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Research questions: Do small companies work with CSR? 
    Do small companies market their CSR-activities? 

Do small companies plan their CSR-activities strategically?  
Is CSR profitable for small companies from an 
economic perspective? 

 
Purpose: The purpose of this paper is to investigate if small 

companies work with CSR, also if they market it and 
plan it strategically and find it profitable for the 
company. 

 
Method: This study applies a quantitative research with a mix of 

deductive and explorative approach. 
 
Conclusion: The majority of the companies are working with CSR. 

Only  50% of the companies are marketing their CSR-
activities. They rarely plan it strategically. Still the 
majority of the companies find CSR profitable.  
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1. Inledande kapitel 
Här presenteras uppsatsens bakgrund i syfte att belysa problematiken kring CSR och 
små företag. Avslutningsvis presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar, 
avgränsningar samt målgrupp. 
 
Alltfler företag möts av utmaningar när det gäller miljö och sociala aspekter. En ökad 
globalisering tillsammans med påtryckningar från organisationer och allmänheten har 
lett till att företag idag inte enbart förväntas vara lönsamma och bidra med ekonomisk 
utveckling utan de förväntas även bidra med att skapa mervärde inom miljö och 
socialt arbete (Fitjar, 2011). Corporate social Responsibility (CSR) har de senaste 
tjugo åren fått stor uppmärksamhet då arbetet både skapar mervärde för samhället 
samtidigt som det värderas högt av aktieägare vilket skapar konkurrensfördelar för 
företagen (Hockerts & Wustenhagen, 2009). CSR är ett komplex ämne som definieras 
av att företag aktivt och mestadels frivilligt är med och på ett ansvarsfullt sätt skapar 
positiv utveckling inom samhälle, miljö och ekonomi (Font & Garay, 2012). År 2011 
hade CSR 70 miljoner träffar på Google vilket indikerar på att ämnet är högaktuellt 
(Vázquez-Carrasco & López-Pérez, 2012). 
 
Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan CSR vid en första anblick ses som kostsamt 
snarare än att det genererar inkomster. Med detta menas att det kan vara svårt för 
företag att direkt koppla finansiella fördelar med CSR vilket speciellt gäller mindre 
företag (Murillo & Lozano, 2004). Ett antagande kan därför göras att flera mindre 
företag ser CSR som kostsamma aktiviteter istället för inkomstbringande. Dock ska 
det poängteras att flera kopplingar har gjorts mellan CSR och ökat ekonomiskt värde 
för företag (Li, Wung & Ding, 2013). Forskning visar att företag som kommunicerar 
sitt CSR-arbete får lojalare konsumenter och bygger ett positivt rykte (Holzinger & 
Prasad, 2013). 
 
Således är en viktig aspekt vid CSR-arbete kommunikationen med marknaden. För att 
CSR-arbetet ska vara lönsamt för företagen är det alltså viktigt att den externa 
marknaden uppfattar vilken typ av goda gärningar som görs.  
 
Intressant är att det finns mycket forskning kring hur stora multinationella företag 
använder sig och drar nytta av CSR men mindre forskning om små företag (Vázquez-
Carrasco & López-Pérez, 2012). Detta kan anses som märkligt då senare studier 
argumenterar för att små företag är viktiga spelare inom marknader där trenden mot 
hållbar utveckling blir allt tydligare (Hockerts & Wustenhagen, 2010).  
 
Till skillnad mot större företag uppger mindre företag att de anser det problematiskt 
att det initialt krävs mer kapital för att påbörja ett CSR-arbete samt att det är osäkert 
om det bringar lönsamhet (Vázquez-Carrasco & López-Pérez 2012). I kombination 
med detta rapporterar de även att de marknadsför sitt CSR-arbete mindre än vad större 
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företag gör (Fitjar, 2012). Kan det vara så att små företag inte arbetar med CSR på 
grund av att de inte har kapital över till detta? Är det bara större företag med högre 
omsättning som har ”råd” med CSR eller handlar det bara om att små företag inte 
marknadsför sitt arbete och därför uppmärksammas det inte?  
 
Vi vet att små företag skiljer sig från stora företag då de är mindre sett till antalet 
anställda och har vanligtvis mindre kapital att använda sig av (Garay och Xavier, 
2012). Vanligt är även att mindre företag har anställda som arbetar med breda 
ansvarsområden tillskillnad från större företag som ofta har specialister på specifika 
ansvarsområden (Fitjar, 2011). Här kan således en förklaring ligga i att kunskapen om 
hur företag bör marknadsföra sitt CSR-arbete är mindre hos små företag på grund av 
bristande kunskap. Det kan även antas att de befintliga strategier och riktlinjer för 
CSR-arbete är anpassade till stora företag och förutsätter således att förutsättningarna 
ser likadana ut.  
 
Då förutsättningarna för små och stora företag skiljer sig åt ämnar denna studie att öka 
förståelsen för hur små företag arbetar och marknadsför sig med hjälp av CSR och 
därför kommer denna uppsats att undersöka och beskriva detta område för att få en 
ökad förståelse kring CSR och små företag. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är därför att undersöka om små företag inom Stockholms 
län arbetar med CSR och om de i sådana fall marknadsför och planerar sitt arbete 
strategiskt samt anser att arbetet gynnar dem ekonomiskt. Frågeställningarna som 
besvaras i uppsatsen följer i punktlistan nedan. 

1.2 Frågeställningar 
• Arbetar små företag med CSR? 
• Marknadsför små företag sina CSR-aktiviteter? 
• Planerar små företag sina CSR-aktiviteter strategiskt?  
• Gynnar det små företag att använda sig av CSR ur ett ekonomiskt perspektiv? 

1.3 Avgränsningar 
Då vi i syftet ska undersöka små företags arbete med CSR har vi valt bort att 
undersöka CR. Uppsatsens definition av små företag följer Europeiska Unionen och 
definieras genom att företaget har 10-49 antal anställda med en omsättning som 
understiger sju miljoner Euro det vill säga ca 60 miljoner SEK. (Europeiska Unionen, 
2015). 
 
Vi avgränsade oss till Stockholms län då det enligt statistiska centralbyrån (2015) är 
det län som har flest små företag i Sverige. 
 
Vi har även valt avgränsat oss till användningen av CSR och den positiva sidan av 
CSR och därför inte använt ett kritiskt förhållningsätt till ämnet.  
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1.4 Målgrupp 
Då uppsatsen skrevs i hopp om att utveckla förståelsen kring CSR och små företag 
ämnar uppsatsens vara till nytta för små företag. Vi hoppas att uppsatsen kan vara 
användbar för små företag som vill utveckla och ta vara på de fördelar CSR-arbete 
kan ge. Då uppsatsen belyser de problem samt områden små företag bör förbättra när 
det kommer till CSR-arbete hoppas vi att dem kan ha nytta av informationen samt 
inspireras av studiens resultat.  
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2. Metod 
Metodkapitlet presenterar studiens tillvägagångssätt och genomförande. Uppsatsen 
baseras på en kvantitativ metod med deduktiv och explorativ forskningsansats. Detta 
resulterade i utskick av 450 enkäter med fasta svarsalternativ. 125 enkäter besvarades 
och till studien kunde 70 stycken enkäter användas. 

2.1 Forskningsområde 
Det finns mycket forskning kring CSR och stora företag. Framför allt finns många 
studier kring hur de bör arbeta med CSR för att kunna använda det till sin ekonomiska 
fördel. (Fitjar, 2011). Efter undersökningar av tidigare litteratur inom ämnet upptäckte 
vi att det fanns lite forskning på CSR och små företag och särskilt inom Sverige.  
 
De få studierna som hittades var på europeiska och amerikanska småföretag där det 
ofta diskuterades om små företag överhuvudtaget arbetar med CSR samt att de var 
dåliga på att marknadsföra och planera arbetet strategiskt. Den mesta litteratur är dock 
skriven på stora företag och därför har viss litteratur i denna uppsats valts för att 
presentera hur större företag arbetar vilket alltid är i relation till små företag. Detta för 
att komplettera litteraturen för små företag och undersöka om de arbetar på samma 
sätt som större företag rapporteras göra då dessa anses vara mer framgångsrika i sitt 
CSR arbete. (Fitjar, 2011). Detta ansågs som nödvändigt då bristande litteratur fanns 
på små företag.  
 
Med detta i beaktning tycktes en studie om små svenska företag behövas för att öka 
förståelsen kring CSR och små företag inom Sverige. 

2.2 Forskningsansats 
Ansatsen är av deduktivt slag med en explorativ inriktning då studien utgår ifrån 
tidigare litteratur men vill undersöka något som tycktes vara en lucka i tidigare studier. 
Vi ville undersöka om den bristfälliga informationen stämde överens med den lilla 
forskning som fanns. Det vill säga om små företag i Sverige arbetar med CSR samt 
om de marknadsför arbetet, planerar det strategiskt samt finner arbetet lönsamt. 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) kan deduktion sammanfattas såsom Teori à 
observationer/resultat. Det vill säga att utgå från ett teoretiskt område för att se hur 
relationen mellan tidigare forskning och praktiken ser ut för att i sin tur komma fram 
till om ny forskning stämmer överens eller avviker ifrån teorin. 
 
 I större forskningssammanhang med professionella forskare omformuleras teorin om 
sammankoppling inte kan göras (Bryman & Bell, 2013). Då denna studie enbart 
undersöker en bråkdel av små företag inom Stockholms område är detta något som 
inte kommer att kunna göras. 
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Den deduktiva och explorativa ansatsen passade vår studie då tidigare internationell 
forskning finns på små företag men inte specifikt inom Stockholms område. Vi utgick 
från tidigare litteraturundersökningar och sedan gjordes en enkät undersökning för att 
få fram ett resultat.  

2.3 Definition 
Under studiens gång framkom det problematik kring själva definitionen av små 
företag. Olika länder, institut och forskare definierar små företag olika. Ett tydligt 
exempel är att flera definierar små företag med hjälp av antalet anställda och ser inte 
till omsättning.  
 
Då mycket av problematiken kring små företag och CSR diskuteras lyfts just frågan 
om bristande finansiella resurser (Fitjar 2011). Därför hade det varit intressant att göra 
en jämförande studie mellan stora och små företag men på grund av tidsramen hanns 
detta inte med och därför har vi i vår studie valt att studera de små företagen men 
definierat dessa som mindre eller större med hjälp av omsättning. Dock ska det 
påpekas att de företag som faller inom ramen för vårt omsättningsmått inte översteg 
49 anställda och detta var för att lättare kunna selektera i statistiska centralbyråns 
statistikbank. 
 
Det ska noga påpekas att högre omsättning inte nödvändigtvis betyder att företagen 
har mer likvida medel över till CSR. På grund av studiens omfattning samt tidsram 
hann det inte undersökas om företagen hade goda likvida medel då detta ansågs för 
krävande. Därför fick omsättning agera som ett mått på företagens storlek samt att det 
förutsätter att de likt större företagen har mer kapital att arbeta med. Det ska även 
nämnas att omsättningen enbart är relevant i den bivariata analysen medan den 
univariata analysen analyserar hur CSR-arbetet ser ut generellt.  
 
Därför valde vi att fokusera på små företag som enligt europeisk unionen (2015) 
definieras genom att företaget har 10-49 antal anställda med en omsättning som 
understiger sju miljoner Euro det vill säga ca 60 miljoner SEK.  
 
Alla företag som omfattas av studien faller således in under måttet ”små företag” men 
då det är stor skillnad på företags som har fem miljoner i omsättning jämfört med de 
som har 60 miljoner har de små företagen delats upp i olika omsättningskategorier för 
att lättare kunna undersöka om det är skillnad på CSR-arbetet ju större företagen blir. 

