumenter 

vilket gör att utgifterna för CSR i större grad kan kompenseras för hos B2C-företag. De skilda 

preferenserna kan vara ett resultat av att de kriterier som privatperson och företag fattar beslut 

utifrån skiljer sig åt. Exempelvis att privatpersoner i högre grad belönar och värdesätter 
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företag med en uttalad hållbarhetsprofil medan företag istället värdesätter andra egenskaper 

hos sina leverantörer. Resonemanget innebär att företag måste tillgodose sina kunder med 

olika typer av information och aktiviteter vilket därmed kan vara en av förklaringarna till att 

B2B:s och B2C:s talk score respektive walk score skiljer sig åt. 

Ytterligare en förklaring till skillnaden mellan B2B och B2C kan vara i vilken mån 

investeringar i hållbarhet integrerats i affärsverksamheten. Exempelvis kan hållbarhetsarbete i 

form av resursbesparing efter omställning av produktionen stärka konkurrenskraften och öka 

lönsamheten. Skillnaden mellan B2B och B2C kan uppkomma vid själva klassificeringen av 

arbetet. Eftersom att lönsamheten fås genom att utgifterna reduceras i produktionen och att 

insatsen därmed inte i första hand anses som varumärkesbyggande finns det en risk att 

företaget klassificerar omställningen i produktionen som en kostnadsbesparing snarare än som 

en investering i hållbarhet. Hur företaget väljer att klassificera arbetet kan återigen kopplas till 

teorin om olika krav från intressentgrupper. Om motivet till förändringsarbetet är en 

kostnadsbesparing och inte en påtryckning från intressenterna lär kommunikationen och 

synen på arbetet skilja sig åt mellan B2B och B2C. Eftersom intressentgrupperna till B2C-

företag har starkare preferenser för hållbarhetsarbete lär B2C-företag i större grad bedöma sitt 

arbete som hållbarhetsarbete medan B2B-företag istället klassificerar sitt resursbesparande 

arbete som en kostnadsbesparing. 

Som avslutande kommentar till teorin om strategisk och altruistisk CSR kan det 

konstateras att B2B- och B2C-företags arbete med hållbarhet har en positiv korrelation med 

lönsamhet och konkurrenskraft vilket därmed styrker teorin om strategisk CSR. Däremot kan 

de bakomliggande strategiska motiven skilja sig åt vilket kan vara en bidragande orsak till 

skillnaden i talk och walk scores.  

 Då vi använt oss av ett index kan det finnas svårigheter i hur resultaten bör tolkas, 

närmare bestämt kan det vara svårt att uppskatta magnituden av våra skattningar. Vi har funnit 

att om ett företag klassas som B2B minskar walk score i genomsnitt med 2.2 poäng och talk 

score med 1.8 poäng. Standardavvikelsen för walk score är 4.3 respektive 3.7 för talk score. 

Konstanterna är 8.4 i modellen för walk score och 11.4 i modellen för talk score. Båda 

koefficienterna är mindre än en standardavvikelse i respektive kategori. Ett poäng kan dock i 

vårt index för talk score reflektera skillnaden mellan ett företag som tar upp CSR i sina 

kärnvärden och ett som inte gör det. Det kan tolkas som en betydande skillnad. Ett poäng i 

!28



walk score kan reflektera skillnaden mellan ett företag där CSR-rapporteringen är intygad av 

en extern part och ett företag där ingen sådan extern försäkran finns. Det kan också tolkas 

som en betydande skillnad. Vad som också bör tas in i beräkningen är att maximala den 

poängen för talk respektive walk är 17. Det gör att ett poäng representerar nästan sex procent 

av hela betyget. Då är en skillnad på 1.8 poäng, eller 2.2 poäng för den delen, ganska 

betydande. Om koefficienterna relateras till konstanterna ser vi att i walk score är poängen i 

genomsnitt 8.4 för ett B2C-företag och 6.2 för ett B2B-företag. Det motsvarar en minskning 

på 26% då företaget är B2B istället för B2C. Motsvarande minskning för talk score är 16%. 

