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Förord 
 
Corporate Social Responsibility är ett ämne som vi, under uppsatsens gång, kommit närmare 
teoretiskt och praktiskt. Att få ta del av CSR i den omfattning uppsatsen krävt har varit både 
intressant och utvecklande.  
 
Vi är tacksamma för det samarbete som skett med valt fallföretag och som genom 
kontinuerliga kontakter, värdefulla samtal och material har bidragit till den policy som riktar 
sig till fallföretaget inför deras implementering av CSR. Vi har även ingått i ett lyckat 
samarbete med vår handledare, Ulf Sternhufvud, som har bidragit med råd och infallsvinklar 
som ständigt fått uppsatsen att utvecklas. Vi riktar även ett tack till övriga involverade 
personer som bistått med idéer och agerat bollplank under arbetets gång.  
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Abstract 
 
During the last decade CSR has increasingly become a standard term, both within the 
corporate sector but also in the community. Today CSR is being used as a tool for the 
promotion of sustainable development. The progress of CSR is because of its prominent role 
in the market along with companies need to respond to the market-oriented changes that 
occur. This have created a need to recess implements for CSR, mainly in SMEs, but also to 
understand the importance of  holding a commitment for CSR and sustainable development. 
The use of CSR as a strategic tool within SMEs may be what today distinguishes society’s 
view of a company that takes its social responsibility towards one that does not, even though 
they basically act with the same methods. 
 
The essay provides a broad theoretical framework around CSRs main pillars along with an 
emperical study based on a interview with a respondent from the selected  case company. The 
result of the essay shows a designed CSR-policy for the case company based on criterias on 
their business activities, values and resources where social, economic and environmental 
aspects are being used as pillars for the policy. The result has also contributed to a model for 
implementation and monitoring CSR-activities for companies in the SME sector, similar to 
the case company of the essay. The conclusion of the essay demonstrates that the results 
contribution as a policy can not yet be measured but it is of high relevance that the case 
company can integrate CSR into their core business and thus, stand tall in the market against 
competitors. While standing tall against competitors the company also contribute and take 
social responsibility in the community, ensures and verifies production and manufacturing, 
and expands to become a business that lives up to the expectations of both consumers and 
society. Observe that the thesis language is in Swedish.  
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, SME, Sustainable Development, CSR-
strategies, CSR-policy, CSR-model, Business Growth, ISO 26000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

Sammanfattning 
 
Under det senaste decenniet har CSR blivit ett alltmer vedertaget begrepp, både inom 
företagssektorn men också i samhället. CSR agerar idag verktyg för främjandet av hållbar 
utveckling och dess allt mer framträdande roll på marknaden tillsammans med företags behov 
av att förhålla sig till de marknadsanpassade förändringar som sker. Det har skapat ett behov 
av att företag implementerar, men också förstår vikten av att inneha att engagemang för 
samhällsansvar. Uppsatsen ger en bred teoretisk referensram kring CSRs främsta grundpelare 
vilka beskrivs ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv där varje område är lika 
viktigt för ett lyckat CSR-arbete. Idag råder det mindre forskning om CSR inom SMEs, än 
vad det gör i multinationella företag. Det har lett till att uppsatsen främst syftar till att 
behandla CSR-arbete inom SMEs med förhoppning av att kunna ta fram en CSR-policy för 
valt fallföretag och en implementeringsmodell för CSR-arbete till liknande företag. Att 
använda CSR som ett strategiskt verktyg inom SMEs kan vara det som idag urskiljer 
samhällets syn på ett företag som tar sitt samhällsansvar gentemot ett som inte gör det trots att 
de i grunden agerar med likadana metoder. 
 
Den empiriska undersökning som ligger till grund för uppsatsens resultat baseras på en 
intervju med vald nyckelperson från företag X. Respondentens svar på ställda frågor har 
tillsammans med teori om CSR resulterat i en framtagen CSR-policy för företag X baserat på 
företagets verksamhet, dess värderingar och resurser. Resultatet i form av policyn visar att 
företag X bör tänka på att bedriva CSR-arbete utifrån ett ekonomiskt ansvar med 
utgångspunkt ur företagets arbetssätt, handel samt hur de ser på etik och moral. De bör även 
agera ur ett miljömedvetet perspektiv med ett hållbart framförande vilket anspelar på 
företagets påverkan på miljön, både i Sverige och i produktionsländer vid frakt av varor, samt 
tillämpning av socialt ansvar genom att se efter sina anställda och övriga intressenter som på 
något sätt har en relation till verksamheten. Uppsatsen resulterar också i framtagen modell för 
liknande företag att följa vid implementering och uppföljning av CSR-arbete. 
 
Uppsatsens slutsats påvisar att resultatets bidrag ännu inte kan mätas men att det är av hög 
relevans att företag X, genom uppsatsens bidrag, kan komma att integrera CSR i sin 
kärnverksamhet och på så sätt stå sig höga på marknaden gentemot konkurrenter. Samtidigt 
som de tar samhällsansvar, säkerställer och kvalitetssäkrar produktion och tillverkning samt 
expanderar till att bli en verksamhet som lever upp till de förväntningar som finns från både 
konsumenter och samhället. 
 