2.5 Val av datainsamlings metod och undersökningsdesign 
För att lyckas besvara uppsatsens syfte ”att undersöka om små företag arbetar med 
CSR och om de i sådana fall marknadsför och planerar sitt arbete strategiskt samt 
tycker arbetet gynnar dem ekonomiskt” valdes en kvantitativ undersöknings design 
med standardiserade enkäter där majoriteten bestod av fasta svarsalternativ. Ett fåtal 
frågor gav utrymme för egen tolkning i form av fritext då andra alternativt kunde 
tänkas förekomma. Då vi ville undersöka om små företag arbetar med CSR samt hur 
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de marknadsför sitt arbete var det intressant att mäta olika variabler. Då syftet och 
frågeställningarna är av generell karaktär är det viktigt att fler än ett par företag 
studeras och detta för att kunna beskriva och förklara samt generalisera. Därför valdes 
en standardiserad enkät med frågor som skickades ut till marknadsansvariga inom 
Stockholms län och på så vis nådde vi tids- och resurseffektivt ut till respondenterna 
(Bryman & Bell, 2013). Studien påverkas inte av slumpmässiga eller tillfälliga 
betingelser och förväntas ge liknande resultat om den skulle utföras vid en annan 
tidpunkt och därför är studien av god reliabilitet. (Bryman & Bell, 2013). 

2.6 Val av respondenter och tillvägagångsätt 
Enligt Statistiska central byrån finns i Sverige totalt 35 923 företag inom definitionen 
10-49 anställda. 15 605 stycken företag med blandad juridisk form fanns i Stockholms 
län. (Statistiska centralbyrån, 2015). Därför ansågs Stockholm vara ett representativt 
område för vårt urval då det är det län med flest små företag. Med hänsyn till 
tidsramen valdes 450 företag ut då detta ansågs som ett rimligt antal att hinna 
undersöka. 
 
För att enklare kunna selektera företagen via statistiska centralbyrån krävdes först 
kategorisering av antalet anställda. Med bakgrund av den tidigare litteraturen i vår 
uppsats är som tidigare nämnt omsättningen av det största intresset för den bivariata 
analysen och detta säkerställde vi i ett senare skede då företagen fick uppge 
omsättningen i en av enkätfrågorna. 
 
Vi vände oss till företagskontakt.se för att på ett tidseffektivt sätt skaffa fram 
mailadresser till marknadsansvariga på små företag. Företagskontakt är ett av Sveriges 
ledande företag för företagsregister och tillhandahåller ett komplett system uppdaterat 
enligt Statistiska Central Byrån och Bolagsverket (Foretagskontakt.se, 2015). 
Företagskontakt.se tar egentligen ut en avgift för detta men efter att vi förklarat att vi 
är studenter och skriver denna uppsats erbjöd de att sponsra vår uppsats med 
mailadresser.  
 
Ett slumpmässigt urval ur företagskontakts register gjordes på 450 respondenter. Då 
studien ämnade vara generaliserbar var det viktigt att få ett representativt urval d.v.s. 
att det totala antalet respondenter hade lika stor sannolikhet att komma med i urvalet 
(Bryman & Bell 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) är det svårt att rekommendera 
hur stort urvalet ska vara. Det bör alltid avvägas med variablerna tid, kostnad och 
precision. Med hänvisning till det upplevdes 450 stycken företag som ett rimligt antal. 
 
Då CSR är ett komplext begrepp fanns en önskan om att direkt nå marknadsansvariga 
på företagen för att få en så korrekt bild som möjligt.  
 
Då ett etiskt förhållningsätt är viktigt vid undersökningar likt denna (Bryman och Bell, 
2013) försäkrades respondenterna anonymitet. Vidare erbjöds respondenterna samt 
företagsfakta.se ta del av undersökningen samt uppsatsen. 
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2.7 Bortfall 
Av de 450 mailadresser som användes svarade 125 respondenter. Detta ger ett externt 
bortfall på 325 företag vilket motsvarar 72.2 procent. Av de 125 svar som kom in fick 
studien ett bortfall på 55 företag. Detta då de överskred eller underskred antalet 
anställda trots att utskicket gjordes till företag som uppgivit att de hade upp till 49 
stycken anställda. De respondenter som användes i studien var 70 stycken företag med 
10-49 anställda. Det interna bortfallet blev således 12,2 procent. Bortfall uppstår 
enligt Bryman och Bell (2013) när en respondent inte svarar eller av andra 
anledningar inte skickar tillbaka sitt deltagande i enkäten.  
 
Vi såg en risk i att skicka ut enkäten till personer som inte känner till oss då detta kan 
uppfattas som spam eller skräppost och på så sätt inte skulle öppna mailet. Vi var 
medvetna om att detta kunde medföra ett stort bortfall. Vi valde därför att skicka ut 
vår enkät till alla mailadresser vi hade tillgång till för att öka chansen att få tillbaka så 
många svar som möjligt. Vi formulerade även en intresseväckande rubrik på vår mail 
för att locka respondenten att öppna mailet. Därefter presenterade vi oss och vår 
enkätundersökning och lockade respondenterna med att få tillgång till den färdiga 
uppsatsen om de svarade på enkäten. För att minska bortfallet skickade vi ut en 
påminnelse till de respondenter som inte svarat och då minskade vårt bortfall.  

2.8 Operationalisering 
Frågorna vi ställde i enkäten hade koppling till den tidigare litteraturen och en 
operationalisering gjordes samtidigt med utformningen av enkäten för att 
säkerhetsställa att den kopplingen fanns innan enkäten skickades ut. Majoriteten av 
frågorna var utformade med fasta svarsalternativ för att förenkla sammanställningen 
av data. En del frågor gav utrymme för frisvar som vi sammanställde i diagrammen 
som övrigt. Det är således inget som tagits med i resultat samt analysen då det inte 
rymdes i vår tidsram men istället redovisas i framtida forskning. 
 
Vår intention var att vara objektiva när vi utformade intervjufrågorna så att 
respondenterna inte leddes till något svar och svarade något som vi ville få fram i 
undersökningen. Vi var även noga med att våra respondenter förstod vad CSR var och 
på så sätt kunde svara utifrån den kunskapen. Enligt Bryman och Bell ska enkäten 
testas innan den skickas ut för att säkerställa god kvalitét. Därför skickade vi enkäten 
till vår handledare samt opponenter innan den skickades ut till respondenterna. 
(Bryman & Bell, 2013). 
 
Enkäten var tillgänglig för svar av respondenterna under fyra dagar.  
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2.8.1 Operationalisering av enkäten 
Operationalisering Förklaring till operationaliserings 

 
1. Hur många anställda är ni? 
 
2. Hur stor är er omsättning per 
år? 
 

Dessa frågor ställdes för att säkerhetsställa att företaget är 
inom ramen av definitionen ”små företag” för att sin tur kunna 
gå vidare till det relevanta måttet ”omsättning”. 
 

3. Arbetar ert företag för att 
skapa positiv utveckling inom 
samhälle, miljö och ekonomi 
(CSR)? 
 

Denna fråga ställdes för att säkerhetsställa om företaget 
använde CSR eller ej. Svarade respondenten nej är den inte 
relevant för vår undersökning. 

4. Varför arbetar ert företag med 
CSR? 
 
 

Denna fråga är kopplad till den externa marknaden, 
aktieägarna, marknadsföring och miljöstycket för att undersöka 
varför de arbetar med CSR. (Fitjar, 2011) 
 

5. Vilka 
marknadsföringsaktiviteter 
använder ni för ert CSR-arbete?  
 

Denna fråga kopplar vi till marknadsföring för att se om de 
marknadsför arbetet som anses vara viktigt för att CSR-arbetet 
ska uppmärksammas och generera fördelar. (Bronn & Vioni, 
2001) 
 

6. Marknadsför ni ert företags 
CSR-aktiviteter? 
 
7. Om ja: Vilken typ av 
kommunikationskanal använder 
ni?  
 

Dessa frågor kopplas till marknadsföring och den externa 
marknaden. (Bronn & Vioni, 2001) 
 
 
 

8. Är ert företags CSR-
aktiviteter strategiskt planerade? 

Denna fråga kopplar vi till den externa marknaden för att se 
om teorin stämmer att små företag arbetar med CSR 
långsiktigt. Detta då det förbättra arbetet. (Mekkonen & 
Klyukina, 2014) 
 
 

9. Upplever ni att era CSR-
aktiviteter kostar mer än vad de 
tillför? 
 

Denna fråga ställs med koppling mot strategisk motivation för 
att förstå motivet till att företaget använder sig av CSR. (Fitjar, 
2011) 

10. Vad är huvudsakliga syftet 
med ert CSR-arbete? 
 
11. När ni marknadsför företaget 
med hjälp av CSR, är det främst 
för 
 

Dessa frågor är kopplade till motivation och är ställd för att se 
vad företagets huvudsyfte med att använda CSR är. (Rodgers, 
2009). 
 
Fråga 11 är även kopplad till stycket om marknadsföring 
(Bronn & Vioni, 2001). 

2.9 Univariat analys 
I analyskapitlets första del görs en univariat analys för att analysera en variabel i taget. 
Detta för att få en generell överblick över hur CSR-arbetet ser ut för små företag 



	   9	  

oavsett omsättning. Detta gör med hjälp av cirkeldiagram för att få en enkel överblick. 
(Bryman & Bell, 2013).  

2.10 Bivariat analys 
I nästa steg analyserades två variabler för att jämföra mer specifikt hur sambandet 
mellan omsättning och CSR-arbetet ser ut. I den bivariata analysen jämförs som sagt 
två variabler med varandra för att visa på samband. Syftet är således inte att visa på 
kausalitet utan att visa på samband mellan variablerna. 
 
De variabler som valdes att analyseras i relation till omsättningen var om företagen 
arbetar med CSR, om de marknadsförde sitt arbete samt om de planerade arbetet 
strategiskt. Detta för att tidigare litteratur om ämnet visar att mindre företag ofta 
arbetar mindre strategiskt (Jun, 2012) och är även sämre på att marknadsföra sitt 
CSR-arbete (Vázquez-Carrasco & López-Pérez 2012) vilket leder till att eventuella 
ekonomiska fördelar kan utebli (Holzinger& Prasad, 2013).  
 
Slutligen jämfördes omsättningen för att se om det fanns samband mellan hur lönsamt 
företagen ansåg sitt CSR-arbete vara. Det vill säga om de ansåg det kosta mer än vad 
dem fick tillbaka. Detta för att tidigare forskning visat på att stora företag är bättre på 
att marknadsföra sitt CSR-arbete samt planera det långsiktigt vilket i sin tur genererar 
fler fördelar (Holzinger & Prasad, 2013). 
 
Dessa variabler ansågs som de mest centrala för studiens syfte samt frågeställningar. 
De är även centrala i den tidigare litteratur studien och menas vara viktiga för att 
kunna ta del av de positiva fördelarna CSR kan resultera i (Holzinger & Prasad, 2013). 
 
Då de flesta svaren i enkäten var nominalvariabler, ordinalvariabler samt diktoma 
variabler redovisas sambanden i kontingenstabeller/sambandstabeller för att enklare 
kunna visa sambandsmönster. (Bryman & Bell, 2013). 

2.10.1 Diagram 
Vi använde oss av google docs enkätformulär som sammanställer svaren i 
stapeldiagram. Vi använde dessa diagram för att få en klar översikt från svaren av 
respondenterna och detta är en av de vanligaste metoderna för beskrivning av 
kvantitativ data enligt Bryman och Bell (2013). Vi använde oss även av cirkeldiagram 
som visar de olika kategoriernas relativa storlek till varandra. (Bryman & Bell, 2013). 
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3. Tidigare litteraturstudier 
Här presenteras tidigare forskning inom ämnet. Det ska tydliggöras att ingen teoretisk 
referensram kommer att presenteras. Istället presenteras den tidigare litteraturen som 
genomsyras av diskursiva grundantaganden och begrepp från tidigare forskning. Detta 
i sin tur agerade som ett intresseområde för uppsatsens forskningsområde och 
operationaliseras slutligen på studiens enkät. 