Bedömningen av magnituden av resultaten kan vara svår att betrakta som objektiv. Vad 

som objektivt kan fastslås är att huruvida ett företag klassas som B2B eller B2C har en 

statistiskt signifikant påverkan både på walk score och talk score, som i sin tur redovisar hur 

mycket ett företag gjort samt säger sig ska göra inom CSR. Vi anser även att det finns en 

betydande ekonomisk signifikans. 

Vi anser att resultatet bör vara generaliserbart till företag som ej befinner sig i vårt urval. 

Men då våra resultat visar att det, för företag med börsvärde på över 1 miljard euro och som 

var noterade på Nasdaq sommaren 2017, finns en skillnad i mängden CSR-arbete mellan 

B2B- och B2C-företag skulle det självklart vara av intresse att utöka denna undersökning till 

ett större urval. Det skulle vara intressant att se huruvida trenden att B2B-företag inte satsar 

lika mycket på CSR som B2C-företag gör håller i sig över länder och marknader. Fortsatta 

studier av vilka företag som jobbar med CSR skulle också vara av intresse, för att hitta fler 

bakomliggande faktorer än kundens preferenser.  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6. Slutsats 
Tidigare forskning inom ämnet har mestadels fokuserat på huruvida eller varför CSR-arbete 

är värdeskapande för ett företag. Vi har valt att undersöka vilka typer av företag som gör 

investeringar i CSR, och då fokuserat på att jämföra företag med olika intressenter i gruppen 

kunder. Företagen som undersökts har delats in i gruppen business-to-business, B2B, eller 

business-to-consumer, B2C, beroende på om dess huvudsakliga kund är andra företag eller 

konsumenter. 

Med utgångspunkt i tidigare teori är vår hypotes att företag inom B2B-kategorin 

kommer uppvisa en lägre grad av CSR-arbete, då deras kunders preferenser för CSR inte är 

lika starka, vilket därmed innebär att kunderna är mindre benägna att bära kostnaden för det 

observerade CSR-arbetet. 

Vi har undersökt vår frågeställning med hjälp av regressionsanalys, och de resultat vi 

funnit stödjer vår hypotes om att B2B-företag väljer att jobba mindre med CSR än B2C-

företag, både vad gäller hur mycket CSR-arbete de faktiskt utfört och hur mycket CSR-arbete 

de säger ska genomföras. Vi har studerat företag noterade på large cap-segmentet av 

Stockholmsbörsen, och vi har där funnit att effekten av att vara ett B2B-företag är större på 

det faktiskt utförda CSR-arbetet än på det CSR-arbete som kommuniceras ut av företaget. Vi 

har kommit fram till att på en skala med maxpoäng 17 har B2B-företag i genomsnitt 2.2 

poäng lägre poäng än B2C-företag, då de bedöms på hur mycket CSR-arbete de utfört. När vi 

tittar på hur mycket CSR-arbete de säger sig ska utföra, har B2B-företag i genomsnitt 1.8 

poäng lägre poäng, där maxpoäng återigen är 17. Dessa resultat är robusta för ändringar av 

klassificering av företag i B2C och B2B för företag som ansetts vara gränsfall. 

Vi tolkar även våra resultat som att det observerade CSR-arbetet i huvudsak är strategisk 

CSR, då det utformas för att möta och tillgodose kunders preferenser. 
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 Appendix 
1. Uppdelning av företag i B2B och B2C 

Tabell A.1. Sammanställning av företagen i urvalet, uppdelade efter den sektor de tilldelats 
samt den bransch de är verksamma inom.

Bransch B2B B2C

Olja och gas Lundin Petroleum.

Råvaror BillerudKorsnäs, Boliden, 
Hexpol, Holmen, Lundin 
Mining Corporation SDB, 
SSAB, Stora Enso.

Industri Alfa Laval, Atlas Copco, 
Bravida Holding, Fingerprint 
Cards, Indutrade, Lifco, 
Loomis, NCC, Peab, SAAB, 
Sandvik, Securitas, Skanska, 
SKF, SWECO, Trelleborg, 
Volvo, ÅF.

