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Sammanfattning 

Corporate Social Responsibility (CSR) är det arbete som företag åtar sig utöver den lagliga 

skyldigheten och innefattar bland annat arbete med miljö och samhälle. Fenomenet har 

framförallt undersökts i större företag i och med deras stora inverkan på omgivningen. I små 

och medelstora företag (vidare kallat SMEs) är CSR-arbetet inte lika väl utforskat. Syftet med 

detta arbete är att utforska hur och varför SMEs i Sverige, med fokus på enmans- och 

mikroföretag i Uppsala, arbetar internt med CSR-relaterade aktiviteter. Genom intervjuer 

undersöker studien huruvida femton enmans- och mikroföretag i detaljhandeln arbetar med 

CSR inom kategorierna välgörenhet, samhället, miljön samt leverantörer. Undersökningen 

visar att dessa företag inte arbetar med CSR som en del i en strategi utan att de arbetar lokalt 

med fokus främst på det miljörelaterade arbetet. Ägarnas personliga engagemang inom olika 

områden reflekterades ofta i företaget och generellt fanns åsikten att ”det lilla man kan, gör 

man”, som en respondent uttryckte det. 

Nyckelord 

Corporate social responsibility (CSR), SME, enmansföretag, mikroföretag, Sverige, socialt 

ansvar.  
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1. Inledning 

”Under de senaste åren har kommunikationen mellan företag och intressenter 

förändrats. Företag förväntas tydligare kommunicera sitt ställningstagande inom 

olika områden. De förväntas också skapa en aktiv dialog med kunder och andra 

intressenter. Det är inte längre tillräckligt att kommunicera finansiella nyckeltal 

till investerare eller framtidsvisioner till affärspressen. Tillsammans med en rad 

andra aktörer kräver även analytiker och journalister allt oftare information som 

rör socialt och miljömässigt ansvar.” (Grafström, Göthberg & Windell, 

2008:165-166) 

Intressenter har idag ett ökat krav på företag att delge mer information om sin verksamhet. 

Olika intressenter engagerar sig i bland annat företagens miljömedvetenhet, hur de kan hjälpa 

samhället och om de tar ställning för mänskliga rättigheter. Detta arbete, som sker utöver den 

lagliga skyldighet som företag har, benämns Corporate Social Responsibility, vidare benämnt 

CSR (Jenkins, 2006; Falck & Heblich, 2007; Mankelow, 2008; Weber, 2008; Jenkins, 2009; 

Spinkle & Maines, 2010; Europeiska kommissionen, 2011). Direktöversatt är CSR ”företags 

sociala ansvar” och det inkluderar allt från enstaka donationer till välgörande organisationer, 

till en företagsövergripande strategi. Det inbegriper allt mellan miljömedvetenhet till 

mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. (Mankelow, 2008:2172; Jenkins, 2009:21) 

CSR är ett begrepp som idag inte har en specifik definition (Weber, 2008:247). Trots detta är 

begreppet väl utforskat och den traditionella synen på CSR är enligt Jenkins (2004) baserad 

på idén att stora företag är normen. På grund av detta har CSR i huvudsak undersökts i just 

stora företag som är aktiva över hela världen och inverkar på både samhället, ekonomin och 

miljön. Att stora företag arbetar med CSR kan ses som en självklarhet då de enskilt har en stor 

inverkan på omgivningen. Anledningen till att dessa företag arbetar med CSR är flertaliga, 

bland annat anges moralen som en anledning då företagen vill vara goda medborgare 

(Sprinkle & Maines, 2010:446). Andra anledningar som anges är att företagen vill visa upp en 

fin fasad mot intressenter samt att företag tror att CSR-arbete hjälper till att rekrytera, 

motivera och behålla anställda (Sprinkel & Maines, 2010:446-447).  

Tidigare har synen på CSR i små och medelstora företag, vidare benämnt SMEs (Small and 

Medium Enterprises), varit att SMEs är ”små stora företag” (Tilley, 2000) och att CSR 
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därmed bara kan skalas av för att passa SMEs (Jenkins, 2006), detta är dock något som bland 

annat Tilley (2000) och Mankelow (2008) motsäger.  På senare tid har intresset för CSR i 

SMEs ökat då forskare börjat inse vilken inverkan SMEs gemensamt har på samhället 

(Spence, 1999; Tilley, 2000; Jenkins, 2006; Morsing & Perrini, 2009). SMEs står för över 

90 % av alla företag världen över (UNIDO, 2002) och 99 % av alla företag i Europa. SMEs 

dominerar även i sitt bidrag till BNP och bidrar med cirka 88 miljoner jobb i Europeiska 

Unionen. (Svenskt Näringsliv, 2010) Generellt har SMEs en mer arbetskraftkrävande 

produktion än vad större företag har och SMEs influerar arbetsmarknaden i hög grad. Andra 

aspekter som visar på SMEs stora inverkan är det faktum att de länder som har en hög andel 

SMEs även har en mer jämställd fördelning av inkomst och att SMEs främjar social stabilitet. 

Slutligen är SMEs en tillgång för länder när det kommer till innovation i nischade marknader 

som kräver hög flexibilitet och skräddarsydda produkter. (Morsing & Perrini, 2009:2) SMEs 

spelar därmed en stor roll i samhället på många olika sätt. Morsing och Perrini poängterar att 

trots SMEs i sig ofta är rätt små blir de kollektivt väldigt stora. 

Många forskare erkänner att det inte finns många studier gjorda när det gäller CSR i SMEs 

(Fassin, 2006; Falck & Heblich, 2007; Morsing & Perrini, 2009; Russo & Tencati, 2009). 

Denna avsaknad av forskning gör ämnet intressant att undersöka. Den begränsade forskningen 

som har gjorts har i huvudsak fokuserat på hur de tidigare teorierna om CSR, vilka är 

anpassade för stora företag, kan eller inte kan appliceras på SMEs, samt vilka problem som 

finns i samband med denna applicering (Thompson & Smith, 1991; Jenkins, 2006; Santos, 

2011). Santos (2011) fokuserar på att förklara de huvudsakliga faktorer som influerade hur 

SMEs införde CSR, men studien saknar en mer ingående beskrivning av hur SMEs i 

verkligheten arbetar med CSR-relaterade aktiviteter. Russo och Tencati (2009) har undersökt 

om det finns skillnader mellan formella och informella CSR-strategier i mikro-, små-, 

medelstora- och stora företag i Italien. Resultatet av undersökningen visade att det fanns 

många CSR-strategier som är aktuella i samtliga företagstyper, men att det även fanns 

skillnader mellan dem. En skillnad var att medelstora och stora företag i större utsträckning 

arbetade med samhället än de mindre. Forskningen har konstaterat att SMEs inte kan arbeta 

med CSR på samma sätt som stora företag, men frågan återstår då hur SMEs faktiskt arbetar 

med CSR-relaterade aktiviteter (Thompson & Smith, 1991; Jenkins, 2006; Santos, 2011), en 

fråga som delvis saknar empiriska studier. 
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Syftet med detta arbete är att utforska hur och varför SMEs i Sverige, med fokus på enmans- 

och mikroföretag i Uppsala, arbetar internt med CSR-relaterade aktiviteter. Undersökningen 

har för avsikt att ge en ökad kunskap om hur SMEs arbete med CSR ser ut samt varför SMEs 

arbetar med CSR. 

2. Teori 

Denna del ämnar förtydliga den teoretiska bakgrund som finns relaterad till konceptet CSR. 

Forskning kring företags arbete med CSR kommer tydliggöras och likaså begreppet SMEs 

och skillnader som finns relaterade till SMEs och större företags arbete med CSR.  

2.1. Vad är CSR? 

Under åren har det blivit allt vanligare att företag arbetar med Corporate Social Responsibility 

(CSR). Definitionerna på CSR är många och trots att det används i både teorin och praktiken 

finns det ingen generellt accepterad definition på begreppet (Grafström et al., 2008:63; 

Weber, 2008:247). Weber (2008) samt Sprinkle och Maines (2010) använder sig av den 

Europeiska kommissionens definition av CSR, där det behandlas som som “a concept 

whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations 

and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (Europeiska 

Kommissionen, 2011). Detta betonar att CSR-arbetet är ett frivilligt engagemang som företag 

kan integrera i sin verksamhet i samverkan med eller på grund av sina intressenter. CSR är 

företags bidrag till en hållbar utveckling (Weber, 2008:247) där företags samhällsansvar 

sträcker sig utöver lagar och krav, samt att företag arbetar långsiktigt med hållbarhet och 

ansvarstagande i samhället (Grafström et al., 2008:39; Mankelow, 2008:2172; Jenkins, 

2009:21). Trots att CSR är frivilligt (Falck & Heblich, 2007:247), har påtryckningar ifrån 

samhället gjort att det skett en ökad satsning bland företag att engagera sig i CSR (Jenkins, 

2009:21; Sprinkle & Maines, 2010:452). För att behålla sin konkurrenskraft anpassar sig 

företag ofta efter förväntningarna och kraven som samhället ställer på deras verksamhet och 

därav integreras oftast CSR-arbetet i företags affärsmodeller (Jenkins, 2009:21-22). Forskare 

vill förmedla att företag kan vara framgångsrika och lönsamma samtidigt som de har en 

positiv inverkan på samhället genom att arbeta aktivt med CSR (Burke & Logsdon, 1996:495; 

Spence, 1999:165; Falck & Heblich, 2007:247; Weber, 2008:248-249; Sprinkle & Maines, 

2010:446-447). 
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2.1.1. Varför jobbar företag med CSR? 

Anledningarna till varför företag arbetar med CSR är många (Sprinkle & Maines, 2010:446) 

och forskning stödjer att integrering av CSR i företagsverksamheten är avgörande för 

företagets framgång (Falck & Heblich, 2007:248; Jenkins, 2009:21). Arbete med CSR ses av 

många som ett ansvar och en del av att vara en bra medborgare, samtidigt som det kan 

tillfredsställa intressenter (Sprinkle & Maines, 2010:446-447).  Falck och Heblich (2007:248) 

förtydligar att det skiljer sig beroende på om företagen arbetar med lång- respektive 

kortsiktiga CSR-relaterade aktiviteter. De menar att sponsring av events eller donationer av 

pengar, som ses som mer kortsiktiga aktiviteter, inte gör någon större inverkan på företagets 

framgång. Det som Falck och Heblich istället betonar är användandet av långsiktiga strategier 

som implementerar CSR i kärnverksamheten och som noggrant planeras, övervakas och 

utvärderas. De anser att om ett företag vill vara framgångsrikt bör de långsiktigt arbeta för 

samhället de verkar inom, då samhället enligt dem kommer ge tillbaka (Falck & Heblich, 

2007:253).  