3.1 Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. 
Begreppet anses komplext och definitionerna är många. Att ta ansvar utöver 
finansiella och pliktenliga lagar och regler har blivit kutym inom flera branscher och 
framför allt mer eller mindre ett krav hos stora multinationella bolag. Som tidigare 
nämnt är en vanligt förekommande definition att företag aktivt och (mestadels) 
frivilligt är med och på ett ansvarsfullt sätt skapar positiv utveckling inom samhälle, 
miljö och ekonomi (Garay och Xavier, 2012). Det handlar alltså om att företagen ska 
ge tillbaka till samhälle och människor för att främja utveckling och bidra till en bättre 
värld. Exempel kan vara att företag väljer att sponsra olika välgörenhetsprojekt eller 
hjälper till med finansiella medel som löser samhällsspecifika problem inom de 
områden eller marknader de arbetar på. Enligt Holzinger och Prasad (2013) innebär 
CSR att förtaget drar fördelar av den affärsverksamhet det redan är i men på ett 
ansvarsfullt sätt som ger direkta fördelar till samhälle och miljö. 

3.2 Fördelar med CSR och marknadsföring 
Det är alltså inte enbart CSR-aktiviteterna i sig som automatiskt genererar 
konkurrensfördelar till företagen. Kommunikationen och marknadsföringen till den 
externa marknaden är minst lika viktig. Att nå framgång på en marknad är något som 
flera företag någon gång upplever. Att komma in på en marknad och börja sälja sina 
varor eller tjänster lyckas flera företag också med. Det svåra ligger i att långsiktigt 
behålla en stark position och detta gör företagen först och främst genom nöjda kunder. 
(Kim mfl, 2014). 
 
På senare år har flera företag inkluderat ett socialt fokus istället för att enbart fokusera 
på ekonomisk vinning. Fler företag väljer att använda CSR som ett strategiskt 
marknadsföringsverktyg för att bidra till ett bättre samhälle samtidigt som det bygger 
en positiv image. Vidare har det visat sig att företag som har ett etiskt, miljövänligt 
och socialt tänk är de som når långsiktig framgång. Med det menas att de bryr sig om 
och vill hjälpa samhället utanför sin egna direkta finansiella vinning (Vázquez-
Carrasco & López-Pérez 2012). Detta för att företaget möter kundernas förväntningar 
och samtidigt får en hållbar utveckling internt inom företaget. Företaget får en 
integrerad image tack vare CSR-aktiviteterna vilket kan hjälpa till att nå en strategisk 
position på marknaden. Att använda sig av CSR-aktiviteter kan också stärka 
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lojaliteten hos konsumenter och ge ekonomiskt värde till företaget (Li, Wung & Ding, 
2013). 
 
Enligt Bronn och Vioni (2001) kan CSR fungera som ett bra kommunikationssätt 
mellan företag och konsumenter. Då företag marknadsför sig med hjälp av CSR ökar 
konsumenternas lojalitet samtidigt som företaget förbättrar sitt rykte. Därför är det 
förståeligt att CSR-aktiviteter anses vara positivt ur ett aktieägarperspektiv. Om 
konsumenter och intresseorganisationer inte vet vad företagen gör kan de inte bilda 
sig en uppfattning om vad det är de gör. (Holzinger & Prasad, 2013) 
 
Vanliga sätt att marknadsföra sig med CSR-aktiviteter är genom att företaget ställer 
upp och är sponsorer. Detta kan ses som en långsiktig investering för företagen då det 
blir en del av deras marknadskommunikationsstrategi. Att donera en summa pengar 
till välgörenhet är ett annat sätt att marknadsföra sig via CSR och det har visat sig 
vara ett väldigt bra sätt att locka nya konsumenter. Hela 46 procent som intervjuades i 
en studie kunde tänka sig att byta varumärke om de arbetade med välgörenhet. (Li, 
Wung & Ding, 2013). 
 
Övrig filantropisk verksamhet är också önskvärda CSR-aktiviteter ur ett 
konsumentperspektiv. Att använda CSR-aktiviteter kan också minska konsumenters 
psykiska avstånd till företag då osäkra konsumenter gärna väljer företag som har 
samma värderingar som de. (Ibid). 
 
Viktigt för företag som framgångsrikt vill marknadsföra sina CSR-aktiviteter är att de 
bör göra det på rätt sätt och framför allt sanningsenligt. När företag förknippar 
värderingar med CSR blir de vanligtvis mer uppmärksammade och framför allt 
granskade (Maon, Lindgreen & Vallaster, 2012) vilket kan vara positivt om CSR-
arbetet är genuint och ärligt. Att överdriva sina löften eller försköna information för 
att framställas i bättre dager kan således motverka de positiva fördelarna med att 
företag berättar och visar att de engagerar sig inom CSR frågor (Holzinger & Prasad, 
2013). 

3.3 CSR i små och medelstora företag 
Det är dock inte bara själva marknadsföringen företagen behöver ta hänsyn till. 
Storleken på företaget är något som även spelar in. Som tidigare nämnt skiljer sig 
stora och små företag åt. De flesta undersökningar som finns om CSR idag tar inte 
företagets storlek i beaktande. De flesta undersökningarna fokuserar på stora och 
redan etablerade företag. (Fitjar, 2011). Oavsett vilken bransch, vart i världen de 
verkar eller storleken på ett företag verkar CSR få större och större betydelse. 
(Vázquez-Carrasco & López-Pérez, 2012). 
 
Sambandet mellan CSR och positiva finansiella resultat är sedan länge erkänt. Det 
finns som tidigare nämnt mycket forskning på dessa samband bland stora företag 
medan det finns lite forskning på små företag vilket kan tyckas märkligt då de är 
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procentuellt flest på flera marknader (Fitjar, 2011). Enligt Europeiska Unionen 
kommissionen (2003) utgjorde små företag 99 procent av alla företag i Europa samt 
bidrog med 65 miljoner arbeten. Om vi verkligen vill förstå processen mellan 
ekonomisk utveckling och långsiktigt hållbarhet inom miljö och samhälle bör vi även 
förstå vikten små och medelstora företag har i den processen. Framför allt då 
långsiktig ekonomisk utveckling går hand i hand med hållbarhet inom samhälle och 
miljö. (Garay och Xavier, 2012). 
 
Det är inte bara i Europa som de mindre företagen utgör den största kakan. Statistik 
visar att mer än 90 procent av världens alla företag är små eller medelstora företag 
som anställer 65 procent av all arbetskraft världen över (Vázquez-Carrasco & López-
Pérez 2012). Det är viktigt att komma ihåg att små företag och medelstora företag inte 
är mindre kopior av stora företag utan har olikheter som tidigare nämnt. Det är 
exempelvis mänskliga faktorer som spelar roll i dessa företag och detta är viktigt att ta 
hänsyn till när jämförelser görs mellan små och medelstora företag. Eftersom de flesta 
företag är små eller medelstora företag är det därför önskvärt att bli familjära med 
denna typ av företag och deras CSR användning. (Ibid). 
 
Enligt Vázquez-Carrasco & López-Pérez (2012) fokuserar ledningen inte på att 
kommunicera ut CSR till sina kunder trots att de ofta har bättre lokal förankring till 
sina kunder och detta tros vara en av orsakerna till varför de inte kommunicerar sitt 
eventuella CSR-arbete. Detta i sin tur leder till ”tyst CSR” som inte planeras 
strategiskt och kommuniceras ut. Dock kan små och medelstora företag lättare 
anpassa sig till den lokala marknaden än vad stora företag då de lättare kan strukturera 
om sina idéer och vara mer flexibla. (Vázquez-Carrasco & López-Pérez 2012).  
 
Vidare påstår Vázquez-Carrasco och López-Pérez (2012) att CSR kan skapa 
marknadsmöjligheter och minska kostnader. Företagen kan även gynnas av att de 
tränas i att arbeta mer innovativt samt att det även stärker banden mellan lokala 
marknader och företaget. 
 
I ett litet och mellanstort företag beskrivs relationerna mellan företaget och 
aktieägaren som nära unik och personifierat och därför antas det vara lättare för dessa 
att kommunicera. Små och medelstora företag är även mer villiga och måna om att 
tillfredsställa sina aktieägare än de stora företagen (Ibid). 
 
Enligt Vázquez-Carrasco och López-Pérez (2012) bör CSR ses som en 
värdebyggande faktor och företagen bör inte fokusera på att det är en kostnad utan se 
de långsiktiga fördelarna då de väger tyngre i det långsiktiga perspektivet. Det är även 
viktigt för de små företagen att definiera sina externa och interna drivkrafter vilket 
CSR kan hjälpa till med (Ibid). 
 
Problematiken kring att införa CSR i små företag sett från en managers sida har varit 
att det är många faktorer att ha i beaktande. Det är även så att när man implementerar 
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CSR kommer det oftast att påverka företagets grundstrategi och det kommer således 
behöva göras ändringar i denna för att kunna implementera CSR på ett rättvist sätt. 
Andra problematiska sidor är att marknadskommunikation ofta drabbas då den ofta är 
svår att få unik och att budgeten ökar i form av bland annat personalkostnader samt 
svårigheter att definiera CSRs alla aspekter och verktyg. (Vázquez-Carrasco & López-
Pérez (2012). 
 
Trots problematiken ska det påpekas att CSR-arbete är värde påverkande och detta har 
en del företag uppmärksammat och börjat anamma. Aktieplaceringar som gjorts i 
etiska och ansvarsfulla företag har gått lika eller ibland bättre än de som är placerade i 
företag utan ansvarsfullt tänk. Det ansvarsfulla företaget skapar på så sätt mervärde 
för aktieägarna. (Hassel, Ljungblad & Larsson, 2008). Ett ansvarsfullt företag 
definieras: 
 
“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 
business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary 
basis” (Svensktnäringsliv, 2015). 
 
Det är viktigt hur man kommunicerar CSR med sin omgivning. Det är vanligt att 
företag numera kommunicerar sina CSR-aktiviteter i hållbarhetsrapporter. En CSR 
satsning kan bli mer värdefull och trovärdig om den kommuniceras på rätt sätt till sin 
omgivning. Det är viktigt att kommunikationen sker på korrekt sätt annars kan den få 
motsatt effekt. Det är även viktigt att CSR kommunikationen sker bland anställda och 
i alla led i verksamheten. (Holzinger & Prasad, 2013).  
 
För att ge rätt information och bygga upp ett värde krävs följande enligt Hassen, 
Ljungblad och Larsson (2008) att man integrerar CSR aspekter såsom sociala, 
ekonomiska och miljömässiga frågor i affärsmodellen vilket påverkar processer och 
styrning. Det är även viktigt att se till att affärsstrategin och affärsutvecklingen håller 
kraven som man satt upp och att detta kommuniceras externt. Något som även lyfts 
fram är att man har resultatinriktade och målmedvetna chefer som ser detta som ett 
långsiktigt arbete. Det får heller inte glömmas bort att redovisa resultaten av de 
uppsatta mål som sats upp. (Hassen, Ljungblad & Larsson, 2008). 

3.4 Skillnader mellan stora och små företag 
Som ovan nämnt skiljer sig små och stora företag åt. Att små och stora företag är olika 
är även allmänt erkänt. På grund av olika interna och externa förutsättningar arbetar 
små och stora företag olika för att klara av utmaningar. Antalet anställda, tillgång till 
kapital och kunskap är några förutsättningar som skiljer sig. Större företag har ofta 
avdelningar eller specifika personer som arbetar som specialister medan små bolag 
ofta har anställda som har en mer holistisk roll inom företaget. (Jun, 2012). Enligt Jun 
(2012) är större företag kända för att arbeta strategiskt och fatta beslut med hjälp av 
formell information medan små företag ofta arbetar taktiskt, samlar in information 
själva och fattar beslut med hjälp av känsla. Då forskare ofta diskuterar de bristande 
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finansiella resurserna inom mindre företag (Fitjar, 2011) kan det tänkas att på ett 
företag med 15 personer anställda är det svårare ekonomiskt att avsätta en person som 
helhjärtat arbetar med CSR. Detta kan jämföras med ett företag som har 250 anställda 
vilka inte alls skulle drabbas av lika stora kostnader. Med detta i beaktning skulle vi 
vilja påstå att för mindre företag är det således ofta en omöjlighet att anställa CSR 
specialister och därför skulle vi argumentera för att det är framförallt bristande 
kunskap om hur företagen kan dra nytta av CSR som skiljer sig åt.  