Nyckelord: Företags samhällsansvar, CSR, SMEs, hållbar utveckling, CSR-strategier, CSR-
policy, CSR-modell, tillväxtföretag, ISO 26000. 
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1. Inledning           
 
Nedanstående kapitel syftar till att ge en introduktion och bakgrund till valt uppsatsämne 
tillsammans med problemdiskussion, uppsatsens syfte och målsättning samt frågeställningar 
kopplade till uppsatsens resultat. 
 
Idag har företags samhällsansvar och Corporate Social Responsibility (benämns hädanefter 
som CSR) kommit att bli ett omtalat begrepp runt om i världen och främst inom 
företagssektorn. CSR som företeelse har fått ett stort genomslag och allt fler företag inser 
vikten av att arbeta med frågor som rör socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi i 
uppsatsgruppen har, på grund av CSRs aktualitet berörts av ämnet och insett vikten av att fler 
företag implementerar strategier för att kunna arbeta med CSR-aktiviteter i dess olika former 
för att fortsätta konkurrera på marknaden. Därför kommer uppsatsen undersöka CSR-arbete i 
små- och medelstora företag (benämns hädanefter som SMEs) för att sedan kunna bidra med 
att arbeta fram en CSR-policy från genomförd fallstudie samt utarbeta en modell som 
liknande företag kan använda sig av vid implementering av CSR. Vår fallstudie behandlar ett 
företag som är en nystartad verksamhet inom klädbranschen och har sedan start en väl 
fungerande tanke kring dess arbete med sociala och miljörelaterade frågor. Dock saknar 
verksamheten en utvecklad CSR-policy vilket är något som vi i uppsatsgruppen har som 
målsättning att kunna ta fram för verksamheten. 

1.1 Det växande behovet av CSR 
 
Begreppet Corporate Social Responsibility beskriver företags samhällsansvar och CSR är ett 
koncept med en lång om än varierande historia bakom sig. Termen CSR uppkom under slutet 
av 50-talet men benämndes vid den tidpunkten endast som SR, Social Responsibility och 
området som kopplar det till företagsansvar (corporate) hade ännu inte blivit en del av 
ansvarssammanhanget. Anledningen till det sägs bero på de moderna företagens storhet och 
dominans inom företagssektorn som vid den tidpunkten ännu inte uppkommit (Carroll, 1999). 
Intresset och engagemanget för CSR och dess potential uppstod först efter att företag 
förvånats över samhällets plötsliga krav och engagemang kring företags sociala ansvar, något 
företagarna inte trodde ingick i deras företagsansvar (Porter & Kramer, 2007). 
 
Idag innebär CSR att företag tar ansvar ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. Enligt Vogel (2005, 16) blir ansvaret stegvis större, inte för att beslutsfattare 
automatiskt måste värna om miljön, utan på grund av insikten om att en bättre 
samhällsmedborgare är en källa till konkurrensfördelar på marknaden (ibid.). Även 
McWilliams och Siegel (2000) betonar betydelsen av att arbete kring hållbar utveckling, där 
företag tar sitt samhällsansvar, efterfrågas allt mer av konsumenter på marknaden och därmed 
utgör ett konkurrensmedel. 
 
Enligt en undersökning från Naturvårdsverket konsumerar svenskar upp mot 15 kg textiler per 
person och per år. Konsumtionen av kläder och hemtextiler har ökat med närmare 40 % 
mellan år 2000-2009, (Naturvårdsverket, 2013) vilket också leder till att det ställs högre krav 
på återförsäljare och produktion genom det samhällsansvar som tillkommer. Enligt Vallaster, 
Lindgreen och Maon (2012) kan företag idag uppleva svårigheter i att ta beslut kring hur CSR 
och samhällsansvar bör hanteras inom verksamheten på ett sätt som gynnar både företagets 
varumärke och samhället. Författarna hävdar att företag arbetar med CSR för att antingen 
skapa eller försvara värdet av företagets varumärke. 
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Vi ser ett behov för företag att få en ökad och förenklad tillgång till möjliga 
implementeringsstrategier för CSR i SMEs. Det är inte alla verksamheter inom SMEs som vet 
hur de bör förlägga sina, ibland begränsade, resurser på något som inte direkt behöver 
generera en ekonomisk vinst för företaget. Faktum kvarstår kring vikten av att vara en 
konkurrenskraftig aktör på marknaden med ett starkt varumärke som genererar positiva 
uppfattningar från samhället. Om företag vill lyckas skapa och, - eller bibehålla hög 
legitimitet på marknaden, både bland konsumenter och konkurrenter bör de intressera sig för 
CSR-relaterade frågor. Genom det minskar risken att någon av ovan nämnda 
konkurrensfördelar minskar eller att företaget hamnar i skymundan från övriga aktörer på den 
gemensamma marknaden. 