Några av de många drivkrafter som finns kring arbetet med CSR är bland annat att företag 

som ser till sin miljöpåverkan kan minska produktionskostnader genom att skära ner på 

energiförbrukning och smartare utnyttja sina resurser (Weber, 2008:248-249; Sprinkle & 

Maines, 2010:446-447). Arbete med CSR har även visat sig bidra till “gratis” marknadsföring 

genom att deras arbete uppmärksammas av media (Sprinkle & Maines, 2010:450), vilket 

stärker företagets image, rykte och förtroende hos både intressenter och kunder (Falck & 

Heblich, 2007:248; Grafström et al., 2008:157; Weber, 2008:248-249). Detta kan även leda 

till att minska risker som företag kan utsättas för, då de till exempel genom ett nära arbete 

med samhället kan undvika negativ publicitet och bojkott av kunder (Weber, 2008:248-249; 

Sprinkle & Maines, 2010:446-447). Likaså kan företags arbete med CSR hjälpa företaget att 

attrahera nya investerare och därigenom även intressenter (Grafström et al., 2008:157). En av 

de mest uppmärksammade fördelarna som CSR-arbete medför är att de har en positiv 

inverkan på anställdas motivation, men även att de underlättar vid rekrytering och att behålla 

anställda inom företaget (Falck & Heblich, 2007:248; Weber, 2008:248-249; Sprinkle & 

Maines, 2010:446-447). Slutligen kan CSR-arbetet öka motivationen hos kunder som vill 

stödja företagen i dess arbete, vilket i sin tur kan leda till ökad försäljning, ett starkare 

varumärke och mer intäkter (Weber, 2008:248-249; Sprinkle & Maines, 2010:446-447). 
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Trots de många fördelar som arbete kring CSR kan bidra med har forskare tidigare haft 

problem med att hitta en tydlig koppling mellan socialt ansvarstagande och ekonomisk 

prestation, då det är svårt att avgöra vilka aktiviteter som lett till ökad vinst (Burke & 

Logsdon, 1996:495; Grafström et al., 2008:152). Enligt Sprinkle och Maines (2010) är det 

avgörande för företag att undersöka vad det är de vinner respektive förlorar genom att arbeta 

med CSR, för att garantera att de uppfyller både aktieägares och intressenters krav. Under 

åren har företagens fokus på deras intressenter ökat och detta intresse upplevs ha en större roll 

i företagens verksamhet (Morsing & Perrini, 2009:3; Sprinkle & Maines, 2010:446). 

Intressenter inkluderar allt ifrån företagets anställda, kunder, leverantörer, 

intresseorganisationer, samhället, media, investerare och politiska organisationer som på ett 

eller annat sätt inverkar på företagets verksamhet (Jenkins, 2006:247; Grafström et al., 

2008:67). Enligt Jenkins har samtliga företag intressenter och att arbeta för dessa och hantera 

dem väl minskar risk och förbättrar företagets arbete med CSR (Jenkins, 2006:243). 

 

De få nackdelar som finns kopplade till CSR-arbete är oftast relaterade till de kostnader som 

arbetet med CSR bidrar till (Sprinkle & Maines, 2010:448). Minskad produktivitet är till 

exempel ett resultat av att de anställda använder delar av sin arbetstid till att arbeta med 

volontärarbete eller andra uppgifter som inte är kopplade till produktionen (ibid. 449). Ett 

annat exempel är att CSR-utgifter inte direkt kan härledas till några intäkter. Sprinkle och 

Maines nämner också att vissa CSR-aktiviteter kan ha en negativ inverkan på företagets 

kunder, då företags önskemål om att till exempel ”runda upp” för att skänka pengar till 

välgörande ändamål (Grafström et al., 2008:124) kan kännas påträngande och skapa en 

olustkänsla hos kunder (Sprinkle & Maines, 2010:449). Ytterligare ett problem som finns med 

CSR är just relaterat till mindre företag och organisationer som har svårt att spendera större 

summor pengar på CSR-relaterade aktiviteter. Där kan CSR-arbetet bli ett orosmoment och en 

börda för företagen som kan känna sig tvingade att arbete med CSR för att behålla sin 

konkurrenskraft och nå upp till krav ifrån intressenter (Morsing & Perrini, 2009:4).   

2.1.2. Hur praktiserar företag CSR? 

Arbetet kring CSR ser olika ut från företag till företag. Beroende på företagets storlek och 

nivå av engagemang kan CSR vara allt ifrån en summa pengar som skänks månadsvis, till en 

integrerad strategi som löper genom hela verksamheten och ger företagsrelaterade fördelar. 

(Burke & Logsdon, 1996:496; Falck & Heblich, 2007:248; Sprinkle & Maines, 2010:446) 

Mycket har att göra med hur ledningen, alternativt ägaren, värderar företagets roll i samhället 
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men även vilka intressenter de vill rikta sitt arbete mot (Grafström, 2008:47). För många 

företag sker CSR-arbetet strategiskt och är integrerat i den ordinära verksamheten, där det blir 

en del av företagets strategi och sker parallellt med kärnverksamheten (Burke & Logsdon, 

1996:496; Jenkins, 2009:34). CSR-arbetet kan även ske informellt och sakna koppling till 

företagets kärnverksamhet, oftast saknar företaget då även ett tydligt styrningssystem (Russo 

& Tencati, 2009:350; Santos, 2011:491).  

I Russo och Tencatis ”Formal vs. Informal CSR Strategies: Evidence from Italian Micro, 

Small, Medium-sized, and Large Firms” (2009) undersöks hur företag arbetar med CSR. I 

deras studie identifierades åtta variabler som utgjorde delar i företagens CSR-strategier. 

Korrelationen mellan variablerna granskades och utifrån de mest förekommande variablerna 

sammanställdes resultaten. Endast två variabler identifierades i samtliga företagsgrupper, 

nämligen anställda (employment) och leverantörskedjan (supply chain). Dessa rubriker täcker 

arbete med att skapa flexibla arbetstimmar för anställda och anordna informationsmöten samt 

aktivt välja och granska sina leverantörer. Utöver dessa arbetade små-, medelstora- och stora 

företag även med lokalsamhället (local community), där företagen skänkte pengar eller 

sponsrade lokala organisationer och miljön (environment), där alternativa energikällor och 

återvinning är exempel på företagens arbete. Till viss del kan även mikroföretags arbete 

inkluderas i dessa kategorier, men då det sker i en så pass begränsad utsträckning benämndes 

de i undersökningen under egna rubriker som: minskning av föroreningar (reduction of 

pollution), minskad konsumtion (reduction of consumption) och engagemang (engagement). 

Den åttonde variabeln delades av medelstora och stora företag och relaterar till företags 

engagemang i samhället och volontärarbete (community volunteering). Resterande variabler 

som inkluderades i studien som saknade korrelation med övriga variabler borträknades, då de 

saknade koppling till företagens strategier. (Russo & Tencati, 2009: 343-346) 

 

Sprinkle och Maines (2010) har även de identifierat områden som företags CSR-arbete kan 

delas in i; anställda, välgörande organisationer, framtida generationer, kunder samt 

leverantörer. Exempel på aktiviteter inom dessa områden är till exempel, 1) att aktivt arbeta 

med anställdas hälsa och säkerhet, samt att vidareutbilda personal, 2) låta anställda arbeta med 

volontärarbete eller skänka pengar/produkter till välgörenhetsorganisationer, 3) arbeta hållbart 

med tillverkningen för att minimera energimängden, utsläpp och avfall eller minska 

paketeringsmaterial och jobba aktivt med att använda hållbara transportmedel, för att lämna 

en bra miljö till kommande generationer, 4) se till kunders önskemål och följa samhällstrender 
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(Sprinkle & Maines, 2010:446), 5) ansvara för leverantörers arbete kring mänskliga 

rättigheter, arbetsrättslagar och miljölagstiftning (Grafström et al., 2008:52; Sprinkle & 

Maines, 2010:446).   

2.2. Vad är SMEs? 

SMEs är begreppet som Europeiska kommissionen (2003) använder för att beskriva mikro, 

små och medelstora företag och deras definition, som presenteras i metoden, använder bland 

annat Lepoutre och Heene (2006) samt Santos (2011) i sin forskning. Egenskaperna hos 

SMEs varierar oftast kraftigt då företagen i stor utsträckning både styrs och ägs av samma 

person, vilket gör att ledarskapet är individuellt anpassat efter verksamheten och sällan 

utformat efter en formell struktur (Jenkins, 2009:22). Några av de karaktärsdrag som ändå kan 

kopplas till SMEs är att de tenderar till att vara ägarledda och självständiga, informella, ha 

begränsad ekonomi, formas av personliga relationer och har en viss förmåga till 

simultankapacitet. SMEs har ofta en begränsad mängd resurser vilket gör att SMEs arbetar 

mer aktivt med att lösa tillfälliga problem än större företag. (Spence, 1999:164) SMEs saknar 

även ofta specialiserad personal och har ingen formell ledningsstruktur som inverkar på 

företagets arbetsrutiner och tillvägagångssätt (Jenkins, 2006:242; Mankelow, 2008:2173). 

Bristen på formalitet underlättar emellertid för SMEs då de lättare kan anpassa sig till 

förändringar i samhället och på ett effektivt sätt nå ut till nya nischade marknader (Jenkins, 

2006:242-243; Morsing & Perrini, 2009:2).  

Uppfattningen har länge varit att SMEs är mindre nedskalade versioner av stora företag och 

därav ansågs CSR- relaterade strategier för stora företag vara applicerbara även i SMEs, fast i 

en mindre extensiv version (Jenkins, 2009:22). Detta är något som bland annat Spence (1999), 

Tilley (2000), Lepoutre och Heene (2006), Mankelow (2008) samt Russo och Tencati (2009) 

motsätter sig. Många av de utmaningar som SMEs möter är olika från de hos stora företag, då 

ett större beroende till omgivning och intressenter generellt finns hos SMEs (Morsing & 

Perrini, 2009:2). SMEs skiljer sig ifrån stora företag både i storlek och i själva naturen som 

präglar företagen (Spence, 1999:164) samt att de till skillnad ifrån sina större motparter ofta 

arbetar lokalt och är just personliga och aktivt styrda av sina ägare (Russo & Tencati, 

2009:340). 