3.5 CSR och marknadsfördelar  
Som tidigare nämnt är det idag ett måste att vara marknadsorienterad för att överleva 
och stå sig i konkurrensen ute på marknaden. Att väl tillgodose kunders såväl 
aktieägares behov och efterfrågan förutsätter att företag är väl medvetna om de 
behovs som finns. Vissa forskare menar på att CSR kan främja marknadsorienteringen 
hos företag genom att tillit byggs upp mellan företag konsumenter och aktieägare. 
(Brik, Retab & Mellahi, 2011). Orienteringen hos företagen får en humanistisk prägel 
som kan leda till att konsumenterna får en ökad positiv uppfattning om företaget. Med 
andra ord att konsumenterna känner att företaget bryr sig utöver det finansiella 
resultatet. Detta kan leda till att konsumenterna upplever att företaget är mer pålitligt 
än om de inte skulle visa omtanke för samhället och miljön. (Ibid). 
 
Övriga marknadsfördelar är att CSR kan skapa varumärkeskännedom då företagen 
blir uppmärksammade för sina goda gärningar vilket i sin tur ofta leder till positiv 
image genom positiv PR (Little, 2012). Dock ska inte CSR ses som enstaka goda 
gärningar för att resultera i långsiktiga fördelar. Företag med kortsiktiga perspektiv på 
CSR har visat vara mindre framgångsrika än företag som ser CSR ur ett långsiktigt 
perspektiv (Mekkonen & Klyukina, 2014).  
 
Stora multinationella bolag lever ofta under pressen från större intresseorganisationer 
likt Green Peace. Även regeringar i olika länder sätter press på dessa stora företag och 
detta kan tyckas vara en av de främsta anledningarna till varför det är så vanligt med 
CSR inom stora företag (Lang, mfl, 2000). Det diskuteras även om varför små företag 
väljer att implementera CSR. Detta är dock inte lika frekvent och uppmärksammat. 
(Fitjar, 2011). 
 
I en rapport gjord av Tzschentke et al. (2004) visar det sig att både etiska och 
ekonomiska faktorer spelar in på varför små företag väljer att implementera CSR. En 
efterföljande rapport från 2008 (Tzschentke, 2008) visade även att grundvärderingar 
inom små företag påverkade mognandet av hållbar utveckling vilket förklarades av att 
de företag som hade starka värderingar kring hållbar utveckling hade större chans att 
arbeta med CSR förutsatt att ekonomiska resurser fanns (Garay och Xavier, 2012). 
Dock ska det påpekas att studierna utförda gjordes på företag med certifiering inom 
hållbar utveckling (Ibid).  
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Andra resultat visade att enbart positiv inställning till hållbarutveckling inte 
nödvändigtvis ledde till att små företag implementerade CSR utan en annan 
nödvändighet var att det fanns chefer som var vinstorienterade och därför hade dessa 
ofta förhoppningar om ökad vinst vid utförandet av CSR-aktiviteter (Garay och 
Xavier, 2012). Med detta i beaktning kan det tänkas att det inte är en hemlighet att de 
flesta bolag vill få ut någon slags fördel av att arbeta med CSR och detta är förståeligt 
då det även är en kostnad för företaget. Trots ökade kostnader för CSR-arbete leder 
det till långsiktiga fördelar för företagen förutsatt att företagen arbetar med företagen 
på rätt sätt. (Li, Wung & Ding, 2013). 
 
En fråga som dyker upp ofta är om små företag är mer ansvarsfulla än stora företag. 
Mycket av den akademiska debatten om CSR och små företag kretsar kring om små 
företag är mer socialt ansvarfulla än större företag vilket förklaras av att många 
undersökningar visar ett positivt samband mellan storleken på företaget och CSR 
enligt observationer av EU (2003) (Fitjar, 2011). Som tidigare nämnt är det dock 
vanligt att större företag är bättre på att kommunicera sitt CSR-arbete och på grund av 
detta kan det tänkas vara en av anledningarna till sambandet mellan storlek och CSR-
arbete. (Ibid). 
 
Fitjar (2011) menar på att förklaringen till detta beror på att små företag talar och 
marknadsför arbetet mindre samt att de är mindre medvetna om vilka aktiviteter som 
faktiskt utförs. Det har visat sig att de arbetar mindre med överenskommelser med 
andra parter som har mindre standardiserade aktiviteter inom CSR samt att de sällan 
producerar rapporter eller talar högt om detta utan föredrar istället att använda 
informella metoder för att kommunicera detta. Således leder detta till att välkänd 
terminologi sällan används och allmänheten uppfattar aldrig dessa aktiviteter som 
kopplade till CSR. (Fitjar, 2011). Viktigt är att konsekvent och känd terminologi 
används samt att det kommuniceras via rätt kanal så att konsumenterna uppfattar vad 
som görs (Holzinger & Prasad, 2013). 

3.6 Strategisk motivation 
Varför arbetar då företag med CSR? Anledningen förklaras av två saker och dessa är 
att de vill bidra med allmännytta samtidigt som de vill göra affärer. Då det finns 
mycket forskning på stora företag och CSR samt hur dessa arbetar menar vissa 
forskare att det är intressant att jämföra hur arbetet skiljer sig åt. Därför att det är 
intressant att titta på varför och framför allt hur de olika företagen arbetar. Skillnader 
som tidigare rapporterats är bland annat intern motivation och strategisk motivation. 
(Fitjar, 2011). 
 
Ofta anses CSR vara en kortsiktig investering men med långsiktiga ekonomiska 
fördelar vilket minimerar riskerna för ett företag samtidigt som det bygger en positiv 
image. Vidare rapporteras det att uppkomsten av CSR inom stora företag orsakats av 
utomstående påtryckningar från internationella välgörenhetsorganisationer men sällan 
diskuteras de fördelar som det kan medföras till små företag. (Ibid). Då påtryckningar 
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från dessa organisationer inte påverkar små företag antas ofta uppkomsten av CSR 
inom små företag härledas till chefer och ledning. (Ibid). I en studie utför av Murillo 
och Lozano (2004) uppgav majoriteten av franska och spanska småföretag att de 
kopplade fördelarna med CSR-aktiviteter till att de fick en bättre marknadsandel, dock 
kunde ingen av företagen direkt säga vilken ekonomisk vinning som medfördes. I 
motsats till vad de uppgav i intervjuerna fanns det inga spår där de direkt kunde 
koppla deras CSR-aktiviteter till ekonomiska resultat. Trots detta försvarades 
företagen fortfarande med stor övertygelse kopplingen mellan CSR och ekonomiska 
fördelar. Som tidigare nämnt menar Fitjar (2011) att mindre företag ibland inte är 
medvetna om vilken typ av CSR som utförs. Det kan även vara så att kostnader, typ 
av aktiviteter och eventuella tillbakabetalningar av investeringar kan vara olika för 
små företag i jämförelse med stora företag. Med olika tillbakabetalningar av 
investeringar menas att en del CSR-aktiviteter kan ses som mer olönsamma än andra. 
Med andra ord att det kostar mer än vad företagen får tillbaka. Det kan betyda att 
olika typer av aktiviteter kan passa olika storlekar på företag. (Fitjar, 2011). 
 
I samband med strategisk motivation diskuteras ofta kostnaden för CSR-aktiviteter 
och små företag.  Små företag rapporterar att CSR-aktiviteter kräver en större initial 
kostnad, mer resurser samt byråkratiska processer och detta ses ofta som en barriär för 
att lyckas till fullo. Standardiserade processer och certifieringar är idag vanligt i CSR-
sammanhang och dessa kräver både tid och pengar. Små företag tenderar ofta att 
jobba mer taktiskt än strategiskt i sin dagliga verksamhet och varje anställd har ofta 
bredare ansvarsområden än en anställd på ett större företag. (Jun, 2012). Mindre 
marginaler påverkar att det blir svårare att hela tiden ha ett positivt kassaflöde och 
eventuella kapital reserver vill sällan investeras i något som inte ger bevisad 
ekonomisk avkastning. Kostnads aspekt är således en av anledningarna till varför små 
företag inte motiveras strategiskt vid implementering av CSR då detta ofta kräver att 
en säker framtida ekonomisk vinning. (Fitjar, 2011).  

3.7 Intern motivation 
Dock ska inte CSR bara diskuteras i den mån att det bringar lönsamhet för företag. 
Flera företag vill göra gott. Då strategisk motivation inte är den primära drivkraften 
hos små företag antas chefer och ledares värderingar och normer spela in i CSR-
arbetet. Även den lokala miljön påverkar vilken typ av CSR som de anser vara viktig. 
Detta förklaras av att de är närmare den lokala miljön och får på så sätt starkare 
anknytningar och är uppdaterade om samhällets problem eller utmaningar. Flera 
forskare menar även att små bolag inte alltid fokuserar på att maximera vinster och 
expansion utan ofta nöjer sig med att få företaget att gå runt samt att ha råd att anställa 
personal. I detta sammanhang diskuteras det att valet av att driva små företag ofta är 
en typ av livsstil och därför påverkas även bolaget mer av ledarnas värderingar och 
normer än i större bolag. Här är den alltså viktigt för de små företagen att ha chefer 
och ledare som både vill och förstår de positiva fördelar med CSR. (Fitjar, 2011).  
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Som tidigare nämnt arbetar små företag närmare både den lokala miljön men också 
kollegor emellan. Med en starkare personlig anknytning medföljer vanligtvis också 
känsla för ansvar. Forskare menar på att använda CSR som strategi för att locka 
kvalificerad personal till företaget är ovanligt då anställningsprocessen sköts via 
mindre nätverk där förtroende och rykte redan är gott. Att vara socialt ansvarsfull 
inom personalpolitiken är något som ofta anses självklart för små företag men ter sig 
mer som en värdering än strategiska CSR val. Samma gäller aktörer och konkurrenter 
inom branschen. Då dessa arbetar på en mindre marknad och ofta har geografisk 
närhet vill företag upprätthålla ett gott rykte och en god atmosfär. Forskare menar på 
att geografisk närhet vanligtvis hör ihop med psykisk närhet. (Fitjar, 2011). Enligt 
Russo & Tenaci (2009) är små företag mer beroende av starka lokala band för att 
överleva och här kan CSR återigen bidra med goodwill för företaget. 
 
Omvänt menar forskare på att trots starka lokala band blir små företag sällan 
övervakade om hur de faktiskt arbetar med sin CSR. Eventuella upptäckter av 
intresseorganisationer blir inte lika uppmärksammade på grund av företagets lilla 
storlek och detta i sin tur leder till att små företag sällan värderas i hur ansvarsfulla de 
faktiskt är. Det kan tyckas negativt men kan även hävdas vara en indikation på att små 
företag har svårare att få uppmärksamhet för sitt CSR-arbete och därför är det viktigt 
att kommunicera allt företaget gör. (Fitjar, 2011).  
I diskussionen kring hur socialt ansvarsfulla små företag faktiskt är bör 
även betydelsen av det enskilda småföretagets CSR-arbete i relation till samhället 
studeras. Här bagatelliserar små företag ofta sina egna företagsaktiviteter och menar 
på att då företagen är små i sig har de även negativ påverkan i samhället och detta är 
tydligast vid miljö aspekter. Då företagens egna uppfattningar är av detta slag 
använder de även detta som argument för varför CSR inte är nödvändigt i ett litet 
företag. (Fitjar, 2011). 
 