1.2 CSR i SMEs 
 
Inom SMEs är resurserna generellt mer begränsade än i stora, - och multinationella företag 
(MNCs), vilket kan bidra till att mindre företag på grund av sin storlek, är mer beroende av att 
accepteras av samhället, om acceptansen är bristfällig kan det medföra ekonomiska förluster 
för företaget. Åtgärder som syftar till att öka kapital för företag, där CSR-arbete kan utgöra en 
potentiell möjlighet, kan vara ekonomiskt avgörande och motiverande för både ledning och 
medarbetare inom verksamheten (Lucio & Giuliano, 2012). Enligt Morsing och Perrini (2009) 
spelar det en stor roll för den globala ekonomin om SMEs väljer att arbeta med CSR-
aktiviteter och i vilken utsträckning deras arbete sträcker sig. Författarna belyser vikten av att 
CSR som strategi inom SMEs förtjänar mer uppmärksamhet på grund av dess potential och 
påverkan på den globala ekonomin. De hävdar också att den påverkan som CSR har på 
samhället har undervärderats av både forskare och policyskapare (ibid.). Det är inte alltid 
enkelt för mindre företag att engagera sig inom CSR-relaterade aktiviteter och det är vanligt 
att företag stöter på flera olika utmaningar under arbetets gång. Därför påpekar Freisleben 
(2011) att det är av stor vikt att SMEs tar sig igenom dessa utmaningar, främst för att kvarstå 
som en konkurrent på marknaden men också för att SMEs generellt har en bidragande roll i 
världsekonomin. 
 
Milne, Dickson och Keene (2013) belyser att samhällsansvar i samband med rättvis 
arbetskraft, rättvisa metoder, mänskliga rättigheter och miljötänk är viktiga medel för att nå 
slutmålet, hållbarhet inom företags sätt att verka. Allt mer CSR-arbete bedrivs av företag i 
hopp om att öka marknadsandelar för produkter och tjänster på marknaden. Större krav ställs 
på att företag tar sitt ansvar för sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Om 
företag väljer att utesluta CSR från sin verksamhet kan det komma att riskera sin legitimitet i 
samhället samt förlora konkurrensfördelar på marknaden (ibid.). 
 
Att generera värde för ett företag inkluderar både en socialt och ekonomiskt effekt så att 
arbetet med CSR direkt eller indirekt påverkar utvecklingen av företagets varumärkesvärde 
(Vallaster et. al. 2012). Vallaster et. al. (2012) påvisar även att det önskade resultatet av CSR-
arbete bland annat är att förstärka företagsvärde, skapa gemensamma mål inom verksamheten 
samt en förbättrad affärsstrategi. Hur företag väljer att hantera sitt varumärke anses vara en 
omfattande process eftersom ett varumärke både ska bära värderingar och attribut som bidrar 
till företagets differentiering gentemot konkurrenter på marknaden. Vallaster et. al. (2012) 
menar att det är av vikt att företags värden och egenskaper går hand i hand med den 
företagsidentitet och affärsstrategi som är rådande. Det är samstämt med Yuan, Bao och 
Verbeke (2011) samt Romanelli och Tushman (1994) då de alla diskuterar vikten av att 
implementering av CSR bör ske med hjälp av olika metoder men att de alltid måste ligga i 
linje med företagets värdegrund oavsett tidpunkt och situation. Det är viktigt att CSR-arbete 
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agerar i samma riktning som företagets kärna eftersträvar. Detta för att arbetet kring 
samhällsansvar ska generera så mycket positiva effekter som möjligt och klara av 
förändringar, (Yuan et. al. 2011) både ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 
 
Enligt Vallaster et. al. (2012) är det vanligt att företag använder sig av CSR-relaterade 
metoder i sin marknadsföring där de gärna sprider sitt engagemang för miljömässigt och 
socialt ansvar. Dock är det mindre vanligt att företagen innan val av marknadsföringsinsatser 
ser över konsekvenserna av sitt handlande. I och med en ökad användning av CSR i 
marknadsföringen skapas det automatiskt en större granskning av företaget och 
uppmärksamheten som skapas kan resultera i en negativ påverkan för företaget där aktivister 
och kritiska intressegrupper kan medföra ett försämrat varumärke. Om företag väljer att 
påvisa sitt CSR-arbete i sin marknadsföring men sedan inte lever upp till den utlovade 
standard som finns kan det resultera i tomma löften, överdrivna påståenden och felaktig 
information (ibid.). 