2.2.1. Tidigare forskning angående CSR i SMEs 

Trots att tydliga teorier relaterade till SMEs arbete med CSR saknas, anses SMEs ändå ha bra 

förutsättningar för att arbeta med CSR (Jenkins, 2009:23; Morsing & Perrini, 2009:1). SMEs 
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närhet till marknaden som de agerar på skapar goda möjligheter till en nära relation med både 

konsumenter och övriga intressenter, vilket underlättar företagens arbete med att leva upp till 

deras förväntningar (Mankelow, 2008:2173; Jenkins, 2009:23). Otydligheten som finns 

kopplat till begreppet CSR har medfört vissa fördelar menar Grafström et al. (2008) då de 

anser att begreppet anpassas efter de verksamheter som företaget arbetar med och att olika 

verksamheter kan falla in under samma begrepp. Detta är fördelaktigt för små företag som 

inte arbetar lika öppet med CSR men ändå kan använda sig av begreppet för vissa delar av sin 

verksamhet. Faktumet att arbete kring CSR varierar från företag till företag gör att det är svårt 

att identifiera och granska arbetet (Morsing & Perrini, 2009:1), speciellt i SMEs där främst 

CSR-arbetet sker informellt och i det tysta (Russo & Tencati, 2009:340).  

Mycket talar för att SMEs har bra förutsättningar och egenskaper för att arbeta med CSR. 

Något som bland annat Jenkins (2006) tar upp är att SMEs är anpassningsbara och flexibla, 

vilket gör att de snabbt kan anpassa sig efter nya omständigheter. SMEs har även en mer 

öppen företagskultur vilket gör att företagets värderingar och normer enkelt kan 

kommuniceras genom organisationen och att ägaren kan både lättare influeras och influera 

sina anställda. De anställda blir mer involverade i arbetet och skillnader, speciellt relaterade 

till anställdas motivation och trivsel, går lättare att härleda till förändringar som företaget 

åtagit sig. SMEs har även större möjlighet att hitta nya och kreativa sätt att närma sig CSR i 

och med att de är mindre än stora företag och kan därför hitta nya innovativa vägar att 

integrera CSR-arbetet i sin verksamhet. (Jenkins, 2006:252-253) Enligt Jenkins tar oftast 

SMEs arbete med CSR avstamp ifrån en ”champion”. Detta är en aspekt som belyses i 

Jenkins undersökning där ”champions” definieras som en ledare med förmågan och friheten 

att prova nya idéer och koncept. Generellt sett är det en person som låter sina värderingar 

speglas i organisationen och som förändrar och formar verksamheten efter sina normer. (ibid. 

244)  

Problemet som uppstår när företag brukar begreppet CSR, är just det faktum att adjektivet 

”corparate” oftast underförstått menar stora företag (Besser, 2012:130), på grund av detta 

undviker många SMEs begreppet. Forskning som Jenkins (2009) utfört på SMEs i 

Storbritannien visade att många av företagen var obekväma med att marknadsföra sina 

aktiviteter som CSR och även Russo och Tencati (2009) fann att SMEs sällan använde 

begreppet CSR för att beskriva sin verksamhet. Anledningarna till detta är att arbetet med 

CSR oftast sker informellt i SMEs (Santos, 2011:491). I SMEs finns det sällan tydliga 

strategier för hur deras CSR-arbete är utformat, utan istället sker det mer oplanerat och utan 
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större styrning. Lepoutre och Heene (2006) beskriver småföretags sociala ansvar som ”Small 

Business Social Responsibility” (SBSR), då de menar att ett eget begrepp bör finnas för 

SMEs informella CSR-arbete. De menar att många av de faktorer som påverkar SMEs inte 

berör större företag. Exempel på detta är att småföretag är väldigt känsliga för sina interna 

intressenters (kunder, leverantörer och anställda) åsikter. Även värderingar och normer som 

hålls av samhället som de är aktiva inom påverkar och driver småföretagarnas arbete med 

SBSR. (Lepoutre & Heene, 2006:259-260) Något som de försöker förtydliga är att SMEs 

influeras om det finns en generell uppfattning och kultur kring ansvarstagande som ett 

gemensamt ansvar och moraliskt måste (ibid. 267). Slutligen betonar de att även om många 

SMEs tar ett socialt ansvar, är inte alla medvetna om det (ibid. 258). 

Då de flesta strategier utformas med stora företag som modell och norm är det svårt för SMEs 

att hitta strategier som går att applicera på sin verksamhet. Detta gäller även CSR-strategier 

där Jenkins (2004) hävdar att majoriteten av de modeller, teorier och strategier som finns 

kopplade till CSR är främst utvecklade till stora företag. (Jenkins, 2004:39) Russo och 

Tencati (2009) menar även de att många SMEs saknar formella redskap, finansiella resurser, 

kompetens och tid att investera i nya strategier. De anser också att SMEs behöver utveckla 

egna modeller för hur deras CSR-arbete ska implementeras i verksamheten för att kunna 

lyckas (Russo & Tencati, 2009:341). Tyvärr kan ett sådant arbete vara kostsamt vilket gör det 

svårt för SMEs som ofta inte har tillräckligt med resurser (Morsing & Perrini, 2009:3; Russo 

& Tencati, 2009:346; Santos, 2011:490-491). Generellt sett har SMEs större svårigheter med 

att arbeta med CSR än vad stora företag har (Lepoutre & Heene, 2006:268) och på grund av 

detta använder sig SMEs oftast av en mer avskalad version av CSR. 

2.3. Teoretisk sammanfattning 

CSR är ett begrepp som kantas av många definitioner men som i det stora hela berör företags 

sociala ansvar, där deras arbete sträcker sig bortom lagar och krav. Att företag bör arbeta med 

CSR är något som stödjs av ett flertal forskare, som menar att CSR-arbetet är viktigt för både 

företaget, dess intressenter och samhället de verkar inom (Burke & Logsdon, 1996; Spence, 

1999; Lepoutre & Heene, 2006; Falck & Heblich, 2007; Grafström et al., 2008; Weber, 2008; 

Jenkins, 2009; Morsing & Perrini, 2009; Russo & Tencati, 2009; Sprinkle & Maines, 2010; 

Santos, 2011).  

Arbetet som klassificeras som CSR ser olika ut från företag till företag och olika nivåer av 

engagemang finns att hitta bland de studier som tidigare gjorts. Med utgångspunkt från Russo 
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och Tencatis (2009) fem kategorier och ämnesområden kommer SMEs CSR-arbete granskas. 

De kategorier som visade störst korrelation mellan samtliga företag i Russo och Tencatis 

studie var; anställda, leverantörskedjan, lokalsamhället, miljön, samhällsengagemang samt 

volontärarbete. Dessa stödjs till viss del av de kategorier som Sprinkle och Maines (2010) 

använder i sin studie (välgörande organisationer, anställda, kunder, leverantörer och framtida 

generationer). I denna undersökning kommer en kombination av Russo och Tencatis samt 

Sprinkle och Maines kategorier brukas. De begrepp som används summeras till, 1) anställda, 

från båda studierna som är kopplat till personalens rättigheter och trivsel. 2) Leverantörer, en 

sammanslagning av Sprinkle och Maines leverantörer och Russo och Tencatis 

leverantörskedjan där de poängterar att företagen behöver se till hela leverantörsledets 

påverkan. 3) Miljön, som är tagen från Russo och Tencati, men som även går att koppla till 

det arbete som Sprinkle och Maines diskuterar som framtida generationer och företags 

miljöpåverkan. 4) Samhället, baseras på Sprinkle och Maines kategori med samma 

benämning samt det som Russo och Tencati benämner lokalsamhället, där stödjande av 

samhället i företagets närhet beskrivs. Under denna kategori täcks på sätt och vis även 

Sprinkle och Maines rubrik kunder, då de är en del av samhället företaget arbetar inom. 

Slutligen 5) Välgörenhet, bygger på det arbete som Sprinkle och Maines kategoriserar som 

välgörande organisationer och Russo och Tencati betecknar samhällsengagemang samt 

volontärarbete, där företags arbete för välgörande ändamål i form av sponsring eller 

volontärarbete benämns. Utifrån dessa avser uppsatsen granska det arbete som SMEs i 

Uppsala utför inom området socialt ansvarstagande.  

De frågor som väcks i teorin är huruvida SMEs arbetar med CSR, hur deras arbete ser ut och i 

vilken utsträckning CSR-arbetet sker. SMEs tenderar att vara självständiga och ägarledda 

(Spence, 1999; Jenkins, 2009). Skapar det goda förutsättningar för deras CSR-arbete, eller har 

de en för begränsad ekonomi och bristfälliga redskap (Russo & Tencati, 2009) för att kunna 

arbeta med socialt ansvar? Russo och Tencatis (2009) studie visar att fokus på anställda och 

leverantörer delades av samtliga företagen, medan miljön och samhället inte förekom i 

samma utsträckning i mindre företag, ser det liknande ut i Sverige eller finns ett större 

engagemang inom andra områden?  
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3. Metod 

Följande avsnitt beskriver den metod som valdes för att genomföra undersökningen. Avsnittet 

kommer diskutera den forskningsdesign som valts samt tydliggöra det urval som ligger till 

grund för intervjustudien. 

3.1. Forskningsdesign 

Den forskningsdesign som användes i undersökningen grundade sig på det faktum att 

undersökningen syftade till att utforska hur och varför enmans- och småföretag arbetar med 

CSR. För att ge en inblick i detta användes i huvudsak en kvalitativ metod i form av ett antal 

semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna var strukturerade utifrån ett formulär som först 

undersökte vilka CSR-relaterade aktiviteter företagen arbetade med (se bilaga 1). Utifrån 

dessa ställdes sedan frågan vilka specifika aktiviteter de genomförde samt varför de 

genomförde dessa. Detta innebar att intervjuerna gav både kvalitativ och kvantitativ data 

vilket innebar att studien är underbyggd med både statistik samt informativ fakta (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009:139). Förhoppningen med studien är att bidra med kunskap om hur 

CSR ser ut i småföretag till den internationella kontexten genom att undersöka fenomenet i 

Sverige.  