För att summera betydelsen av CSR inom små och medelstora företag kan vi med 
hänvisning till tidigare litteratur diskutera att den skiljer sig mot stora företag. Små 
företag upplever en större kostnad i kombination med osäker eller liten ekonomisk 
vinning. (Vázquez-Carrasco & López-Pérez 2012). Färre resurser i form av personal 
och kapital gör det svårare att ägna sig helhjärtat åt CSR och eventuella överskott i 
kassan läggs hellre på arbete som anses vara säkra och långsiktiga investeringar. Små 
företag är heller inte lika fokuserade på att maximera vinster och kan därför se CSR 
som en sidoverksamhet som inte är strategiskt förankrad i hela bolaget. I samband 
med detta skiljer sig även motivationen till varför CSR prioriteras. Då investeringen 
ofta anses vara osäker motiveras företaget inte av strategisk motivation utan mer av 
inre motivation som drivs av företagets chefer och ledare. (Fitjar, 2011). Tidigare 
forskning visar dock på positiva effekter av CSR för både för företaget och för 
samhället då med hänvisning till att små företag är viktiga spelare inom 
innovationsprocessen av utvecklingen mot ett hållbarare samhälle. (Hockerts & 
Wustenhagen, 2010). Ökad marknadsorientering och bättre rykte har även visat sig 
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vara fördelar som kommer i takt med intresset för CSR-aktiviteter. (Brik, Retab & 
Mellahi). 

3.8 CSR och högre pris 
Då små företag inte är kända för att vara de som främst arbetar med CSR diskuteras 
det mindre ofta vilken typ av betydelsen de har för utvecklingen. Små företag är ofta 
pionjärer inom hållbar utveckling då de beskrivs som mer innovativa och flexibla. 
(Hockerts & Wustenhagen, 2009).  
 
Inom vissa branscher exempelvis inom livsmedel är det vanligt att små företag som 
har ett CSR-fokus prissätter sina tjänster eller varor med ett högre pris som en viss 
konsumentgrupp kan tänka sig betala då de värderar hållbar utveckling högt. Ironiskt 
är att storföretagens nonchalans för problemen resulterar i att småföretagen kan ta ut 
högre pris för socialt och miljöanpassade produkter. Ett exempel är fairtrade 
segmentet där dessa produkter lanserades av små nystartade företag med ett smalt 
segment som gärna betalade premium pris för den goda sakens skull. När 
storföretagen insåg att det fanns stor efterfrågan lanserade många kända butiker 
liknande produkter i eget namn. På så sätt argumenterar vissa forskare att på grund av 
småföretagens innovativa tänkande och hängivenhet till socialt ansvarstagande drivs i 
sin tur storföretagen in på samma bana och förväntas bidra med samma värde. Positivt 
är att de små företagen driver innovationen framåt och får stora företag följa efter 
vilket leder till att trenden sprider sig till större segment. Detta visar på att små företag 
är viktiga spelare vid arbete och utvecklingen av hållbar utveckling men även att CSR 
kan generera ett högre pris vilket kan leda till högre omsättning för små företag. 
(Hockerts & Wustenhagen, 2009). 

3.9 Integrerad kommunikation och CSR 
Som tidigare nämnt är själva marknadsföringen av CSR-arbetet viktigt. Integrerad 
kommunikation blir således allt viktigare för att kommunicera med de externa och 
interna i ett företag. Att erhålla en bra relation med sina aktieägare har blivit allt 
viktigare. Aktieägare, identitet, rykte och strategisk ledning är nyckelorden till detta. 
Integrerad kommunikation och CSR kommunikation behöver vara integrerad inifrån 
och ut och tvärtom. Även om ett företag inte är direkt beroende av ett miljötänk så kan 
de vara det indirekt genom indirekta intressenter. Därför bör kommunikationens 
beståndsdelar tänkas igenom i varje CSR-beslut. (Nielsen & Thomsen, 2009). 
                                                                     
CSR managers tenderar att inte kommunicera sitt budskap externt om deras CSR-
aktiviteter. CSR kommunikation i små företag är utmanad av världens ekonomier och 
håller på att förändras. CSR är ofta planerat i praktik och inte implementerad i ett 
företags övergripande strategi utan det är istället företagets managers som personliga 
värderingar som styr etiska frågor och samarbeten. Förslag för att motverka detta ska 
företag implementera ett strategiskt framträdande marknads- och varumärkesverktyg. 
De behöver även ett mer dedikerat tillvägagångssätt för att forma ledningens 
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kommunikation och kommunicera de etiska frågorna både internt och framförallt 
externt. (Nielsen & Thomsen, 2009). 

3.10 Miljöaspekter 
De nuvarande företagsmodellerna avvisar den grundläggande etiken för de små 
företagen. En ändring i denna modell skulle kunna vara det som behövs för att små 
företag ska lyckas i dagens växande marknader. Det är dock ett hinder med tanke på 
barriärer för eko-entreprenörer eftersom det kräver mer av dem. Exempelvis behöver 
de utbilda marknaden i miljötänk. (Rodgers, 2009).  
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4. Resultat, analys och diskussion 
Då studiens resultat visas i form av tabeller analyseras och diskuteras varje tabell 
separat. Detta för att underlätta för läsaren som enkelt kan ta del av analys och 
diskussionen i samband med diagrammen. Nedan presenteras den univariata analysen 
följt av den bivariata analysen. I samtliga diagram svarade samtliga av de 70 
respondenter som kvarstod efter det externa och interna bortfallet. 

4.1 Diagram över enkätsammanställning med tillhörande 
univariatanalys 
	  

 
Figur 1: Diagram över svar på fråga 1 (se bilaga 1).  
 
På frågan hur många anställda de var i sina företag (se figur 1) svarade 64 procent att 
de var mellan 10-30 anställda och 36 procent svarade att de var 31-49 antal anställda. 
Här kan vi se att majoriteten av respondenterna i studien faller under den mindre 
halvan av anställda. 
 

64%	  

36%	  

Hur	  många	  anställda	  är	  ni?	  

10-‐30	  personer	  

31-‐49	  personer	  
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Figur 2: Diagram över svar på fråga 2 (se bilaga 1).  
 
I figur 2 visas svaren på hur stor omsättning företaget har per år. Den största 
procentandelen har företag som har 21-40 miljoner SEK och därefter följer de 
respondenter med 41-65 miljoner SEK. Minst omsättning med 5-10 miljoner SEK 
svarade 5 procent av företagen och därefter följde företag med 10-20 miljoner SEK i 
omsättning med 22 procent. 
 

 
Figur 3: Diagram över svar på fråga 3 (se bilaga 1).  
 
På frågan om företagen arbetar med CSR eller inte svarade (se figur 3) 87 procent att 
de gjorde det medan 13 procent svarade att de inte arbetade med CSR. 
 
Intressant är att en övervägande majoritet av företagen inom Stockholms län arbetar 
med CSR. Då Fitjar (2011) argumenterar att det finns för lite forskning på CSR och 

5%	  
22%	  

42%	  
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5-‐10	  miljoner	  SEK	  
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41-‐65	  miljoner	  SEK	  
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Arbetar	  ert	  företag	  för	  att	  skapa	  positiv	  utveckling	  
inom	  samhälle,	  miljö	  och	  ekonomi	  (CSR)?	  

Ja	  

Nej	  
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små företag och även lyfter frågan om de överhuvudtaget arbetar med CSR kan den 
här studien bekräfta att många små företag i Stockholm faktiskt arbetar med CSR. 
 
Vázquez-Carrasco & López-Pérez (2012) menar med sina studier att det finns viss 
problematik kring CSR och små företag då det ofta krävs omstrukturering av 
organisationen. De rapporterar även att flera små företag upplever höga initiala 
kostnader samt ökade personalkostnader och vanligt är att detta avskräcker små 
företag från CSR-arbete. I kontrast kan det alltså konstateras att de små företagen i 
Stockholm som deltog i studien till stor del drar nytta av den affärsverksamhet de 
ingår i men på ett ansvarsfullt sätt (Holzinger och Prasad, 2013). Detta kan bero på att 
de svenska företagen förstår marknadsfördelarna CSR kan ge (Li, Wung & Ding, 
2013) såsom nöjdare kunder, ökad lojalitet samt ge positiv PR (Kim mfl, 2014) (Li, 
Wung & Ding, 2013) (Little, 2012). 
 
Då Fitjar (2011) menar på att små företags CSR-arbete drivs av intern motivation har 
dessa företag med stor sannolikhet chefer och ledare som är starka förespråkare av 
CSR. Det kan även tänkas att den lokala marknaden i Stockholm kräver och 
förespråkar CSR vilket är något Fitjar (2011) menar påverkar varför vissa företag 
väljer att arbeta med CSR. 
 

 
Figur 4: Diagram över svar på fråga 4 (se bilaga 1).  
 
I diagrammet ovan (se figur 4) visas svar på frågan varför respondentens företag 
arbetar med CSR. 33 procent svarade att det var av miljöskäl. 29 procent svarade att 
det var på grund av alla svarsalternativ. 17 procent svarade att det var av 
marknadsföringsskäl samt 13 procent svarade att det var på grund av ekonomiska skäl. 
6 procent svarade övrigt och endast 3 procent av företagen arbetar med CSR av etiska 
skäl. 
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Här ser vi att det vanligaste skälet är miljöskäl vilket kan tänkas bero på att deras 
konsumenter värderar detta högt samt att marknaden också gör det. 
 
Som tidigare nämnt menade Rodgers (2009) att företag behövde övervinna barriärer 
för att komma in på marknaden och bli eko-prenörer och således även utbilda 
marknaden i miljötänk. I kontrast är Sverige allmänt känt för att värna om natur och 
miljö och här kan CSR med miljöfokus tänkas ge positiva fördelar om de svenska 
företagen väljer att förknippa sig med miljömedvetenhet. Det vill säga istället för att 
behöva utbilda marknaden i miljötänk är detta vara något som marknaden redan 
efterfrågar i Stockholm. 
 
33 procent svarade enbart miljöskäl men det bör kommas ihåg att 28 procent svarade 
alla ovanstående vilket gör att hela 61 procent arbetar med CSR på grund av miljöskäl. 
Detta är något som enligt vår tidigare litteraturundersökning är positivt för 
marknadsföringen då osäkra personer hellre väljer ett företag som står för hållbar 
utveckling. Varför få respondenter svarade att de arbetade med CSR på grund av 
etiska skäl kan visserligen vara för att vårt svarsalternativ kunde uppfattas som oklart 
och borde förklarats vad som menades med etiska skäl. Vi tror exempelvis att vi 
skulle få fler som rörde det alternativet om vi omformulerat frågan till att lika lön för 
lika arbete eller liknande.  
 

 
Figur 5: Diagram över svar på fråga 5 (se bilaga 1).  
 
På frågan hur företagen utför sitt CSR-arbete (se figur 5) svarade 43 procent övriga 
svar. 32 procent svarade att de utför arbete genom välgörenhet och 25 procent utför 
arbetet genom sponsring. 
 
Vanliga sätt att marknadsföra sitt företag är enligt Li, Wung och Ding (2013) att 
använda sig av sponsring eller välgörenhet. Detta är även vanligt för de företag som 

25%	  

32%	  

43%	  

Vilka	  marknadsföringsaktiviteter	  använder	  ni	  för	  
ert	  CSR-‐arbete?	  	  

Sponsring	  

Välgörenhet	  

Övrigt	  



	   24	  

medverkade i studien. Det går även att avläsa att majoriteten dock har valt kategorin 
övrigt och i vår sammanställning var detta alternativ något som företagen svarade 
väldigt olika på. På grund av tidsramen har inte dessa svar sammanställts men lyfts 
därför fram som förslag till framtida forskning. 
 