1.3 Problemdiskussion 
 
På grund av CSRs alltmer framträdande roll på marknaden, företags behov av att ständigt 
förhålla sig till de marknadsanpassade förändringar som sker och konsumenternas 
medvetenhet av samhällseffekter, är det av allt större vikt att de företag som vill arbeta med 
CSR-strategier också kan förmedla dessa i sin verksamhet. Att finna konkurrensfördelar på 
marknaden är av hög relevans men också att kunna förmedla och kommunicera dessa till 
konsumenter och samhället. Att använda CSR som ett strategiskt verktyg inom SMEs kan 
vara det som idag urskiljer samhällets syn på ett företag som tar sitt samhällsansvar gentemot 
ett, som enligt offentlighetens ögon, inte gör det trots att de i grunden agerar med likadana 
metoder. Grafström (2008) påpekar att ”risk management”, som även fungerar som ett 
skyddsnät för företag, är en bra metod att ha i åtanke inom CSR-arbete. Företag som arbetar 
med frågor som på sikt handlar om att främja hållbar utveckling, kan undvika att hamna i ett 
negativt sken genom sitt CSR-arbete. Det gör i sin tur att företag kan lägga större vikt på 
frågor kring samhällsansvar för att ha möjlighet att kunna konkurrera med övriga aktörer på 
marknaden. Även Vilanova, Lozano och Arenas (2008) argumenterar kring det faktum att om 
det samhällsrelaterade arbetet ska generera en effekt på marknaden är det viktigt att företag 
lyckas med sin implementering av en stabil värdegrund inom verksamheten, för att först 
därefter kunna sätta in den i ett större perspektiv (ibid.). 
 
Det är viktigt för företag att förstå att det idag inte längre är tillräckligt att endast skapa 
positiva värden inom verksamheten, utan företag bör även redovisa vad dessa värden fyller 
för funktion. Värderingar och ansvar har blivit en del av företags konkurrensmedel och 
marknaden har således adderat ytterligare en del till företags redan gedigna tävlingsprogram, 
vilket har kommit att bli CSR. Det är viktigt att poängtera att företag varken behöver vara 
bland de mest framstående på marknaden för att bli granskade och de behöver inte heller ta 
ställning kring sitt deltagande. Det beror på att alla företag redan är med i tävlingen och bör 
därför bestämma sig på vilket sätt de vill delta, eftersom bedömningar kommer ske (Löhman 
& Steinholtz, 2003). När företag inser att de är med och tävlar med konkurrenter på 
marknaden som redan implementerat CSR i deras affärsstrategi bör de också överväga att ta 
sig an liknande metoder. 
 
Som ovan nämnt har konsumenters medvetenhet kring socialt och miljömässigt ansvar ökat, 
vilket har lett till att företag, oavsett egen vilja är med i det tävlingsprogram som har kommit 
att innebära CSR-engagemang. Därför är det av vikt att företag också har grundläggande 
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kunskap kring implementering av CSR i deras verksamheter för att inte erhålla minskad 
legitimitet och förlorade konkurrensfördelar. 

1.4 Syfte och målsättning 
 
Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad kunskap om CSR-arbete i SMEs med fokus på ett 
specifikt företag som befinner sig i tillväxtfasen. Målsättningen är att ta fram en möjlig CSR-
policy utifrån företag X verksamhet och förutsättningar. Målet är också att policyn ska ligga 
till grund för en modell som ska kunna implementeras av liknande företag inom SME 
segmentet. Valt företag som utgör uppsatsens fallstudie benämns framöver som företag X 
med hänsyn till vederbörandes önskan om att inte, i skrivande stund, gå ut offentligt med 
företagsinformation, strategier och dylikt. 
 
Vår målsättning är att det resultat som uppsatsen bidrar med ska kunna bistå företag med 
kunskap, riktlinjer och metoder för implementering och fortsatt arbete med CSR i form av en 
policy utformad för företag X men som utmynnar i en modell som kan användas av liknande 
företag. Därför utgörs uppsatsen av en omfattande litteraturstudie och en empirisk 
undersökning och avslutas med ett normativt resultat i form av en framtagen policy för 
företag X att följa i deras implementering av Corporate Social Responsibility. 

1.5 Problemställning 
 
Uppsatsen baseras på två delar där del I utgörs av en litteraturstudie och svarar på fråga 1-3. 
Del II svarar på fråga 4-6 och fokuserar istället, med stöd av tidigare teoretiskt innehåll, på 
företag X och dess verksamhet med framtagandet av en CSR-policy. Följande frågor ska 
besvaras i uppsatsen för att kunna uppnå önskat resultat: 
 
I 

1. Vilka teorier är rådande inom CSR-arbete i SMEs? 
2. Vad säger specifika studier som är riktade mot CSR-arbete utifrån sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter? 
3. Vad för strategier finns det vid implementering av CSR-arbete inom SMEs? 

II 
1. Hur ser företag X relation ut till hållbarhetsarbete idag? 
2. Vad krävs för att företag X ska kunna integrera CSR i deras verksamhet? 
3. Vad för egenskaper är framstående i en CSR-policy för företag X för att sedan 
kunna implementeras av liknande företag inom SMEs? 
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2. Teori 
	  
Uppsatsens teorikapitel syftar till att ge kunskap om CSR-arbete i SMEs med utgångspunkt i 
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Nedanstående del beskriver också de 
strategier och implementeringsmöjligheter som CSR-arbete kräver och avslutas med en 
sammanfattning av kapitlet. 