Då undersökningen behandlar enmans- och mikroföretag i Uppsala där ägarna har intervjuats 

genom telefonkontakt eller besök kan det vara möjligt att identifiera företagen. Trots detta 

anses det inte problematiskt att behålla företagens anonymitet i undersökningen då Uppsala 

består av många företag som är enmans- eller mikroföretag. Ytterligare en åtgärd för att 

behålla företagens anonymitet är att dessa inte nämns vid namn eller vem som är ägare.  Det 

som kan vara avslöjande är vad företagen säljer, vilket i möjligaste mån har undvikts då 

endast det faktum att de arbetar inom detaljbranschen är relevant i diskussionen. 

3.1.1. Urval 

Den första avgränsningen som gjordes var att fokusera på SMEs. SMEs inkluderar allt från 

enmansägda företag, som endast innefattar ägaren, till medelstora företag som har mellan 50 

till 250 anställda. För att definiera SMEs delas de in i tre huvudgrupper: mikro, små och 

medelstora företag. Dessa klassificeras efter antalet anställda samt årsomsättning alternativt 

balansomslutning enligt tabell 1 (Europeiska kommissionen, 2003). Svenskt Näringsliv 

(2010) redovisade att totalt 74,7 % av alla företag i Sverige är enmansföretag samt att 
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mikroföretagen stod för 21,5 %. Små- och medelstora företag är tillsammans 3,7 % av 

företagen, resterande 0,1 % består av stora företag. (Svenskt Näringsliv, 2010).  

Företagskategori 
Antal 

anställda 
och Årsomsättning eller Balansomslutning 

Medium < 250 och ≤ 50 miljoner EUR eller ≤ 43 miljoner EUR 

Små < 50 och ≤ 10 miljoner EUR eller ≤ 10 miljoner EUR 

Mikro < 10 och ≤ 2 miljoner EUR eller ≤ 2 miljoner EUR 

Tabell 1: Europeiska kommissionens definition av SMEs 

Då totalt 96,2 % av SMEs i Sverige (Svenskt Näringsliv, 2010) är enmans- och mikroföretag 

ansågs det mest intressant att undersöka deras arbete med CSR och därför beslutades det att 

undersökningen skulle ske bland dessa. Nackdelen med denna avgränsning är att kategorin 

”anställda” blev lidande då företagen sällan hade några anställda och frågor angående denna 

kategori därmed inte kunde besvaras i någon större utsträckning. En annan konsekvens av 

denna avgränsning är det faktum att de större företagen inte undersöktes. Det är möjligt att 

större företag (små- och medelstora företag), med fler anställda, arbetar med miljön och 

samhället på ett annat sätt än enmans- och mikroföretagen. Det är även möjligt att de har mer 

resurser och därmed kan arbeta med välgörenhet på ett annat sätt. Fördelen med att undersöka 

den valda företagsgruppen är det faktum att det är en väldigt stor grupp.  

Vid val av företag att intervjua inleddes arbetet genom att välja en bransch att fokusera på. 

Med hjälp av Alla Bolag, en hemsida som listar bolag i hela Sverige från Bolagsverket, 

Skatteverket, SCB och UC (Alla Bolag, 2014), definierades branschen. Detta skedde utifrån 

Alla Bolags sökalternativ och där även sökningen på företagen ägde rum. Valet föll på 

detaljhandelsbranschen då det är en stor bransch med många aktiva företag i Uppsala och 

förhoppningen var därmed att de skulle vara enkla att komma i kontakt med. Branschen 

valdes även på grund av att det var troligt att företagen arbetade med de kategorier som 

summerats ingå i CSR (Russo & Tencati, 2009; Spinkle & Maines, 2010) på ett eller annat 

sätt. Framförallt valdes branschen på grund av företagens arbete med leverantörer som antogs 

vara viktiga för företagen då de själva inte producerar varor. Anledningen till att vikt lades vid 

just leverantörer är det faktum att de anses som en viktig del enligt Russo och Tencati (2009) 

då företagen inte enbart måste arbeta med sig själva och vad de står för utan även ta ansvar för 

hur deras leverantörer arbetar med det sociala ansvaret. Nackdelen med den valda branschen 

är det faktum att undersökningen genomfördes i december, vilket är en av de mest hektiska 

månaderna för företag inom detaljhandeln då dessa får in mycket av sin försäljning under 
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julen. Detta försvårade kontakten med företagen och framförallt deras vilja att delta i 

intervjuer då dessa tar tid från deras arbete. Trots detta ansågs branschen passande för 

undersökningens syfte då enbart ett fåtal företag behövdes. 

Valet att enbart fokusera på Uppsala grundar sig i ett bekvämlighetsfaktum – för att det skulle 

vara praktiskt genomförbart att göra intervjuer krävdes det att företagen skulle vara 

lokaliserade i närheten. Som Sveriges fjärde största stad, med nära anknytning till Stockholm, 

anses Uppsala en lämplig stad. 99,6 % av företagen i Uppsala är SMEs (Företagarna, 2013) 

vilket gör Uppsala representativ för studien då det stämmer väl överens med den generella 

statistiken över antal SMEs i Sverige. En konsekvens av valet är att vissa typer av företag 

inom branschen elimineras – till exempel gårdsbutiker och liknande. Då dessa inte är 

lokaliserade i Uppsala inkluderas de inte i undersökningen vilket påverkar resultatet på så sätt 

att deras svar kunde tänkas skilja sig mot företagen i Uppsala då de kan tänkas handla med 

varor som producerats på den egna gården.  

I ett första steg av intervjuundersökningen kontaktades 20 företag inom 

detaljhandelsbranschen i Uppsala via telefon med målet att identifiera huruvida de arbetar 

med CSR-relaterade aktiviteter av något slag. Av de 20 uppringda företagen var det en 

majoritet där antingen telefonnumret inte fungerade, de inte svarade eller inte hade tid. Sju av 

de uppringda företagen svarade och deltog i intervjun genom att besvara vilka CSR-relaterade 

aktiviteter de arbetade med. Två av dessa var villiga att även svara på följdfrågor.  

I ett andra steg av undersökningen uppsöktes ytterligare företag för att få en bredare 

kunskapsbas. Genom att besöka centralt belägna företag i Uppsala fick vi möjligheten att 

direkt komma i kontakt med butiksägarna. Medvetet besöktes butikerna under förmiddagen, 

strax efter öppning, för att förbättra chanserna att företagarna skulle ha tid för att svara på 

frågorna. Av elva företag som besöktes intervjuades åtta och dessa svarade både på de kortare 

frågorna angående CSR-aktiviteterna samt följdfrågorna. 

Detta innebar att totalt 15 företag svarade på de inledande frågorna i intervjun samt att tio av 

dessa även svarade på följdfrågorna. Dessa företag anses vara representativa enmans- och 

mikroföretag för en svensk storstad inom detaljhandelsbranschen då de är lokaliserade i 

centrala Uppsala och representerar en variation av olika typer av detaljhandelsföretag. Då 

intervjun syftade till att undersöka vilka CSR-relaterade aktiviteter som företagen arbetar med 

ansågs det fördelaktigt att fler respondenter svarade på de strukturerade frågorna än 

följdfrågorna. Det faktum att fem företag inte hade tid för följdfrågorna innebär att deras svar 
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enbart tolkas i form av vilka aktiviteter de genomför och inte varför. Den betydelse detta får 

för resultatet är framförallt att det ger en bättre bild av hur företagarna arbetar med CSR.  

3.2. Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i två steg: först ställdes kortare frågor med målet att undersöka 

vilka CSR-relaterade aktiviteter som företagen arbetade med, varefter följdfrågor ställdes för 

att undersöka mer specifikt hur företagen arbetade med dessa aktiviteter samt varför. Risken 

som finns med intervjuer är det faktum att respondenten kan påverkas av intervjuaren, som 

kan ställa ledande frågor och därigenom påverka svaret. Detta är något som hölls i åtanke 

under själva intervjuerna och som i efterhand försökte minimeras genom att diskutera och 

undersöka om vi uppfattat svaren lika. Frågorna utgick även ifrån ett standardiserat 

frågeformulär och svaren noterades under intervjuns gång. Intervjuerna skedde för det mesta 

direkt i butik, därav spelades de inte in då vi bedömde att störande ljud skulle försvåra 

möjligheten att lyssna av inspelningen i efterhand. 

Intervjun (se bilaga 1) genomfördes till en början i 15 enmans- och mikroföretag. Frågor var 

på förhand bestämda utifrån Russo och Tencati (2009) samt Sprinkle och Maines (2010) 

definitioner av CSR och inkluderar frågor inom kategorierna välgörenhet, samhället, miljön 

samt leverantörer. Intervjun inleddes med att respondenten fick delge information om 

företaget, såsom antal anställda, bolagsform samt vilken befattning denne hade i företaget. 

Denna information användes sedan för att avgöra om respondenten hade den kunskap som 

krävdes för att svara på frågorna samt om företaget kunde klassificeras som ett enmans- eller 

mikroföretag. I samtliga fall intervjuades företagsägaren vilket innebär att de ansågs inneha 

den relevanta kunskapen.  

Tio företag fick sedan följdfrågorna ”hur” och ”varför” utifrån intervjuunderlaget. 

Respondenterna fick svara fritt och berätta om sitt arbete kring de olika frågorna och svaren 

antecknades. Under intervjun uppmuntrades respondenterna till att utveckla sina svar och 

möjlighet gavs till att ställa följdfrågor. Respondenterna gavs även möjlighet att fråga om det 

var något de inte förstod, vilket minimerade risken för bortfall av information.  

3.3. Operationalisering 

En del i den gjorda operationaliseringen var att göra begreppet ”CSR” förståeligt för 

respondenterna. Detta gjordes genom att använda det svenska begreppet ”socialt ansvar” i 

kontakt med respondenterna för att förklara undersökningens innehåll. Begreppet förklarades 
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aldrig mer ingående för respondenterna förutom genom de kategorier som användes i 

undersökningen. Med andra ord beskrivs det ”sociala ansvaret” som att inkludera 

välgörenhet, arbete med samhället, miljön och leverantörer. 