Sponsring och välgörenhet är fortfarande populära skäl till vilket typ av CSR arbete 
de faktiskt utför. Som Li, Wung & Ding (2013) menar är detta vanliga aktiviteter att 
använda i sin strategi för marknadskommunikation och då för att det är ett personligt 
tillvägagångsätt att kommunicera och ger ett genuint intryck att företagen bryr sig om 
samhället på lokal nivå. Som tidigare nämnt är mindre företag beroende av starka 
lokala band (Russo och Tenaci, 2009) och detta gäller även företagen i Stockholm. 
Genom att företagen arbetar med sponsring och välgörenhet tror vi att aktiviteterna 
gynnar företagen och de kan kommunicera ut sitt arbete på ett personligt sätt som 
visar att de bryr sig om sin lokala marknad. Positivt är även att Bronn och Vioni 
(2001) menar att detta är ett bra kommunikationssätt då det uppfattas som genuint och 
personlig och här stärker företagen sina band än mer. 
 

 
Figur 6: Diagram över svar på fråga 6 (se bilaga 1). 
På frågan om företagen marknadsför sina CSR-aktiviteter (se figur 6) svarade 51 
procent ja och 49 procent nej. 
 
Studien visar att majoriteten av företagen marknadsför arbetet men trots detta är det 
hela 49 procent som inte gör det vilket bör uppfattas som en väldigt hög procent. 
Detta betyder alltså att hela 49 procent av de som arbetar med CSR väljer att inte 
marknadsföra arbetet vilket kan leda till att de går miste om de positiva fördelarna 
som marknadsföringen ger. Detta stödjs även av Vázquez-Carrasco & López-Pérez 
(2012) som i sina studier funnit att små företag är sämre på att kommunicera ut vilket 
typ av CSR-arbete som görs. Vid en första reflektion kan 51 procent anses som en hög 
siffra men om samma siffra hade noterats vid en fråga om företagen marknadsför sina 
produkter skulle 49 procent av företagen inte marknadsföra sina produkter. Detta 
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skulle då vara förvånansvärt högt. Detta beror med största sannolikhet på att dessa 
företag inte förstått fördelarna med att marknadsföra arbetet. Det vill säga att det finns 
lite kunskap om hur företagen bör arbeta med själva kommunikationen av CSR-
arbetet. En annan förklaring som är med stor sannolikhet tid samt resursbrist som ofta 
präglar de mindre företagen.  
 
I en annan studie av Li, Wung och Ding (2013) var det 49 procent av de tillfrågade 
respondenterna som skulle byta till ett varumärke som marknadsförde att de bidrog till 
ett hållbart samhälle. Det vill säga de företag som kommunicerade ut sitt arbete på sätt 
som gör att marknaden förstod vilka goda gärningar som görs. Här lyfter Nielsen & 
Thomsen (2009) även vikten av en integrerad marknadskommunikation och de 
företagen som valt att arbeta med marknadsföringen har förstått fördelarna av att 
integrera marknadsföringen.  
 
Längre ner i den bivariata analysen kommer omsättning och marknadsföring att 
jämföras och där blir det intressant att se om de större företagen med högre 
omsättning marknadsför arbetet mer än de med mindre omsättning.  
 

 
Figur 7: Diagram över svar på fråga 7 (se bilaga 1).  
 
På frågan vilken typ av kommunikationskanal företagen använde för att tala till 
marknaden (se figur 7) svarade 34 procent att de gjorde det via övriga svarsalternativ. 
23 procent svarade att de gjorde detta via personlig kontakt och lika stor procentsats 
svarade att de gjorde detta via sociala medier. 14 procent använde övrig media för 
detta ändamål och endast 6 procent använde sig av årsredovisningar. 
 
De flesta företagen uppgav att de föredrar att kommunicera via andra kanaler. Hade 
studien haft större omfattning samt mera tid hade det varit intressant att diskutera samt 
analysera dessa. På grund av just tidsramen valdes detta bort. 
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Bronn och Vioni (2001) menar att CSR är ett bra kommunikationsverktyg för positiv 
marknadsföring då det blir personligt och genuint. Det populäraste sättet att 
marknadsföra arbetet för de företag som deltog i studien är just via personligt kontakt. 
Detta bör diskuteras kring att de företag som är lokaliserade i Stockholmsområdet har 
nära kontakt till sin marknad vilket resulterar i att de enkelt kan nå ut på ett personligt 
sätt. 
 
Figuren visar således att företagen marknadsför sina CSR-aktiviteter genom personlig 
kommunikation och sociala medier men även övrig media. All kommunikation 
innebär att båda parter behöver integrera med varandra och dessa medier gör det 
möjligt vilket är positivt menar Nielsen & Thomsen (2009). Det vi skulle velat ha svar 
på var de 34 procenten som svarade övrigt. Återigen var detta personer som svarade 
olika alternativ och därför valdes bort att analyseras på grund av tidsramen för detta 
arbete. Att företagen inte kommunicerar i årsredovisningar är förståeligt då det är 
tidskrävande och används mer av större företag.  
 

 
Figur 8: Diagram över svar på fråga 8 (se bilaga 1).  
 
På frågan om företagens CSR-aktiviteter var strategiskt planerade (se figur 8) svarade 
66 procent att de inte var det och 34 procent att de var det. Här uppger övervägande 
majoriteten att de inte planerar sitt CSR-arbete strategiskt.  
 
Majoriteten av de företag som deltog i studien uppger således att de inte arbetar med 
CSR långsiktigt. Som Mekkonen och Klyukina (2014) menar ska CSR inte ses som 
enstaka goda gärningar för att kunna resultera i långsiktiga fördelar. Företag med 
kortsiktiga perspektiv på CSR har visat vara mindre framgångsrika än företag som ser 
CSR ur ett långsiktigt perspektiv. Därför bör små företag ha detta i beaktning när de 
planerar sitt CSR-arbete för att öka fördelarna av att införa CSR i sitt företag. Att 
majoriteten av företagen inte strategiskt planerar sina CSR-aktiviteter visar att 
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studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning där Jun (2012) menar att de 
är sämre på strategisk planering. 
 
Varför de inte planerar det strategiskt kan bero på flera faktorer. Dels att de inte har 
tid och resurser för detta men även att de inte upplever att det behövs. Som Jun (2012) 
menar så har små företag ofta anställda som har breda ansvarsområden och här kan 
CSR tänkas falla mellan stolarna. Mindre företag har ofta mindre kapital att röra sig 
med samt färre anställda (Garay och Xavier, 2012) vilken kan leda till att den 
strategiska planeringen inte hinns med.  En annan anledning kan vara att de uppfattar 
sig vara såpass nära marknaden och sina kunder att de inte anser det vara nödvändigt 
med strategisk planering. 
 

 
Figur 9: Diagram över svar på fråga 9 (se bilaga 1). 
 
67 procent svarade nej på frågan om de upplevde att deras CSR-aktiviteter kostar mer 
än vad de tillför (se figur 9) och 21 procent svarade ja. 12 procent svarade vet ej på 
frågan.  
 
En övervägande majoritet finner således arbetet lönsamt. Då Holzinger och Prasad 
(2013) menar att CSR-arbetet bör marknadsföras för att företagen ska kunna ta del av 
fördelarna såsom ökad kundlojalitet och förbättrat rykte är det en ovanligt positiv 
siffra som respondenterna tillsammans uppger. Detta då det är sådan stor del som 
uppgivit att de inte marknadsför samt planerar sitt arbete strategiskt.  
 
Det skulle i en annan studie vara intressant att undersöka hur företagen kopplar CSR-
arbetet till lönsamheten. Det vill säga vilka direkta kopplingar de kan göra till att de 
får ett bättre ekonomiskt resultat. Då till exempel som Fitjar (2011) menar att de kan 
ta ut ett högre pris för sina varor och tjänster eller att det har lockat nya kunder. 
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Det kan även vara som Murillo och Lozano (2004) rapporterat i sina spanska och 
franska studier att små företag gärna hävdar att CSR arbetet gynnar dem ekonomiskt 
men att de har svårt att göra direkta kopplingar till ökade finansiella resultat. 
 
De företagen som uppgav att de inte fann det lönsamt är med stor sannolikhet de 
företag som inte marknadsför sina CSR-aktiviteter och heller inte planerar det 
strategiskt. Det kan även vara dålig tillgång till kapital och resurser vilket resulterar i 
att de inte kan arbete med CSR på ett korrekt sätt. Med korrekt sätt menas att arbetet 
marknadsförs samt planeras strategiskt och detta förutsatt att CSR-arbetet är anpassat 
och uppskattat av marknaden.  
 

 
Figur 10: Diagram över svar på fråga 10 (se bilaga 1).  
 
När frågan om vilket huvudsakligt syfte företaget hade med sitt CSR-arbete (se figur 
10) svarade 36 procent att det var för att bidra till ett hållbart samhälle följt av 
företagen som svarade alla ovanstående med 29 procent. Att stärka företagets 
varumärke svarade 20 procent av respondenterna. 10 procent svarade övrigt och 
endast 5 procent svarade att detta var för att bidra till företagets lönsamhet. 
 
Som nämnt tidigare berättar Fitjar (2011) att små företag har bättre kontakt och 
förankring till den lokala marknaden vilket kan förklara de siffror vi ser då företagen i 
Stockholm vill vara med och satsa på ett hållbart samhälle. Som Russo och Tenaci 
(2009) menar är små företag mer beroende av starka lokala band och detta i 
kombination med att de har bra lokal förankring kan leda till att de genom CSR vill 
stärka företagets varumärke och bidra till företagets lönsamhet. Här ser vi att de 
tillfrågade företagen tänker likadant och då är det även viktigt att visa den lokala och 
externa marknaden att företaget värnar om sin lokala marknad. Det gör de då det är 
den vanligaste orsaken till varför Stockholmsföretagen arbetar med CSR.  
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Att få uppgivit att de arbetar med CSR för att öka sin lönsamhet kan bero på att de är 
omedvetna om att CSR faktiskt kan generera lönsamhet. Som Vázquez-Carrasco & 
López-Pérez (2012) rapporterar är det vanligt att företagen ser CSR som kostsamt i 
början samt att det krävs krångliga byråkratiska processer. Detta kan vara en av 
anledningarna till att flera ser CSR som enbart ett sätt att bidra till ett bättre samhälle 
och inte som värdefullt för företaget ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 

 
Figur 11: Diagram över svar på fråga 11 (se bilaga 1).  
 
På frågan varför företagen marknadsför sig med hjälp av CSR (se figur 11) svarade 24 
procent att det var för att stärka företagets image och därefter med 21 procent svarade 
de att de inte arbetare med CSR för att kunna marknadsföra sig. 13 procent svarade 
alla ovanstående, 12 procent svarade för att behålla sin position på marknaden och 12 
procent svarade för att öka kundlojaliteten. 11 procent svarade övrigt och 7 procent 
svarade att de gjorde det för att locka nya kunder. 
 
Anledningarna till att företag marknadsför sitt arbete är som går att utlösas av figur 12 
olika för olika företag. Detta tror vi beror på i vilken marknad och bransch företaget är 
verksamt inom och således hur konkurrensen ser ut. CSR kan som tidigare nämnt 
fungera som ett ytterligare sätt att skapa konkurrensfördelar för företagen. Fördelarna 
med att använda CSR-arbete är som Fitjar (2011) nämner många. 
 
Främst visar vår undersökning att det rör sig om att stärka imagen och öka 
kundlojaliteten men även till viss del locka nya kunder. Det mesta visar dock på att 
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små företag vill visa marknaden att de arbetar med CSR vilket Fitjar (2011) menar är 
något som gynnar just kundlojalitet, image samt lockar nya kunder. 

4.2 Bivariat analys 

4.2.1 Tabell över den bivariata analysen 
 Arbetar ert 

företag med 
CSR? 

Marknadsför ni 
ert företags 
CSR-
aktiviteter? 