ASSA ABLOY, Ahlsell, Nibe 
Industrier.

Dagligvaror AAK, Autoliv SDB, Dometic 
Group, Nobia, SCA.

Electrolux, Husqvarna, 
Swedish Match, Thule Group.

Hälsovård AstraZeneca, Elektra, Getinge, 
Swedish Orphan Biovitrum.

Attendo.

Konsumenttjänster MTG, NetEnt, Evolution 
Gaming Group.

Axfood, Betsson, H&M, ICA 
Gruppen, Kindred Group 
(Unibet).

Telekommunikation Com Hem Holding, MIllicom 
International Cellular SDB, 
Tele2, Telia Company.

Finans Atrium Ljungberg, Balder, 
Castellum, Fabege, Hemfosa 
Fastigheter, Hufvudstaden, 
Industrivärden, Intrum Justitia, 
Investor, Kinnevik, Klövern, 
Kungsleden, Latour, Melker 
Schörling, Pandox, Ratos, 
Resurs Holding, Sagax, 
Wihlborgs Fastigheter.

Avanza Bank Holding, Bonava, 
Collector, Handelsbanken, JM, 
Lundbergföretagen, Nordea 
Bank, SEB, Swedbank, 
Wallenstam.

Teknologi Axis, Ericsson, Hexagon, Tieto.
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2. Resultat av robusthetstest 

Klassificeringen av företag i B2B eller B2C har ändrats för följande företag: Assa Abloy, 

Lundbergföretagen, ICA Gruppen, Axfood, BillerudKorsnäs, MTG, Dometic Group, Swedish 

Orphan Biovitrum. Resultaten som erhållits presenteras i tabell A.2.1 för walk score och A.2.2 

för talk score.  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Tabell A.2.1. Beroende variabel: walk score.

Variabel Skattning

Konstant 8.694858*** 
(0.973552)

B2B -2.632169*** 
(0.9429841)

Omsättning 2.79*E-5*** 
(8.87*E-6)

Telekommunikation 3.368107*** 
(1.265486)

Teknologi -2.270263 
(2.523275)

Olja och Gas 4.668361*** 
(0.8467912)

Industri 1.463436 
(1.057756)

Råvaror 6.169708*** 
(0.8496452)

Konsumenttjänster -1.621263 
(1.71942)

Dagligvaror 2.249129 
(1.453134)

Hälsovård -1.293211 
(1.093631)

R2 0.4053

Standardavvikelse inom parentes. *Signifikant på 10% signifikansnivå. **Signifikant på 5% 
signifikansnivå. ***Signifikant på 1% signifikansnivå. Antal observationer: 88 (i samtliga 
modeller).
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Tabell A.2.2. Beroende variabel: talk score.

Variabel Skattning

Konstant 11.31134*** 
(0.9010892)

B2B -1.67496* 
(0.9290691)

Omsättning 2.04*E-5** 
(8.74*E-6)

Telekommunikation 0.571987 
(1.15554)

Teknologi -1.536048 
(1.430285)

Olja och Gas 3.167257*** 
(0.8178305)

Industri 2.591465*** 
(0.9087909)

Råvaror 4.56409*** 
(1.074753)

Konsumenttjänster -0.4989612 
(1.947576)

Dagligvaror 2.559213** 
(1.200043)

Hälsovård -0.7122114 
(1.578028)

R2 0.3305

Standardavvikelse inom parentes. *Signifikant på 10% signifikansnivå. **Signifikant på 5% 
signifikansnivå. ***Signifikant på 1% signifikansnivå. Antal observationer: 88 (i samtliga 
modeller).
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3. Detaljerat poängsystem för walk score och talk score 

Tabell A.3.1. Sammanställning av TALK KPI:er (Lerpold, 2017). 
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Tabell A.3.2. Sammanställning av WALK KPI:er (Lerpold, 2017).  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