Intervjun bestod av frågor med svarsalternativen ”ja”, ”nej” samt ”vet ej” för att effektivisera 

intervjun och få svar som snabbt gick att jämföra. Frågorna som användes valdes utifrån det 

som Russo och Tencati (2009) samt Sprinkle och Maines (2010) beskrev att kategorierna 

handlade om. Till exempel beskriver Russo och Tencati (2009) att kategorin samhället 

inkluderade huruvida företag sponsrade lokala organisationer.  

Intervjuunderlaget som användes i de strukturerade intervjuerna inkluderade de fyra 

kategorier som ansågs vara aktuella för att undersöka CSR i enmans- och mikroföretag. De 

olika kategorierna innehöll två till fyra frågor som fokuserade på det arbete som företagen 

ägnade sig åt med koppling till CSR. I första kategorin, välgörenhet, ställdes fyra olika frågor 

varav en var en följdfråga (se bilaga 2, fråga 1.1.–1.3.) som behandlade företagens eventuella 

arbete med välgörenhet – till exempel om de sponsrade något, genomförde volontärarbete 

eller hade samarbete med någon/några välgörenhetsorganisationer. Andra kategorin, 

samhället, inkluderade tre frågor (se bilaga 2, fråga 2.2.-2.3.) som bland annat undersökte om 

företaget erbjöd utbildning i form av, till exempel praktikplatser eller arbetsträning till 

arbetslösa och/eller sjukskrivna. Frågorna behandlade även om företaget försökte handla 

lokalt och stödja andra lokala företag och om de sponsrade några idrottsklubbar, kulturella 

arrangemang eller dylikt. Miljön var den tredje kategorin som undersöktes. Detta är den 

minsta kategorin och består enbart av två frågor (se bilaga 2, fråga 3.1.-3.2.): ifall företaget 

aktivt försökte minska sin miljöpåverkan och om de aktivt försökte minska utnyttjandet av 

djur, växter och utrotningshotade arter. Trots att miljön är en väldigt viktig aspekt lades inte 

mer fokus på miljön med fler frågor då essensen i företags CSR-arbete ansågs rymmas inom 

de två frågorna. Sista kategorin är leverantörer och här ställdes fyra frågor (se bilaga 2, fråga 

4.1.-4.4.) som undersökte om leverantörerna var svenska eller inte samt hur viktigt 

leverantörernas arbete med mänskliga rättigheter och miljön ansågs vara. Anledningen till att 

det undersöktes huruvida företagen hade svenska leverantörer var framförallt att Sverige har 

lagar och regleringar som reglerar bland annat arbetsförhållanden i Sverige. Detta regleras 

inte på samma sätt på andra ställen i övriga världen vilket gör det intressant att undersöka. 

Hade företag inte leverantörer enbart i Sverige ställdes följdfrågan om företagen sökte 

leverantörer som arbetar för mänskliga rättigheter och för att upprätthålla arbetsrättsprinciper.  
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4. Resultat 

Följande avsnitt beskriver det resultat som framkom av de genomförda intervjuerna. Avsnittet 

är uppdelat utefter de fyra kategorier som undersöktes. Totalt svarade femton företag på den 

strukturerade intervjun varav tio deltog i en djupare intervju. 

4.1. SMEs arbete med socialt ansvar 

Undersökningen gjordes utifrån fyra kategorier: välgörenhet, samhället, miljön och 

leverantörer. Vid en sammanslagning av svaren inom kategorierna framkom det att miljön var 

den enda där en majoritet av respondenter svarade ja, då 70 % svarade ja på frågorna som 

berör om de försöker minska sin påverkan på miljön samt utrotningshotade arter. I övriga 

kategorier var det en övervägande del av respondenterna som svarade nej (se figur 1). 

 

Figur 1: Sammanställning av den strukturerade intervjun 

Kategorin välgörenhet undersökte bland annat om företaget skänkte pengar och/eller 

produkter till välgörande ändamål och om det fanns möjlighet till att arbeta med 

volontärarbete på arbetstid genom fyra frågor (se bilaga 1, fråga 1.1.-1.3.). I beräkningarna 

togs det hänsyn till att en av frågorna var en följdfråga och uteslöts därför ur 

sammanställningen då det enbart var de företag som svarade ”ja” på frågan innan som svarade 

på den. Resultatet visade att 44 % av respondenterna jobbade med välgörenhet (se figur 1). 

Som går att utläsa av figur 2 (se bilaga 2) uppgav flest respondenter att de skänkt pengar 

och/eller produkter till välgörande ändamål. På de övriga frågorna var det en minoritet som 

svarade ”ja”. 27 % av företagen uppgav att det fanns utrymme att arbete med volontärarbete 
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på arbetstid och av dessa var det 50 % som faktiskt arbetade med volontärarbete, samt 33 % 

som uppgav att de hade ett samarbete med välgörenhetsorganisationer. 

Hur företag bidrar till samhället undersöktes i fyra frågor som behandlade hur företag jobbade 

med eller för samhället på olika vis (se bilaga 2, figur 3), till exempel genom att erbjuda 

praktikplatser och arbetsträning för elever, arbetslösa och/eller sjukskrivna. 48 % av 

respondenterna medgav att de deltog i några av dessa aktiviteter (se figur 1). En majoritet av 

respondenterna svarade att de handlade av andra lokala företag för att stödja dessa. En mindre 

majoritet svarade även att de erbjöd praktikplatser, medan en minoritet svarade ”ja” på om de 

sponsrade idrottsklubbar eller kulturella arrangemang eller erbjöd arbetsträning.  

Miljön var, som tidigare beskrivits, den kategori där en klar majoritet med 70 % (se figur 1) 

ansåg sig arbeta med de CSR-relaterade aktiviteterna som efterfrågades. Respondenterna fick 

inom denna kategori två frågor gällande deras arbete kring miljöpåverkan (se bilaga 2, 

figur 4). 80 % av företagen ansåg sig arbeta aktivt för att minska sin miljöpåverkan och 60 % 

ansåg sig arbeta aktivt för att minska utnyttjandet av djur, växter och utrotningshotade arter. 

Leverantörer behandlade fyra frågor för att skapa en förståelse för hur företagens relationer 

till och val av leverantörer ser ut (se bilaga 2, figur 5). Sammanställningens syfte är att visa i 

vilken mån företagen arbetar med CSR-relaterade aktiviteter och inom denna kategori 

besvarades denna fråga bäst genom en sammanställning av fråga 4.2. samt 4.3.. Dessa frågor 

berörde leverantörernas arbete med mänskliga rättigheter och miljön, vilket gör att svaren från 

de övriga frågorna inte inkluderats i samanställningen. Det har även tagits hänsyn till att två 

företag inte svarade på följdfrågan ”söker ni leverantörer som arbetar för mänskliga 

rättigheter och för att upprätthålla arbetsrättsprinciper?” då de uppgav att de endast hade 

leverantörer i Sverige. 33 % av företagen angav att de aktivt söker efter leverantörer som 

arbetar med mänskliga rättigheter medan 20 % av företagen aktivt sökte leverantörer som 

arbetar för miljön. Resultatet av dessa frågor visar att 29 % anser sig aktivt söka leverantörer 

som ser till sitt sociala ansvar (se figur 1). 

4.2. Välgörenhet 

I den strukturerade intervjustudien framgick det att ett flertal av företagen skänkte pengar 

och/eller produkter till välgörande ändamål. Vid den djupare intervjun med företagen visade 

det sig att de oftast skänkte produkter till de organisationer och klubbar som sporadiskt kom 

och frågade om sponsring. I få fall skedde det regelbundet och de organisationer som de 
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skänkte pengar till var till exempel Lions, Barncancerfonden, Amningshjälpen, Uppsala 

Katthem och Rädda Barnen. I de flesta fallen handlade det om organisationer som kom och 

frågade om bidrag – att skänka pengar/produkter var sällan något som företagen själva tog 

initiativ till. Det fanns även företag som hade sökt upp en välgörenhetsorganisation av 

personliga skäl och hade en bössa i butiken dit kunder kunde skänka pengar. Det handlade 

aldrig om några större summor eller mängder med produkter, en respondent svarade att ”det 

lilla man kan, gör man” vilket var ett genomgående tema bland respondenterna. De trodde på 

att alla kan göra något för att bidra. Även de företag som arbetade med dyra föremål försökte 

bidra så gott de kunde, till exempel genom att ge en kraftig rabatt på produkterna när de 

såldes till välgörenhetsorganisationer. Det var även tydligt att många av företagarna hade 

svårt att skilja på sitt privata engagemang och det arbete som de gjorde inom sin verksamhet, 

vilket visar på att det oftast fanns ett intresse hos ägaren som i sin tur speglades i företaget. En 

respondent svarade att hen inte kunde skänka varken pengar eller produkter till välgörande 

ändamål och inte heller sponsra på något sätt. ”Det finns inte utrymme för det i min 

ekonomi.”  

Det var två företag som uppgav att det både fanns utrymme att arbeta med volontärarbete på 

arbetstid och att de faktiskt gjorde det. Volontärarbetet innefattade för det ena företaget att de 

besökte härbärgen för hemlösa och informerade om sina produkter i samband med att de 

skänkte varor. För det andra företaget innebar volontärarbetet mer att arbeta med ungdomar. 

Företaget var delaktigt i anordnandet av en studentorkester och höll även ibland kurser för 

barn och ungdomar som sällan kostade något.  

4.3. Samhället 

Utifrån de mer djupgående intervjuerna framkom det att företagens arbete kring rubriken 

samhället skedde väldigt sporadiskt och svaren var spridda, då företagens arbete märkbart 

skiljde sig. Få av företagen hade möjlighet och uppgav att de hade ”ont om plats” för att 

kunna erbjuda arbetsträning eller praktik och även om de kunde tänka sig att ta emot 

praktikanter var det få som annonserade om platserna. Intervjun visade att ett antal av 

företagen tidigare hade tagit emot i huvudsak praktikanter men även erbjudit arbetsträning. 