2.1 Aktuellt CSR-arbete i SMEs 
 
Arbete kring företags samhällsansvar inkluderar företagsstrategier och metoder som bör 
grunda sig i att valet kring CSR-arbete är frivilligt och att företag går längre än lagar och krav 
för att ta sitt samhällsansvar. Genom att agera med ett proaktivt förhållningssätt skapar 
företag möjligheter att bidra till samhället ur ett positivt perspektiv (Torugsa, O’Donohue & 
Hecker, 2012). Idag har det forskats mindre kring proaktivt CSR-arbete i SMEs i jämförelse 
med multinationella företag, MNCs, vilket har lett till att debatten kring CSR i SMEs utökats 
och fördelen med de konkurrensfördelar som CSR-arbete för med sig har legat till grund för 
de diskussioner som tagit form (ibid.). 
 
Idag finns det stor konkurrens inom olika företagskulturer och företag möts ständigt av press 
för att ta initiativ och se över sitt samhällsansvar. Det har i sin tur lett till ett ökat intresse 
kring frågan om implementering av CSR-strategier aktivt stödjer en hållbar ekonomisk, 
miljömässig och social utveckling. I sin tur leder det till en nyckelfaktor gällande 
konkurrensfördelar och förbättrade resultat för företaget i fråga (ibid.). Författarna menar att 
det finns en generell enighet i litteraturen om att SMEs har olika förutsättningar och resurser. 
Jämfört med SMEs större motsvarigheter har företagssegmentet en begränsad resursbas men 
innehar istället flera organisatoriska egenskaper som entreprenörsanda och enklare strukturer 
av kapital, som i sin tur kan främja företagets effektivitet och flexibilitet. 
 
Enligt Torugsa (2013) skapas det idag ett allt större tryck på att arbeta utefter riktlinjer som 
beskrivs som företags sociala ansvar i affärsmiljöer. CSR och hållbar utveckling är två termer, 
som har kommit att användas flitigt för att diskutera företags sociala, ekonomiska och 
miljömässiga utveckling och kräver strategiskt arbete för att i sin tur främja hållbar 
utveckling. Torugsa (2013) beskriver att företag inom SMEs bör agera med ett proaktivt CSR-
arbete inom de tre ovan nämnda dimensionerna. Han menar att det kan vara till stor hjälp att 
redan innan implementering av relevanta strategier se över vad som kan komma att påverka 
företagets effekt av CSR-arbetet. Genom att vara förberedd på uppkommande situationer kan 
företaget skapa effektiva strategier som resulterar i ett framgångsrikt CSR-arbete. 

2.1.1 Proaktivt CSR-arbete 
 
Inom den proaktiva, ekonomiska dimensionen av CSR är det viktigt att företag arbetar med 
att främja den ekonomiska tillväxten inom verksamheten men också välstånd med hjälp av 
kundtillfredsställelse, produktkvalitet och säkerhet. Torugsa (2013) menar att dessa medel 
först uppstår när företagen integrerar med kunder, leverantörer och intressenter på marknaden. 
Den proaktiva sociala dimensionen av CSR fokuserar istället på att skapa social 
sammanhållning och rättvisa inom organisationen. Det är viktigt att det finns rutiner och 
granskningar av de anställdas hälsa och välbefinnande samt ett ständigt erbjudande om 
utveckling och utbildning av personal. I sin tur arbetar samhället aktivt med att få SMEs att 
engagera sig i sociala och ansvarsfulla beteenden (ibid.). Den tredje proaktiva dimensionen 
fokuserar på ett miljömässigt ansvar som företag har inom CSR-arbete och bygger på 
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innovation, eko-effektivitet, föroreningar samt ett förebyggande miljöledarskap. Enligt 
Torugsa (2013) visar forskning att SMEs som antar ett proaktivt förhållningssätt också kräver 
goda och positiva relationer med sina intressenter. Därmed ges det större tillgång till de 
färdigheter, resurser och den information som krävs för de miljösatsningar som verksamheten 
önskar genomföra.  
 
Jenkins (2004) hävdar att SMEs har fått en allt mer betydande roll över de senaste 
decennierna, både ur ett numerärt och ett ekonomiskt perspektiv. Den trend som skapats för 
SMEs har lett till att företagstypen står för 90 % av företag världen över. Samhällsansvar i 
relation till mindre företag har ofta störst fokus på det samhälle där företaget verkar. Trots att 
SMEs figurerar på den globala och ofta, nischade marknaden med en global kundbas, är det 
också vanligt att företag inom SMEs agerar på den lokala marknaden. Författaren menar 
också att detta är vad som generellt skiljer SMEs behov av marknad gentemot det behov som 
MNCs har i form av att agera på en marknad större än endast den lokala (ibid.).  
 