Är ert företags 
CSR-aktiviteter 
strategiskt 
planerade? 

Upplever ni att era CSR-
aktiviteter kostar mer än 
vad de tillför? 

Omsättning i 
SEK 

Ja % Nej % Ja % Nej % Ja % Nej % Ja % Nej % Vet 
ej % 

5-9 miljoner  
 
4 företag 

100 0 50 50 0 100 25 25 50 

10-20 
miljoner  
 
15 företag 

80 20 40 60 20 80 20 80 0 

21-40 
miljoner 
 
29 företag 

90 10 52 48 38 62 18 72 10 

41-65 
miljoner  
 
22 företag 

82 18 45 55 36 64 18 77 5 

TOTALT 
70 
 

         

Tabell 1: Egengjord kontingenstabell över sammanställning av den bivariata analysen. 

4.2.2 Bivariat analys av arbete med CSR och omsättning 
Som vi kan avläsa i Tabell 1 visar det att i de företag med omsättning 5-9 miljoner 
arbetar 100 procent av företagen med CSR, det vill säga alla företag inom segmentet. 
 
I segmentet 10-20 miljoner var det 80 procent som arbetade med CSR medan de 
företagen med 20-40 miljoner angav 90 procent till svarsalternativet ja för att slutligen 
se de företag med högst omsättning 41-65 svara 82 procent ja på frågan om de 
arbetade med CSR. Detta ger oss en siffra rankat efter omsättningskategorierna 100, 
80, 90 och 82 procent. 
 
Här visar studien blandade resultat och samband mellan omsättning och CSR-arbete. 
Med hänvisning till tidigare litteratur antas det vara vanligare att större företag arbetar 
med CSR (Vázquez-Carrasco & López-Pérez, 2012). Här visar det sig att de företag 
med minst omsättning arbetar flest med CSR. Dock ska det påpekas att 5-9 miljoner 
omsättning utgjorde den minsta kategorin i undersökningen med totalt fyra företag 
inom kategorin och därför ger de kategorierna med fler företag som respondenter ett 



	   31	  

mer verklighetsöverensstämmande och trovärdigt intryck. Där ser vi då procenten öka 
från 80, 90 och 82 procent vilket ger en ökning i takt med storleken. 
 
Dock är det intressanta att övervägande majoriteten arbetar med CSR. Inget av 
segmenten hamnar under 80 procent vilket indikerar på höga siffror gällande CSR-
arbete.  
 
Det ska förtydligas att studien var av experimentell karaktär och att den tidigare 
litteraturen samt studierna var gjorda på företag utom Sverige. Då majoriteten av den 
tidigare litteraturen är färgad av europeisk kultur kan svenska företag tyckas arbeta 
annorlunda.  
 
Vidare är det intressant att diskutera vad det beror på att små svenska företag faktiskt 
arbetar med CSR. Enligt Tzschentke (2008) styrs små företag och dess CSR-arbete i 
stor mån av vilka grundvärderingar företaget har. Det kan tänkas att små företag i 
Sverige har starka grundvärderingar inom ramen för hållbar utveckling. Det kan även 
vara så att chefer och ledare inom Sverige uppmuntrar CSR och detta leder till CSR-
arbete (Murillo och Lozano (2004). Det kan även motiveras av att dessa mindre 
företag ser CSR-arbetet som en chans att göra mer vinst vilket är något som Garay 
och Xavier (2012) menar är vanligt hos små företag som vill öka sin vinst. 
 
Fitjar (2011) menar på att små företag ofta har geografisk närhet till sin marknad och 
där också närmare att förstå problemen vilket bör leda till att företagen gärna arbeta 
på ett ansvarsfullt sätt förutsatt att de ser CSR som ekonomiskt värdefullt. Det kan 
vara så att små företag inom Stockholmsområdet påverkas av det geografiska läget i 
allra högsta grad då så mycket som 50 procent av alla företag finns inom Stockholm 
(Statistiska centralbyrån, 2015). Stockholm är en mindre huvudstad där företagen 
arbetar tätt med varandra samt marknaden. Detta kan tänkas skilja sig mot de studier 
Bronn och Vioni (2001) gjorde på spanska och franska företag som är större 
huvudstäder där de mindre företagen kan tänkas känna sig mer anonyma. 
 
Detta tyder på att omsättning inte är något som påverkar om de väljer att arbeta med 
CSR eller inte. Tvärtom verkar detta vara något de små företagen också börjar 
prioritera i sin verksamhet. Detta indikerar på att svenska små företag aktivt arbetar 
med CSR bidrar till ett bättre samhälle (Garay och Xavier, 2012). Således kan det inte 
diskuteras att det finns tydliga samband mellan storleken på företaget och CSR-arbete. 

4.2.3 Bivariatanalys av marknadsföring och omsättning 
När det gäller frågan om företag marknadsför sina CSR-aktiviteter visar studien 
blandade resultat. I Tabell 1 kan en ökning urskiljas hos de företag med högre 
omsättning vilken även stödjs av Vázquez-Carrasco & López-Pérez (2012) som 
menar på att mindre företag är sämre på att marknadsföra sitt CSR-arbete. Än en gång 
ska det påpekas att kategorin 5-10 miljoner omsättning visar på att majoriteten av 
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företagen marknadsför sina aktiviteter och fortfarande får deras resultat inte 
generaliseras då endast fyra företag representerar denna kategori. 
 
Vi ser en viss ökning av marknadsföringen av CSR-aktiviteterna ju högre 
omsättningen blir. Dock är det den näst högsta omsättningskategorin som visar den 
högsta procenten och det varierar kategorierna emellan. Med undantag för den första 
kategorin går marknadsföringen upp i takt med omsättningen, även om den största 
kategorin ligger fem procent under den näst största kategorin. Det är i de små 
företagen mycket jämna procentsatser som går att utläsas av tabellen. Det skiljer högst 
tio procentenheter. Detta tyder på att företag som har högre omsättning även satsar på 
marknadsföringen och detta skulle kunna förklaras av att det finns kunskap inom 
företaget som förstår fördelarna med att kommunicera ut CSR-arbetet till marknaden. 
Något som stödjs av Holzinger & Prasad (2013) som menar på att detta leder till ökad 
kundnöjdhet och lojalitet vilket kan resultera i ett bättre rykte. Således kan det tänkas 
att de företagen med högre omsättning har mer kunskap om vad CSR-arbetet kan 
generera om det marknadsförs. 
 
Vidare menar Li, Wung och Ding (2013) att de företag som marknadsför sina CSR-
aktiviteter kan skapa ett nytt strategiskt sätt att marknadsföra sig. Då större företag är 
mer kända för att arbeta strategisk (Jun, 2012) kan detta vara en förklaring till varför 
större företag använder CSR som ett marknadsföringsverktyg och här kan ett 
antagande göras att de företagen med högre omsättning även har mer resurser till CSR 
vilket i sin tur leder till mer kunskap vad CSR faktiskt kan göra för företaget. 
 
Hockerts & Wustenhagen (2009) menar på att väl kommunicerat CSR-arbete kan leda 
till att företagen kan ta ut ett högre pris för varor och tjänster. För att CSR ska kunna 
generera detta måste företagen ha lyckats marknadsföra detta till målgruppen så att de 
är väl införstådda med vad de faktiskt bidrar med genom sitt arbete. Då det största  
företagen uppgivit att de marknadsför sitt CSR i större mån än den näst minsta 
kategorin , kan det tänkas att det större företagen har större chans att ta ut ett högre 
pris för sina varor.  
 
Sambandet mellan storleken på företaget och marknadsföringen av CSR-aktiviteter 
visar dock inte ett tydligt samband där högre omsättning kopplas till att små företag 
marknadsför sitt CSR-arbete oftare. Med undantag för den allra minsta kategorin, som 
enbart utgjorde fyra företag, så ökar marknadsföringen. Detta stämmer överens med 
tidigare forskning och den viktigaste förklaringen skulle vi argumentera är för att 
företag med högre omsättning har mer resurser till CSR-arbetet vilket även genererar 
mer kunskap som leder till att de förstått fördelarna med att marknadsföra sina CSR-
aktiviteter. 
 
Dock ska det påpekas att i denna studie visar det jämna siffror företagen emellan. 
Intressant hade varit att undersöka samma fråga med fler företag för att se om 
tydligare samband skulle kunna urskiljas. 



	   33	  

4.2.4 Bivariatanalys av Strategiskt planering och omsättning 
I Tabell 1 ser vi ett tydligt samband mellan omsättning och strategiskt planering av 
CSR-arbetet. Inom samtliga omsättningskategorier svarar majoriteten av företagen att 
de inte planerar sitt CSR-arbete strategiskt vilket stöds av Jun (2012) som menar på 
att mindre företag är sämre på strategisk planering. Dock ses en ökning av strategisk 
planering ju högre omsättning företagen har. Här menar Mekkonen & Klyukina 
(2014) att de företag som ser CSR som ett långsiktigt arbete och planerat detta 
strategiskt kommer vara mer framgångsrika i sitt CSR-arbete. Då analysen inte ämnar 
visa på kausalitet går det inte att diskutera om CSR leder till högre omsättning eller 
om högre omsättning möjliggör bättre CSR-arbete. Dock visar studien att det finns ett 
tydligt positivt samband mellan högre omsättning och strategiskt planerande.  
 
Intressant att diskutera är varför små företag är sämre på strategisk planering och vad 
detta beror på. Enligt den tidigare litteraturen som nämnts tidigare i uppsatsen har små 
företag lättare att nå sin lokala marknad och således glöms den strategiska planeringen 
bort och deras CSR-aktiviteter blir således “tyst CSR” (Vázquez-Carrasco & López-
Pérez 2012). Detta kan betyda att små företag inte ser den långsiktiga planeringen 
som något viktigt då det ses som relativt enkelt att sköta sin planering och 
kommunikation med marknaden. Planering är allmänt känt att användas då längre 
vägar väntar till slutmålet och här kan en förklaring vara att mindre företag ser 
långsiktigt planering som överflödig då de ändå har nära och lätt att nå ut till sin 
marknad. Då CSR enligt Garay och Xavier (2012) anses vara ett komplext ämne kan 
den långsiktig och strategiska planeringen även vara av stor vikt för det lilla företaget 
för att bli så framgångsrik i sitt CSR-arbete som möjligt. 

4.3.5 Bivariatanalys av CSR-aktiviteters kostnader och omsättning 
Slutligen jämförs sambandet mellan företagens omsättning och hur lönsamt de 
upplever att CSR-arbetet är. Det vill säga om företagen upplever att det kostar mer än 
vad det bringar värde. 
 
Intressant är att övervägande majoriteten av alla kategorier uppger att de inte anser 
CSR-aktiviteterna kosta mer än vad de tjänar (se Tabell 1). I kontrast rapporterar 
Fitjar (2011) att små företag anser CSR-aktiviteter som kostsamma samt tids och 
resurskrävande och med detta i åtanke kan det tänkas avskräcka små företag. Således 
kan detta vara en anledning till varför små företag väljer att inte arbeta med CSR. 
Denna studie går således emot Fitjars tidigare forskning då de svenska små företagen 
uppger att de anser CSR-arbetet lönsamt.  
 
Som tidigare nämnt formulerades ingen hypotes i början av uppsatsen men det fanns 
dock ett antagande efter att litteraturen studeras och det var att CSR-arbete bland små 
företag inom Stockholm skulle vara ovanligt på grund av bristande kapital och 
resurser. Det ska påpekas att de företagen med mindre omsättning hade högre procent 
på svarsalternativet ja, det vill säga att de upplevde CSR kosta mer än vad de tjänade, 
än vad de företagen med högre omsättning. Även om majoriteten inom alla kategorier 
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svarade nej. Detta kan indikera att för de allra minsta företag är det ändå mer kostsamt 
att arbeta med CSR. Som Fitjar (2011) berättar kan även CSR-arbete se annorlunda ut 
för små och stora företag just för att kostnader jämfört med vad det kan generera kan 
se olika ut. Således kan ett samband urskiljas att de mindre företagen i större mån 
uppger att CSR-aktiviteterna kostar mer än vad de ger tillbaka. Det ska dock påpekas 
att över lag svarade majoriteten av företagen nej på frågan. 
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5. Slutsatser, avslutande diskussion och framtida 
forskning 
Här presenteras studiens slutsatser följt av en avslutande diskussion kring studiens 
resultat. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning kring ämnen som uppsatsen 
har väckt nyfikenhet kring. 