Sex av företagen hade vid olika tillfällen sponsrat olika klubbar och arrangemang. Detta 

gjordes antingen regelbundet i form av månadsbidrag, genom insamling av pengar via bössa 

eller då det kom förbi organisationer och klubbar som frågade i butiken. I det sista fallet 

gällde det endast en enstaka summa pengar eller någon produkt som skänktes. När det gällde 
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företags ansats att handla lokalt försökte majoriteten av företagen stödja lokala verksamheter i 

den mån det gick. Problematiken som uppgavs med att handla lokalt var att det var svårt att 

hitta lokalt producerade produkter eller produkter som är tillverkade i Sverige vilket gör att 

företagen måste söka sig utanför Sverige för att hitta sina varor, till exempel till Frankrike och 

Danmark. Flera av företagen talade om att det idag fanns en stor efterfrågan på lokala och 

ekologiska produkter, men att när det väl kom till kritan var priset det viktigaste för kunderna 

och därav också för företagen.  

4.4. Miljön 

Om det fanns en möjlighet att återanvända kartonger, köpa in återvunnet material och försöka 

att inte slänga varor fattade många företag de besluten, då de ansågs vara en skyldighet. En 

majoritet av företagen svarade i undersökningen att de aktivt försökte minska sin påverkan på 

miljön. I intervjustudien framgick det att majoriteten av företagen gjorde detta genom att 

försöka både sortera, återvinna och återanvända produkter inom sin verksamhet, ur både ett 

miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Många av företagen visade även en viss 

medvetenhet gällande var deras produkter kom ifrån och försökte handla närodlat och 

ekologiska varor, likaså försökte ett fåtal stödja leverantörer som i sin tur försökte minska sin 

energiförbrukning. För ett av företagen var det extra tydligt då deras val och användande av 

kemikalier hade en stor inverkan på deras produktion och de var ständigt tvungna att hitta 

produkter som på minsta möjliga sätt påverkade omgivningen. Om det fanns en möjlighet att 

återanvända kartonger, köpa in återvunnet material och försöka att inte slänga varor fattade 

många företag de besluten. En respondent berättade att hen inte vill ha plastkassar då dessa är 

dåliga för miljön, men ”regnar det kan jag inte skicka ut dem [kunderna] med papperskassar 

som blir alldeles blöta” vilket har gjort att hen ändå säljer plastkassar.  

När det gällde företagens inverkan på djur och växter arbetade färre aktivt med detta då de 

hade svårt att relatera det arbetet till sin verksamhet. De respondenter som berördes försökte 

aktivt undvika att använda material som kom från utrotningshotade arter eller animaliska 

produkter, till exempel korall eller träslag som skövlats, undvika fågelfjädrar och angorapäls 

samt användandet av vissa mossor och lavar. Företagarnas engagemang att arbeta med miljö 

var något som även skedde privat, där miljötänket speglade deras vardag. Ett dilemma som 

många av företagen påpekade var det faktum att de inte alltid kunde välja de miljövänliga 

(krav- eller ekologiskt märkta) och dyrare alternativen samt att många varor fraktades via flyg 

och lastbil genom landet. Det fanns även något enstaka företag som inte brydde sig om sin 
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miljöpåverkan eller ursprung på produkten, utan där störst fokus låg på att välja det billigaste 

alternativet.  

4.5. Leverantörer 

Under rubriken leverantörer undersöktes företagens relation, insikt i och val av leverantörer. 

Det många av företagen poängterade var det faktum att det var svårt att veta hur leverantörens 

verksamhet såg ut och främst att ha kunskap om sina underleverantörer. Även om de försökte 

hitta företag som arbetade aktivt med de aspekter som undersöktes kunde de aldrig garantera 

att de andra leden i leverantörskedjan upprätthöll nämnda principer. Många försökte undvika 

ovissheten om sina underleverantörer genom att handla svenska varor och närproducerat, både 

för att kvalitén var bättre, det blev mindre transporter samt att det ofta minskade antalet 

leverantörsled. Samtliga företag köpte in produkter från leverantörer inom Europa och tog 

därför för givet att dessa reglerades av Europeiska Unionen och deras krav på bland annat 

anställdas arbetsmiljö. Flera av de aktiva företagen försökte hålla en dialog med 

leverantörerna för att få insyn i tillverkningsprocessen och kunna ifrågasätta produktionen.  

Undersökningen visade att företagen letade efter produkter som var efterfrågade på 

marknaden i första hand. En respondent svarade att hen prioriterade det som var ”coolt och 

läckert” och först senare granskade de sina leverantörer. Visade det sig att leverantörerna inte 

höll standarden eller följde regleringar som företaget arbetade för tvekade få att säga upp 

kontakten. Dock skiljde sig nivån av engagemang ganska markant åt mellan företagen då 

vissa kontrollerade sina leverantörer strikt eller endast handlade svenskproducerat, medan 

andra varken reflekterade över produktens ursprung eller tillverkningsprocess. Även de som 

helst handlade lokalt var oftast ändå tvungna att ta in varor från utländska leverantörer då 

efterfrågan men inte utbudet fanns i Sverige. Det gjorde i sin tur att de inte kunde välja bort 

utländska leverantörer även om de prioriterade svenska. Flera av företagen skulle gärna se att 

deras leverantörer arbetade med sitt sociala ansvar, till exempel berättade en respondent att de 

hade en leverantör som levererade i platslådor som återanvändes istället för kartonger. Tyvärr 

kunde de inte välja bort leverantörer som inte gjorde det och få arbetade på det nämnda sättet. 

Slutligen ansåg alla att det var viktigt att bevara en god relation till sina leverantörer för att få 

en god insyn i leverantörernas arbete och att de hade ett utbyte av kunskap med leverantören. 

Anledningarna till detta var blandade men många menade att det var viktigt att kunna 

kommunicera sina intressen och önskemål till sina leverantörer för att garantera att de fick 

den kvalitén på varor som de förväntade sig. 
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4.6. Övergripande om SMEs sociala ansvar 

I intervjuerna använde respondenterna aldrig begreppet CSR eller termen ”socialt ansvar”. 

Statistiken visar att respondenterna generellt inte arbetade med CSR i någon större 

utsträckning, men respondenterna uppgav i intervjuerna att de hade en ambition och önskan 

om att arbeta med CSR-relaterade aktiviteter. Företagarna pratade om de CSR-aktiviteter de 

utförde som enskilda aktiviteter som de gjorde på grund av att det var moraliskt korrekt. 

Många av de CSR-relaterade aktiviteter som genomfördes speglade hur företagarna som 

individer handlade och deras personliga åsikter, till exempel prioriterade en respondent att ta 

in produkter som var ”coolt och läckert”. De aktiviteter som genomfördes kopplades aldrig till 

varandra i en utarbetad strategi för företaget och sågs heller inte som en del i den 

vinstdrivande verksamheten. Anledningarna som uppgavs till varför företagarna inte arbetade 

med CSR i en större utsträckning var framförallt begränsad ekonomi, utbud och kundernas 

efterfrågan. Just leverantörer och kunder var de intressenter som respondenterna i huvudsak 

fokuserade på. När respondenterna berättade om sina kunder återkom temat ekologiskt, där 

respondenterna berättade att de gärna sålde ekologiska varor men att det var helt beroende av 

kundernas efterfrågan. I de fall företagen sålde ekologiskt upplevde de att kunder som köpte 

ekologiskt återkom till butiken. Samtidigt upplevde företagen att kunderna, trots en önskan 

om att kunna köpa ekologiskt, prioriterade det billigaste alternativet.  

5. Analys 

Detta avsnitt ämnar analysera det framtagna resultatet med utgångspunkt i den teori som har 

presenterats. 

Forskare har frekvent använt begreppet ”CSR” för att beskriva företags frivilliga arbete (Falck 

& Heblich, 2007: Europeiska Kommissionen, 2011) som bidrar till hållbar utveckling (Weber, 

2008) och deras långsiktiga ansvarstagande i samhället (Grafström et al., 2008; Mankelow, 

2008; Jenkins, 2009). I den intervjustudie som genomförts framkom det att företagarna 

generellt inte arbetade med CSR i någon större utsträckning men att de hade en ambition och 

önskan om att kunna göra detta. Respondenterna benämnde inte de aktiviteter de genomförde 

som CSR och pratade heller inte om sitt sociala ansvar. Tidigare studier har visat att SMEs 

sällan är bekväma med att benämna sina aktiviteter CSR (Russo & Tencati, 2009) eller 

marknadsföra sitt sociala ansvar (Jenkins, 2006). Respondenterna i studien berättade om de 

olika aktiviteterna som att de var helt frikopplade från varandra och drog själva inga 

paralleller till att de olika aktiviteterna skulle kunna sammanfattas som CSR. Lepoutre och 
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Heenes (2006) studie beskrev hur få SMEs är medvetna om att det arbete de genomför kan 

beskrivas som SBSR eller CSR. De aktiviteter som respondenterna genomförde som kan 

relateras till CSR är det som Falck och Heblich (2007) angav som kortsiktigt CSR-arbete, till 

exempel att sporadiskt skänka pengar. Enligt Falck och Heblich har detta kortsiktiga CSR-

arbete ingen större inverkan på företagets framgång. 

5.1. Hur SMEs arbetar med CSR 

Enligt Jenkins (2009) och Morsing och Perrini (2009) har SMEs goda förutsättningar för att 

arbeta med CSR, även om CSR-arbetet hos SMEs enligt många sker i mindre, nedskalade och 

informella versioner (Russo & Tencati, 2009; Santos, 2011). SMEs ansågs ha förmågan att 

vara både flexibla, skapa en nära relation till marknaden de agerar på samt hitta nya och 

innovativa sätt att utforma sitt CSR-arbete på (Jenkins, 2006; Mankelow, 2008; Jenkins, 

2009). Forskningen har visat att hur företag arbetar med CSR ser olika ut från företag till 

företag. Arbetet är ofta beroende på företagets storlek och nivå av engagemang och kan 

uttrycka sig i form av en övergripande strategi för hela företaget eller mer sporadiska 

aktiviteter. (Burke & Logsdon, 1996:496; Falck & Heblich, 2007:248; Sprinkle & Maines, 

2010:446) Respondenterna i undersökning uttryckte att det inte fanns någon strategi bakom de 

aktiviteter de arbetade med utan att dessa aktiviteter skedde sporadiskt och sällan var 

kopplade till företagets kärnverksamhet och sågs heller inte som en marknadsföringsstrategi. 

Russo och Tencati (2009) samt Santos (2011) menade att SMEs sällan har kompetens, 

formella redskap eller resurser för att skapa strategier som går att använda i verksamheten 

vilket gör att CSR-arbetet sker mer informellt. 