Morsing och Perrini (2009) belyser problematiken kring att SMEs har överskuggats av det 
faktum att fokus ofta ligger hos MNCs. De beskriver detta som ett resultat av att media finner 
intresset större i att fokusera på stora företag och deras CSR-arbete med varumärken, 
”megabrands”, som både engagerar människor samt har en igenkänningsfaktor. Det är först 
under de senaste åren som CSR gett uttryck i SMEs, speciellt inom empirisk forskning 
(Lamberti & Noci, 2012). Intresset för mindre företag att engagera sig i CSR-aktiviteter 
skiljer sig åt på grund av att det är svårare att identifiera, undersöka och kommunicera CSR i 
mindre företag. Dock anses det vara av vikt att SMEs och dess potentiella inverkan på den 
globala ekonomin får ett större utrymme, både inom aktuell företagssektor men också i media. 
Det beror på att CSR-engagemang i det civila samhället har underskattats av forskare och 
beslutsfattare (Morsing & Perrini, 2009). En utökad förståelse för nuvarande CSR-strategier 
inom SMEs har potential att ha en stor påverkan på den globala ekonomin och samhället, 
samt internt inom företaget (ibid.). 

2.1.2 Resurskrav  
 
Företagsledare inom SMEs innehar inte, som Torugsa et. al. (2012) påvisar, samma resursbas 
som större företag och det kan ofta saknas kompetens för att implementera CSR i 
kärnverksamheten (Lamberti & Noci, 2012). Genom att se över ett företags egenskaper och 
särdrag kan företag också öka kompetensen för att kunna integrera CSR i SMEs. Det kan ske 
genom att ta fram passande strategier och förslag på hur samhällsansvar kan appliceras i 
praktiken. I sin tur kan det vara en bidragande faktor till ekonomisk hållbarhet och tillväxt 
inom SMEs (ibid.). Idag anses det fortfarande vara en lång väg för företag att, utan 
påtryckningar från samhället, välja att arbeta med socialt ansvar. Det finns två aspekter som 
beskrivs som utmärkande för CSRs framgång inom SMEs. Det är att fokusera på att 
genomföra en analys av relationen mellan CSR och strategi inom SMEs samt ta fram riktlinjer 
och använda sig av en best practice metod som i sin tur skapar utrymme för att se över 
samhälls ansvar inom företaget. Lamberti och Noci (2012) hävdar dock att samtidigt som 
dessa frågor är av stor vikt, har det framkommit studier som tyder på att SMEs i allmänhet är 
medvetna om sitt sociala och miljömässiga ansvar, trots att de utesluter CSR-policys från 
deras kärnverksamhet och affärsstrategi. Istället motiveras företagsledare generellt av 
personliga och moraliska övertygelser i sina närmanden mot CSR. 
 
I utformandet av CSR-policys och i analyserandet av strategier för SMEs har teori visat att det 
är nästintill omöjligt att använda samma metoder och ramverk som MNCs gör. Det beror 
främst på att SMEs ofta styrs med en personlig anknytning och på så sätt skiljer sig från hur 
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ledningen styrs i stora och multinationella företag (ibid.). Vid försök att skapa verktyg för 
implementering av CSR i SMEs är det viktigt att företaget är medvetet om den 
organisationskultur samt de ekonomiska begränsningar som finns inom företaget. Murillo och 
Lozano (2006) menar att SMEs är en grupp av organisationer som både kan ha en heterogen 
storlek och arbetsstruktur. Därför är det viktigt att vid utformande av CSR-strategier inte bara 
utgå från ett sådant brett begrepp som SMEs utan skapa möjlighet för att, som Lamberti och 
Noci (2012) menar, avläsa särdrag, egenskaper och konkurrensfördelar för att ta fram CSR-
strategier som lämpar sig gentemot det egna företaget och dess prestationer (Murillo & 
Lozano, 2006). I en fallundersökning genomförd av Murillo och Lozano (2006) var en av de 
mest betydande anledningarna för företag att arbeta med CSR att erhålla sin positionering på 
marknaden. Det motsäger Lamberti och Noci (2012) i deras påstående kring att beslutsfattare 
ofta fokuserar på CSR-arbete av moraliska och personliga anledningar. Det visar att det ofta 
är andra faktorer än moral och ideologi som avgör företags val av CSR-arbete. En faktor som 
kan vara pådrivande är press från externa aktörer där kunder, enligt undersökningen 
genomförd av Murillo och Lozano (2012) visar att dessa i flera fall är de mest krävande 
gentemot företaget. Det finns också pragmatiska, resultatorienterade anledningar till att ge 
utrymme för CSR inom SMEs, bland annat när företag söker efter förbättringar i 
företagsklimatet eller vill ta fram en konkurrerande differentieringsmöjlighet. Murillo och 
Lozano (2012) hävdar att trots att företags beslutsfattare är engagerade i samhället och diverse 
samhällseffekter så uppfattar de ofta att det finns externa drivrutiner till CSR som öppnar upp 
för att företag agerar proaktivt vid arbete med samhällsansvar. 