5.1 Slutsatser 
Studiens frågeställningar presenteras återigen med en sammanfattad slutsats för att ge 
en övergripande bild av arbetet. Dessa frågor hjälper att svara på syftet som var att 
undersöka om små företag arbetar med CSR och om de i sådana fall marknadsför och 
planerar sitt arbete strategiskt samt om de upplever att det gynnar dem ekonomiskt.  
 
Arbetar små företag med CSR? 
Studien visar att majoriteten av företagen arbetar med CSR oavsett storlek. Varför de 
arbetar med CSR är av stor variation. Oberoende av vilken omsättningskategori de 
faller under har majoriteten av alla tillfrågade svarat ja på frågan om de arbetar med 
CSR vilket tyder på att det inte finns ett samband mellan storlek på företaget och 
arbete med CSR.  
 
Marknadsför små företag sina CSR-aktiviteter? 
Vår studie visar att många företag marknadsför sina CSR-aktiviteter, dock är det 
fortfarande en lika stor siffra som inte gör det. I den näst minsta omsättningskategorin 
var det fler företag som uppgav att dem inte marknadsförde CSR-arbetet i jämförelse 
mot de företag i den högsta omsättningskategorin. Dock kan inget tydligt samband 
mellan storleken på företagen och marknadsföring urskiljas.  
 
Planerar små företag sina CSR-aktiviteter strategiskt? 
Majoriteten av Stockholms småföretag planerar inte sitt CSR-arbete strategiskt. Den 
strategiska planeringen av CSR-arbetet visade sig variera mellan alla kategorier. Dock 
ökade den strategiska planeringen av CSR i samband med högre omsättning, därför 
kan ett tydligt samband urskiljas mellan storleken på företagen och dess strategiska 
planering. 
 
Gynnar det små företag att använda sig av CSR ur ett ekonomiskt perspektiv? 
Majoriteten av de små företagen i studien upplever inte att CSR-arbetet kostar mer än 
vad det tillför företaget. Därför gynnas småföretag av att arbeta med Corporate Social 
Responsibility ur ett ekonomiskt perspektiv enligt studien. För den allra minsta 
omsättningskategorin var det oklart om de gynnades ekonomiskt eller inte då de 
uppgav att de inte visste. Ett visst samband kan utskiljas då de större företagen uppgav 
i större mån att CSR gynnar de ekonomiskt. 
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5.2 Avslutande diskussion  
Intressant att diskutera och reflektera över är att det är så pass vanligt att små företag i 
Stockholm arbetar med corporate social responsibility. Då den tidigare forskningen är 
bristfällig på små svenska företag visade studien på positiva siffror gällande 
ansvarstagandet bland små företag.  
 
Då CSR ofta kräver en initial kostnad och investering var ett antagande att de mindre 
företagen skulle uppge att de inte arbetade med CSR. Studien visade att det antagande 
var felaktigt. Anledningarna till att små svenska företag är så pass ansvarsfulla är 
många. Att värna om natur och miljö ligger sedan länge inbäddat i den svenska 
kulturen. Sverige ligger långt fram i sitt miljötänkt i jämförelse mot andra europeiska 
länder och detta anser vi avspegla sig i de svenska småföretagen. Att Sverige har ett 
starkt socialt skyddsnät tror vi har gjort att den svenska företagskulturen även 
adopterat det tänket. Att Stockholm är en konkurrensutsatt marknad på grund av 
kräsna och medvetna konsumenter tror vi även bidrar till att företagen ser CSR som 
en ytterligare konkurrensfördel att arbeta med. Detta eftersom företagen hoppas på 
ytterligare uppmärksamhet genom sina goda gärningar. Däremot tror vi inte att 
företagen är medvetna om den positiva finansiella sidan CSR kan ge företagen 
eftersom flera företag inte är medvetna om hur viktig det är att kommunicera arbetet.  
 
Då det var en stor andel som uppgav att de inte marknadsförde CSR-arbetet kan det 
tänka sig att utan kommunikation till marknaden försvinner eventuella ekonomiska 
fördelarna för företaget och därför är det viktigt med rätt kommunikation till rätt 
målgrupp. Med andra ord kan inte ett företag som är med och bidrar till ett bättre 
samhälle dra fördelar av detta om företagets konsumenter inte är medvetna om de 
goda gärningar företaget gör och här anser vi att flera av företagen kan förbättra sitt 
arbete. 
 
Vi skulle argumentera för att den största anledningen till brister i marknadsföringen 
samt den strategiska planeringen är att de små företagen har bristfällig kunskap om 
hur viktig det är. Det kan även tänkas att företagen inte ser CSR som något av 
finansiellt värde utan istället som något företagen gör utöver sin affärsverksamhet för 
att enbart stödja samhället och därför inte arbetar med det på samma sätt som med 
andra delar inom företaget. På grund av den lokala och nära förankringen företagen 
har med marknaden skulle de enkelt kunna kommunicera ut sina CSR-aktiviteter 
lättare och mer personligt än större företag. 
 
Vidare visade sig den strategiska planeringen vara ovanlig hos de mindre företagen. 
Desto mer CSR är integrerat i ett företags affärsidé i alla led i företaget desto fler 
tillfällen finns för konsumenten att uppfatta CSR-arbetet och detta tror vi de små 
företagen inte vet om. Vi tror det beror på att de inte anser CSR-arbetet som 
nödvändigt att planera strategiskt. Dels för att det ligger utanför den faktiska 
affärsplanen men även för att de anser sig vara så nära marknaden att det inte behövs. 
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Vi tror att småföretagen skulle tjäna på att planera sitt CSR-arbete för att få ut så 
mycket som möjligt av det och även för att skapa en integrerad bild av hur 
ansvarsfulla småföretagen faktiskt är. 
 
Avslutningsvis vill vi lyfta att det var intressant att det var många småföretag som 
uppgav att de upplevde sitt CSR-arbete som lönsamt. Framförallt då många företag 
uppgav att de inte planerar arbetet strategiskt och att en överraskande stor del inte 
marknadsförde sitt CSR-arbete. Framförallt tror vi att detta beror på att företagen inte 
endast fokuserar på lönsamheten i den bemärkelsen att det resulterar i pengar. Vi tror 
istället att de väger in den sociala aspekten då de vill bidra till ett bättre samhälle och 
på detta sätt lyfter de och värderar andra värden högre än endast ekonomisk lönsamhet. 
Det kan även vara på det sättet att företagen har svårt att koppla lönsamheten direkt 
till CSR men med ökad marknadsföring samt bättre strategisk planering tror vi 
företagen tydligare skulle kunna se fördelarna CSR kan bringa! 

5.3 Framtida forskning 
Då en central utgångspunkt i denna uppsats är att små och stora företag skiljer sig åt 
när det kommer till förutsättningar för CSR-arbete tror vi att detta leder till att CSR-
arbetet ser olika ut. Därför skulle ett förslag på framtida forskning vara att undersöka 
vilken typ av CSR-arbete små företag gärna arbetar med. Detta för att få en ökad 
förståelse för hur företagen arbetar samt få en ökad förståelse för vad de själva anser 
vara ekonomiskt försvarbart att investera i CSR-arbete. 
 
Något vi även reagerade på var att det var så pass många som 49 procent som inte 
marknadsför sitt CSR-arbete. Vad detta beror på skulle även vara intressant att 
undersöka i framtida studier. 
 
Eftersom denna uppsats ämnar undersöka den sociala delen av corporate 
resposnibility är det intressant att i framtiden undersöka endast corporate 
responsibility. Det vill säga CR. Detta för att se om arbetet skiljer sig åt och på så sätt 
jämföra CSR och CR. 
 
Något vi avgränsade oss från i denna uppsats var att gå in på vad respondenterna 
svarade under frisvarsalternativen i undersökningen. Det som framkom var att de 
flesta svarade olika under detta alternativ men eftersom tidsramen inte tillät oss att 
undersöka detta blir det istället ett förslag till framtida forskning. 
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Bilaga 1 
Enkätundersökningen 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som gör ett examensarbete kring CSR, 
Corporate Social Responsibility, i små företag. 
 
Nedan finner ni en enkät med frågor som tar någon minut att svara på. Besvarar ni 
dessa bidrar ni till forskningen och i gengäld kan vi erbjuda er vår färdigställda 
uppsats som innehåller tidigare forskning men även vårt resultat av undersökningen. 
Era svar kommer givetvis att behandlas anonymt. 
 
Vill ni ta del av vår uppsats skickar ni ett mail märkt med ”C-uppsats respondent” 
tillsammans med er kontaktinformation. Ni får då tillbaka ett mail (i början av juni 
2015) med den färdigställda uppsatsen. 
 
Eventuella frågor besvaras gärna av oss! 
Telefon: 073-653 50 84 
Mail: Cbn12001@student.mdh.se 
 
 
 
Tack på förhand! 
Caroline Bengtsson & Paulina Hellström 
 
 
 
 

Uppsatsens definition av CSR “ Företag som aktivt och mestadels frivilligt är med 
och på ett ansvarsfullt sätt skapar positiv utveckling inom samhälle, miljö och 
ekonomi” 
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1. Hur många anställda är ni? 
• Färre än 10 personer 
• 10-30 personer 
• 31-49 personer 
• Fler än 50 personer 

 
2. Hur hög omsättning per år? 

• 0-5 miljoner SEK 
• 5-9 miljoner SEK 
• 10-20 miljoner SEK 
• 21-40 miljoner SEK 
• 41-65 miljoner SEK 
• 66 miljoner SEK eller mer 

 
3. Arbetar er företag för att skapa positiv utveckling inom samhälle, miljö och 
ekonomi (CSR)? 

• Ja 
• Nej 

 
4. Varför arbetar ert företag med CSR? 

• Ekonomiska skäl 
• Etiska skäl 
• Miljöskäl 
• Marknadsförings skäl  
• Alla ovanstående 
• Övrigt__________________________ 

 
5. Vilka marknadsföringsaktiviteter använder ni för ert CSR-arbete? 
Svara på denna fråga om ni använder CSR som redovisas genom marknadsförings 
aktiviteter 

• Sponsring 
• Välgörenhet 
• Eget alternativ__________________________ 

 
6. Marknadsför ni ert företags CSR-aktiviteter? 

• Ja 
• Nej 

 
7. Om ja: Vilken typ av kommunikations kanal använder ni för att tala om detta? 

• I årsredovisningar 
• Sociala medier 
• Övrig media 
• Personlig kommunikation 
• Övrigt__________________________ 
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8. Är ert företags CSR-aktiviteter strategiskt planerade? 

• Ja 
• Nej 

 
9. Upplever ni att era CSR-aktiviteter kostar mer än vad de ger tillbaka? 

• Ja 
• Nej 
• Vet ej 

 
10. Vad är huvudsakliga syftet med ert CSR-arbete? 

• Att bidra till företagets lönsamhet 
• Att bidra till ett hållbart samhälle 
• Att stärka företagets varumärke  
• Alla ovanstående 
• Övrigt__________________________ 

 
11. När ert företag marknadsför med hjälp av CSR är det främst för 

• att stärka företagets image 
• att öka kundlojaliteten 
• locka nya kunder 
• för att behålla er position på marknaden 
• Alla ovanstående 
• Arbetar inte med CSR för att kunna marknadsföra oss 
• Annat__________________________ 