Hur SMEs arbetar med CSR har undersökts i fyra kategorier. Statistiken presenterade att 

respondenterna arbetade mest med CSR-aktiviteter inom kategorin miljön där de både 

återvinner, källsorterar och återanvänder material. Respondenterna visade en stor medvetenhet 

om hur de kan arbeta med miljöfrågor. Detta står i kontrast till studien gjord av Russo och 

Tencati (2009) som förevisade att mikroföretag i Italien fokuserade på miljön i en liten skala. 

Russo och Tencatis (2009) studie visade att företagen tog ett större ansvar vad det gäller 

leverantörer. Respondenterna i den gjorda undersökningen saknade samma intresse i 

kategorin leverantörer där enbart 29 % svarade att de arbetade med CSR-aktiviter kopplade 

till leverantörer. Majoriteten av respondenterna uppgav att det var bortom deras ansvar att 

granska leverantörerna och framförallt underleverantörerna då de ansåg att dessas arbete med 

miljö och mänskliga rättigheter reglerades av till exempel Europiska Unionen.  
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5.2. Varför SMEs arbetar med CSR 

Intressenter är i allt större utsträckning relevanta för SMEs (Morsing & Perrini, 2009) men 

trots det ser inte relationen ut på samma sätt mellan intressenter och SMEs som mellan 

intressenter och stora företag. Det finns till exempel inte samma krav på SMEs transparens 

från intressenter som det gör på stora företag. SMEs är mer påverkade av interna intressenter i 

form av anställda, kunder och leverantörer (Lepoutre & Heene, 2006). Då SMEs har en nära 

koppling till marknaden blir deras relation till aktiva intressenter på marknaden av större vikt 

för deras verksamhet (Mankelow, 2008; Jenkins, 2009). För SMEs blir relationen till sina 

kunder extra avgörande då ett större beroende finns kopplat till deras lokala klientel och en 

aktiv dialog med kunderna är essentiell (Grafström et al., 2008). Weber (2008) samt Sprinkle 

och Maines (2010) studier visade att företags CSR-arbete kan öka motivationen hos kunder 

att stödja företagets verksamhet.  

I undersökningen svarade respondenterna att kunderna hade en stor inverkan på företagens val 

av produkter. Kunder som sökte ekologiska varor återkom till de butiker som de visste erbjöd 

ett utbud med både närproducerat och ekologiska varor. Företagarna försökte vara flexibla 

och anpassa sitt sortiment efter förfrågan. Därigenom kunde de anpassa sig efter nya trender 

och undvika exempelvis angorapäls och korall som uppmärksammats negativt i 

mediesammanhang. Respondenterna beskrev inte hur de anställda påverkade deras CSR-

arbete då de inte hade några anställda. Leverantörernas påverkan på deras arbete grundade sig 

i huvudsak i utbud och ekonomi. Företagarna letade i första hand efter leverantörer som sålde 

de produkter som var efterfrågade av kunderna – om det så var det billigaste alternativet 

istället för det mest miljövänliga. Företagarna ansåg inte att de hade makten att påverka sina 

leverantörer utan de var tvungna att se till den efterfrågan som fanns från kunderna. 

Respondenterna uppgav att en god relation till leverantörerna var väldigt viktig, men de ansåg 

att kontrollen av hur leverantörerna och underleverantörerna arbetade med miljön och 

mänskliga rättigheter reglerades genom direktiv och regler i Europeiska Unionen vilket ofta 

räckte för företagen. 

Lepoutre och Heene (2006) diskuterade det faktum att samhällets värderingar och normer 

påverkar och driver småföretagarnas arbete med CSR. De beskrev att SMEs influeras av den 

generalla uppfattningen och kulturen kring ansvarstagande som ett gemensamt ansvar och ett 

moraliskt måste. Respondenterna uppgav detta som en anledning till varför de arbetade med 

miljö-aktiviteter så som återvinning och källsortering men även som en anledning till varför 

de donerade pengar/produkter till välgörenhet samt erbjöd praktikantplatser och 
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arbetsträningstillfällen. I de genomförda intervjuerna talade många av respondenterna om hur 

de agerade utanför företaget – att de till exempel var miljömedvetna och skänkte pengar till 

olika organisationer. Denna egenskap speglades sedan ofta i deras företagsverksamhet då de 

också gjorde dessa aktiviteter inom företaget. Denna typ av spegling kan kopplas till det som 

Jenkins (2006) benämnde ”champions”. Enligt Jenkins är dessa ”champions” ofta en ledare 

inom företaget som engagerar sig i frågor som kan kopplas till CSR och som arbetar för att 

implementera CSR i företaget. Respondenternas personliga engagemang i de CSR-aktiviteter 

som undersökts visar sig även i de aktiviteter som företaget arbetade med. De företag som, till 

exempel, arbetade mycket för att ta tillvara på resurser, återvinna och arbeta för miljön hade 

ofta ägare som även gjorde det privat och som var väl medvetna om sin miljöpåverkan. 

Respondenterna i intervjustudien uppgav att det fanns flera olika anledningar till varför de 

inte kunde arbeta med CSR-relaterade aktiviteter. Bland dessa fanns inflytande över 

leverantörer samt utbud av leverantörer, bristande ekonomi, kunders efterfrågan samt tid. 

Forskare konstaterade att SMEs har fler svårigheter än sina motparter att arbeta med CSR, då 

de inte genererar lika stora summor pengar eller har samma mängd tid i och med att de ofta är 

färre i företaget (Morsing & Perrini, 2009; Russo & Tencati, 2009; Santos, 2011). Flera av 

företagen menade att de gärna hade varit mer engagerade i välgörenhetsändamål och valt 

miljövänliga alternativ i en större utsträckning om de inte känt sig ekonomiskt begränsade. De 

betonade även att det arbete som de idag bedrev i form av välgörenhet skedde i väldigt 

begränsad omfattning, då de endast skänkte små summor pengar och enstaka produkter utan 

större regelbundenhet. Motivationen, som trots ekonomisk begränsning ändå fanns hos 

företagarna, låg främst i att göra det lilla man kan. Till skillnad från större företag som ofta 

arbetade med CSR för att uppmärksammas i mediesammanhang (Sprinkle & Maines, 2010) 

skedde arbetet i SMEs mer i det tysta (Russo & Tencati, 2009).  

6. Slutsats 

Detta avsnitt ämnar summera de slutsatser vi kan dra utifrån den genomförda studien. Det är 

även i detta stycke som uppsatsens syfte kommer att besvaras. 

Den gjorda studien har undersökt hur och varför SMEs i Sverige arbetar med CSR, med fokus 

på enmans- och mikroföretag i Uppsala. Studien har utgått från en sammanslagning av 

Spinkle och Maines (2010) och Russo och Tencatis (2009) kategorier av CSR (välgörenhet, 

samhället, miljön och leverantörer). Generellt visar undersökningen att företagens 

förhållningssätt till CSR var olika och engagemanget varierande. Få av företagen reflekterade 
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över sitt arbete och de var i stor utsträckning omedvetna om sin inverkan på samhället. Även 

om majoriteten på ett eller annat sätt arbetade med CSR-relaterade aktiviteter skedde arbetet 

väldigt begränsat, något som stödjs av Russo och Tencatis (2009) studie. Bristfällig ekonomi 

var den huvudsakliga anledningen till att företagen inte jobbade med CSR i någon större 

utsträckning. Respondenterna hade svårt att se hur verksamheten eller deras CSR-arbete 

inverkade på samhället och såg inget större sammanhang mellan de aktiviteter de arbetade 

med och socialt ansvar. 

Hur företagen arbetade med CSR undersöktes genom de olika kategorierna. Den framtagna 

statistiken visar på att företagarna inom kategorierna välgörenhet, samhället och leverantörer 

inte arbetade med CSR i någon större utsträckning. Endast 29 % av respondenterna svarade 

att de arbetade med CSR-aktiviteter vad det gäller leverantörer medan 70 % svarade att de 

arbetade med miljön. Russo och Tencatis (2009) studie visade ett annat resultat, då de menade 

att mikroföretag hade ett svagt engagemang vad det gäller miljö-relaterade CSR-aktiviteter. 

Deras studie visade även att företagens urval av leverantörer och CSR-arbete kopplat till 

dessa var av större betydelse för deras respondenter än det visade sig i den genomförda 

studien. Vidare i intervjuerna undersöktes hur företagen arbetade med CSR genom öppna 

frågor där respondenterna öppet fick berätta om sitt arbete kring de olika aktiviteterna. Det 

framkom då att deras CSR-arbete skedde lokalt; pengar skänktes till lokala arrangemang, 

klubbar och föreningar, företagen undvek utländska leverantörer, stödde lokala företag och 

deras miljöarbete skedde endast kopplat till den egna verksamheten. 

Det var i huvudsak tre anledningar till varför företagen arbetade med de olika CSR-relaterade 

aktiviteterna: på grund av att möjlighet gavs, på grund av att det var moraliskt korrekt och på 

grund av ägarnas personliga engagemang. Företagen sökte inte aktivt en CSR-strategi där de 

inkluderade olika typer av aktiviteter för att marknadsföra sig själva eller medvetet arbeta med 

sitt sociala ansvar. De aktiviteter som företaget genomförde skedde då de fick möjlighet till 

det, till exempel skänkte de pengar och/eller produkter om föreningar eller organisationer 

kom och frågade efter det. CSR-arbetet förekom på grund av att det var moraliskt korrekt och 

något som företag ”bör” göra. Ägarna spelade en stor roll i vilka aktiviteter som företagen 

arbetade med. De ägare som var personligt engagerade i olika välgörenhetsorganisationer 

skänkte pengar dit medan de som var personligt engagerade i miljöfrågor arbetade mer med 

de miljö-relaterade CSR-aktiviteterna. Ägarna var därmed helt avgörande för nivån av CSR-

relaterade aktiviteter inom företaget – en mindre engagerad ägare innebar färre CSR-
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relaterade aktiviteter inom företaget och vice versa. Framförallt reflekterade deras personliga 

engagemang vilka CSR-aktiviteter som genomfördes.  