2.1.3 CSR och global natur 
 
Ett av de större argumenten för att företag bör ägna sig åt CSR-relaterade aktiviteter är, enligt 
Weltzien Høivik och Shankar (2011) att CSR frågor idag är av en global natur. Det finns 
också ett stort antal växande företag, däribland SMEs, som utvecklar verksamheter världen 
över, där drar de nytta av liberalisering av marknaden, handel och integration samt 
leverantörer i utvecklingsländer. Även om dessa faktorer öppnar upp för många nya 
möjligheter för företag skapar det automatiskt ett större ansvar. Företag kan använda sig av 
samhällsansvar på flera olika sätt och inom olika områden, exempelvis genom innovation och 
med en strategisk påverkan. Dock är det både externa och interna faktorer som påverkar 
företags val av CSR-arbete. Dessa är bland annat påtryckningar från företags leverantörskedja 
som är en faktor för socialt ansvar tillsammans med nya och utvecklande lagstiftningar samt 
internationell standardiserings, - och certifieringsprocesser liksom ISO 26000 av företags 
sociala ansvar (ibid.). 

2.2 ISO 26000 
 
ISO 26000 är en standardiseringsprocess som erbjuder företag riktlinjer att följa i deras CSR-
arbete och som påvisar företagets samhällsansvar för allmänheten. Standardiseringen beskrivs 
enligt Weltzien Høivik och Shankar (2011) vara lämplig av flera olika skäl, däribland 
eftersom det ses som en vägledande standard som utgörs av riktlinjer för företag som bidrar 
till flexibilitet och möjlighet för företag att reflektera kring sitt arbete med samhällsansvar. 
ISO 26000 är utformat som en internationell standard och har som mål att fungera både inom 
privat och offentlig sektor. Vad som gör att den utmärker sig gentemot andra standardprogram 
är att ISO 26000 endast innehåller riktlinjer och inga krav, just för att CSR utgörs av ett 
frivilligt deltagande (ibid.). 
 
Enligt Hahn (2013) syftar ISO 26000 till att ge vägledning kring samhällsansvar och används 
som ett hjälpmedel för organisationer i deras arbete för hållbar utveckling. Standarden 
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upplevs som viktig för att det finns olika uppfattningar om vad företags hållbarhet och 
samhällsansvar innebär. År 2010 publicerades ISO 26000 som en internationell 
standardiseringsorganisation. Dock kan formatet ibland kan vara för brett för att kunna agera 
ett fungerande verktyg för SMEs på grund av ofta begränsade resurser (ibid.).  
 
Vad ISO 26000 bidrar med oavsett företagsstorlek är att skapa en grund för företag att finna 
deras specifika mission och vision när det gäller hållbarhet inom organisationen. Den ger 
också möjlighet till identifiering av de huvudsakliga effekter företag har på samhället. Vid 
fastställande av mål är fokus på vad företaget i fråga vill uppnå och operationalisera inom 
CSR (ibid.). Vad standardiseringen främst resulterar i är fördjupade insikter för hur arbetet 
med socialt ansvarstagande ska bedrivas med det långsiktiga målet att maximera effekten för 
hållbar utveckling (CSR Västsverige, 2014). 
 
Hahn (2013) diskuterar kring det faktum att SMEs i vissa fall bör gynnas mer än MNCs med 
ISO 26000 som grund för verksamhetens CSR-arbete. Han menar att SMEs ofta har 
begränsade resurser tilldelat för arbete med samhällsansvar vilket leder till att den vägledning 
som standarden erbjuder är benägen att skapa nya insikter och idéer om hur företag kan arbeta 
för att främja hållbarhet. Idag beskrivs ISO 26000 vara nödvändigt inom organisationer där 
det är viktigt att kunna säkerställa att det ansvar som tas hanteras väl. Det leder också till ökad 
möjlighet för företaget att avgöra om det finns ytterligare frågor som bör tas i beaktning för 
sitt CSR-arbete (ibid.). ISO 26000 kopplat till användbarhet inom CSR skiljer sig från om 
användaren är nybörjare inom CSR eller mer erfaren. Vid uppstarten av samhällsansvar är det 
vanligt att företag behöver sätta sig in i ISO 26000, vilket kan vara både resurs- och 
tidskrävande medan den mer erfarne kan använda sig av standardiseringen för att förbättra 
redan befintliga rutiner och arbeta med utökad integration av CSR inom företaget (ibid.). 

2.2.1 Implementering av ISO 26000 
 
Vid implementering av CSR där ISO 26000 antas som grund är det viktigt för beslutsfattare 
att inse att de etiska normer som utvecklats i MNCs och stora företag kan vara direkt 
olämpliga i SMEs och mindre företag. Hahn (2013) beskriver relationen dess emellan som 
diffus och att ledare inom SMEs bör identifiera de frågor som anses vara viktigast i en viss 
situation men också ta hänsyn till mer begränsade resurser. Hahn (2013) redovisar i sina 
studier att SMEs tenderar att fokusera på kortsiktiga mål hellre än långsiktiga som innebär att 
SMEs kan dra stor nytta av långsiktig strategisk planering. I ISO 26000 framgår det att socialt 
ansvar bör vara en integrerad del av företags kärnverksamhet och har kommit att bli ett 
väsentligt steg för att kunna förbättra den hållbarhetsprestanda som idag finns hos många 
företag. 
 