Hur företagen arbetade med CSR berodde på varför de arbetade med CSR. De företag som 

undersökts arbetade med CSR på grund av att möjlighet gavs, det var moraliskt korrekt 

och/eller ägarens personliga engagemang. Hur företagen arbetade med CSR var i huvudsak 

genom miljö-relaterade frågor – något som många ägare engagerade sig i personligen och 

något som kan ses som moraliskt korrekt. Välgörenhet och samhälle var två kategorier där 

nästan hälften ansåg sig arbeta med CSR-relaterade aktiviteter och dessa är två kategorier där 

företagarna erbjöds möjlighet att stödja genom sponsring och/eller donationer samt att det 

ansågs moraliskt korrekt. Den sista kategorin, leverantörer, var det få som arbetade med. 

Detta på grund av att företagarna själva var tvungna att söka upp information, något som få av 

respondenterna engagerade sig i personligen.  

Sammanfattningsvis hade företagen en önskan om att kunna arbeta med CSR-relaterade 

aktiviteter och att bidra med det som de kan till samhället. Få av företagen kände att de hade 

kunskap eller resurser för att kunna arbeta med CSR i större utsträckning och ansåg att det låg 

bortom deras ansvar. Respondenterna granskade inte sitt sociala ansvar i någon större 

utsträckning utan såg mer till varje enskild handling som något bra. Företagen arbetade till 

största del med CSR-relaterade aktiviteter kopplade till miljön, i övriga kategorier var 

engagemanget mindre tydligt. 

7. Diskussion 

Följande avsnitt syftar till att diskutera utvalda delar av uppsatsens resultat och slutsatser 

som fångat vårt intresse. Texten kommer även leda in läsaren på framtida forskningsförslag. 

Något som blev tydligt i undersökningen var företagens stora engagemang gällande sin 

miljöpåverkan, något som skiljde sig från Russo och Tencatis (2009) studie i Italien som 

visade att det inte fanns ett lika stor engagemang hos mikroföretag. 70 % av de undersökta 

företagen försökte aktivt minska sin miljöpåverkan, både privat och i sin företagsverksamhet. 

Denna skillnad kan enligt oss bero på det enorma informationsflöde som skett i Sverige under 

det senaste decenniet angående den enskilda individens miljöpåverkan. Sverige har en 

återvinningskultur som innebär att till exempel sopor vägs (pris per kilo sopor) i flera 

kommuner för att minska mängden avfall och att det finns ett välutformat återvinningssystem. 

Att varje enskild individ nu har möjlighet och även uppmuntras till att återvinna har speglat 
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svensk företagskultur. Miljön var enligt många respondenter redan en del av deras rutiner och 

hade därmed redan influerat deras verksamhet. Även den ekonomiska biten som är kopplad 

till återvinning och energisparande belystes som en anledning till varför miljöarbetet enligt 

många var en självklarhet.  

Russo och Tencatis (2009) studie visade ett större fokus på företagens val av leverantörer. 

Detta skiljde sig markant i undersökningen då få av företagen aktivt valde sina leverantörer 

efter deras CSR-engagemang. Företagarna ansåg att en nära relation med sina leverantörer var 

avgörande, men påstod att det var svårt att kontrollera dem. I det stora hela var företagen allt 

för beroende av sina leverantörer, vilket gjorde det svårt för dem att kunna ställa krav. 

Leverantörernas CSR-arbete spelade inte en avgörande roll vid sökandet efter nya 

leverantörer utan sågs snarare som en bonus. Respondenterna ansåg sig vara begränsade och 

oerfarna när det kom till leverantörernas CSR-arbete. Samtliga ansåg att det var omöjligt att 

granska underleverantörerna eller reflekterade inte över denna möjlighet. Det förvånade oss, 

då vi förväntade ett större ansvar och engagemang hos företagarna. Trots att de själva brann 

för vissa frågor, orkade företagarna ändå inte fullfölja arbetet genom att granska 

produktionskedjan. Liknande beteende kan ses hos konsumenter i dagens samhälle. 

Konsumenternas engagemang i olika frågor och den ökade insynen som finns i företagen 

borde innebära att konsumenterna har en ökad vilja att påverka företagen att kontrollera sina 

leverantörer. Det verkar dock inte ske idag då respondenterna i undersökningen inte uppgav 

att konsumenterna påverkade deras val av leverantörer på något sätt vilket kan ha att göra med 

konsumenternas tillit till företagen och att det tas för givet att aktörerna på marknaden präglas 

av en god moral och därför inte arbetar på ett sätt som inte är miljömässigt hållbart eller mot 

mänskliga rättigheter. Huruvida konsumenternas attityder till SMEs CSR-beteende inverkar 

på SMEs är en aspekt som skulle vara intressant att undersöka vidare. 

I den genomförda studien undersöktes enbart enmans- och mikroföretags arbete med CSR-

relaterade aktiviteter. På grund av denna avgränsning täcker inte studien de 3,7 % av svensk 

arbetsmarknad som består av små- och medelstora företag eller de 0,1 % som består av stora 

företag. För att göra studien mer representativ för SMEs i Sverige skulle även små- och 

medelstora företag ha undersökts. Även genom att enbart undersöka företag i Uppsala 

begränsades studien. Genom att undersöka företag inom andra städer hade studien gett en 

klarare bild av svenska företags arbete med CSR. Den studien hade varit mer extensiv men 

skulle ha varit mer generaliserbar och skapat en större förståelse för det CSR-arbete SMEs 
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utför. Ur en internationell kontext hade de nämnda åtgärderna ökat relevansen i 

undersökningen.  

I det stora hela är SMEs enskilda inverkan på samhället liten och likaså deras nivå av 

engagemang. Trots det blir de, precis som Morsing och Perrini (2009) menar, kollektivt 

väldigt stora. Företagarnas engagemang kanske i sig inte ger ett avtryck lokalt eller bidrar till 

ökad lönsamhet för företaget, men gemensamt kan SMEs skapa en mer hållbar marknad. På 

grund av detta är fortsatt forskning inom området väsentlig. I vår undersökning avgränsades 

SMEs till enbart enmans- och mikroföretag, därav kan det vara intressant att se om företags 

arbete med CSR skiljer sig gentemot små- och medelstora företag. Då små- och medelstora 

företag kan ha verksamhet på flera olika orter kan det vara intressant att undersöka om CSR-

arbetet skiljer sig inom företaget mellan orterna. Likaså kan det vara intressant att granska om 

arbetet skiljer sig beroende på i vilken kommun alternativt stad företagen ligger i och om 

olika städer är mer eller mindre engagerade i CSR-frågor. Då vår studie visade att flera av 

företagen kände sig ekonomiskt begränsade att kunna arbeta med CSR, skulle det vara 

intressant att undersöka om det finns sätt att underlätta SMEs arbete med CSR. Genom att 

utforma strategier som är anpassade för SMEs begränsade ekonomi kan kanske användandet 

av strategierna stödja SMEs i sitt arbete med CSR. I intervjustudien granskades enbart 

företagens första led av leverantörer, främst då en ovisshet fanns hos respondenterna gällande 

sina leverantörers leverantörer, men även då inget större fokus låg på enbart kategorin 

leverantörer. För att få en djupare förståelse inom området hade det varit av intresse att 

granska hela leverantörledet. Genom att granska ett företag som aktivt arbetar med CSR och 

sedan följa deras leverantörers arbete, skulle det bli synligt om CSR-arbetet varierar beroende 

på leverantörernas ursprung samt hur de kommunicerar sitt CSR-arbete. Det hade enligt oss 

varit intressant att se hur långt företags ansvar sträcker sig och ifall företagen verkligen ser till 

hela sin produktionskedja och de avtryck som deras verksamhet faktiskt lämnar i världen.   
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Bilaga 1. 

Intervjuunderlag 

Företag  

Bolagsform  

 

Hej, mitt namn är X och jag skriver just nu en kandidatuppsats med min kurskamrat om 

företags sociala ansvar och vi undrar om någon på ditt företag har kunskap och tid att svara på 

några frågor om detta? Det tar ca fem minuter. 

Antal anställda  

Svarsperson  

Svarspersons roll i företag  

 

Vi har fem olika kategorier med frågor som vi kommer ställa nu med svarsalternaiven ”ja”, 

”nej” samt ”vet inte”. Vi börjar med välgörenhet som innebär bland annat att skänka pengar 

och/eller produkter till välgörenhetsorganisationer. 

1.1. Skänker ditt företag pengar och/eller produkter till välgörande ändamål? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

1.2.a. Finns det möjlighet att arbeta med volontärarbete på arbetstid? 

 □ Ja  1.2.b. Gör ni de?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

1.3. Har ditt företag något samarbete med välgörenhetsorganisationer? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

Tack för era svar! Nästa kategori är samhället. 
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2.1. Erbjuder ni utbildning, t.ex. praktikplatser, eller arbetsträning till t.ex. arbetslösa och/eller 

sjukskrivna? 

2.1.a. Utbildning 2.1.b. Arbetsträning 

 □ Ja □ Ja  

 □ Nej □ Nej 

 □ Vet ej □ Vet ej 

2.2. Handlar ni lokalt och stödjer era lokala företag? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

2.3. Sponsrar ni idrottsklubbar, kulturella arrangemang eller dylikt? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

Tack för era svar! Nästa kategori är miljön. 

3.1. Försöker ni aktivt minska er miljöpåverkan? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

3.2. Arbetar ni aktivt för att minska utnyttjandet av djur, växter och utrotningshotade arter? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

Tack för era svar! Nästa kategori är leverantörer. 

4.1. Finns era leverantörer endast i Sverige? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

Om nej... 

4.2. Söker ni leverantörer som arbetar för mänskliga rättigheter och för att upprätthålla 

arbetsrättsprinciper? 

Med mänskliga rättigheter menas bland annat arbetsförhållanden, barnarbete osv. 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 
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4.3. Söker ni leverantörer som aktivt arbetar för miljön? 

För minskad förorening, för ökad återvinning samt använder hållbara transportalternativ. 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

4.4. Arbetar ni aktivt för att upprätthålla goda relationer till era leverantörer? 

Detta görs för att dels få en god insyn i leverantörens arbete och dels få utbyte av kunskaper. 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 
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Bilaga 2. 

 

Figur 2: Sammanställning av Välgörenhet 

 

Figur 3: Sammanställning av Samhället 
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Figur 4: Sammanställning av Miljön 

 

Figur 5: Sammanställning av Leverantörer 
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