Det finns sju riktlinjer som enligt ISO 26000 är grundläggande principer och definierar 
samhällsansvar som kan tillämpas i ett företag som bedriver CSR-arbete (SIS, 2014). 
Riktlinjerna är inga regler, utan rekommendationer och därför innebär det inte heller att det 
leder företag till någon certifiering för företag. Enligt SIS (2014) finns det flera riktlinjer som 
företag bör ha i åtanke. De bör se över sitt företagskoncept, definitioner, bakgrund, trender 
och utmärkande drag för företaget. Företaget i fråga rekommenderas också att arbeta med 
principer och rutiner internt tillsammans med kärnområden, integrering, genomförande och 
främjande av socialt och ansvarsfullt beteende inom hela verksamheten. Dessa aspekter kan 
åstadkommas i form av en policy för företaget, identifiering av och samverkan med 
intressenter samt spridning av information om åtaganden och prestationer i samband med 
socialt ansvar (ibid.).  
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2.3 Miljömässiga aspekter 
 
Företags samhällsansvar har ett ständigt växande intresse, både medialt och i samhället. Idag 
har det kommit att bli en stor del av många företags affärspraxis. CSR omfattar flera olika 
områden där ett av dem är den miljömässiga dimensionen (Lin-Hi & Müller, 2013). Den 
aktuella diskussionen om företags sociala ansvar fokuserar på vad företag gör för samhällets 
välbefinnande där frågor om miljön står i fokus. Företags oansvariga beteenden när det gäller 
samhällsansvar bör undvikas för att kunna uppfylla samhällets förväntningar och bygga upp 
en positiv bild som en ansvarsfull aktör på marknaden (ibid). 
 
Jackson och Apostolakou (2010) beskriver de olika dimensionerna för CSR och dess kriterier. 
Inom dimensionen miljö och miljöprestanda ingår områden såsom eko-effektivitet, 
miljöpolitik och förvaltning samt miljörapportering. Forskning visar att det ofta är stora 
skillnader beroende på vilket land och vilket företag som gör insatser som främjar miljön.  
Cho och Patten (2013) påvisar att frivilliga miljörapporter skapar problem avseende företags 
minskade incitament, speciellt när det gäller förbättring av miljöprestanda för att upprätthålla 
CSR utifrån det miljömässiga perspektivet. För att arbeta med CSR är det vid vissa tillfällen 
av vikt att kunna göra mätningar. För att mäta den miljömässiga påverkan i monetära medel 
bidrar det till svårigheter då en trovärdig och kontrollerbar uppskattning av miljömässiga 
aspekter är svår att uppnå (ibid.).  

2.3.1 Miljöprestanda 
 
Cho och Patten (2013) påvisar att när företag frivilligt lämnar ut rapporter om 
miljöprestationer mildras de negativa effekterna i viss utsträckning. Om företag själva kan 
välja vad de vill visa och även minska effekterna av sämre resultat leder det till att bilden av 
företaget kan vara ofullständig för intressenter på marknaden. Författarna tar upp vikten av 
regler och skyldigheter i redovisningen av företags miljöpåverkan i sina räkenskaper, som 
dels ska göra informationen mer jämförbar mellan olika företag och att det dels blir 
obligatoriskt att lämna viss information. Det bidrar till att de frivilliga miljörapporterna blir 
mer reglerade och intressenter, investerare och samhället får en sanningsenlig bild av 
företagets verkliga miljöprestanda (ibid.).  
 
Cho och Patten (2013) beskriver att det idag finns mycket forskning om CSR och effekterna 
på miljön. Idag väljer fler företag att lägga resurser på att rapportera sitt ansvarstagande för 
CSR-arbete. Det beror på att aktieägare och intressenter har intresse av att ta del av CSR-
upplysningar på ett annat sätt än förr. Idag är CSR-rapporter viktiga för att de ger användbar 
information för investerare då de ska utvärdera ett specifikt företags långsiktiga hållbarhet 
(ibid.). Författarna menar också att det är svårt att fånga effekterna av företags miljöåtgärder i 
finansiella rapporter men genom en obligatorisk utlämning av information blir det mer 
tillgängligt. Eftersom det är viktigt att värna om miljön är det lämpligt att på olika sätt få ut 
information om ett företags miljöpåverkan samt ständigt arbeta med att uppvisa CSR-arbetet 
både i finansiella- och CSR-rapporter (ibid.). 

2.4 Sociala aspekter 
 
Homburg (2013) beskriver CSR som ett fenomen som innehåller flera perspektiv, däribland 
det sociala. Begreppet socialt ansvar är av strategisk betydelse för många företag. Företag bör 
idag så långt som upp i ledningsnivå ha befattningshavare som agerar med ett socialt ansvar. 
Vikten av att inom företag tänka ur ett CSR-perspektiv visar sig relevant, speciellt vid val av 
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leverantörer. Ett företags verksamhet är ofta beroende av leverantörers tillförlitlighet och 
genom att välja ”fel” leverantör kan det resultera i negativa konsekvenser för företaget (ibid.). 
 
Homburg (2013) påpekar att det finns skillnader mellan B2B- och B2C-marknaden och CSR. 
När företag riktar sig direkt till konsumenter påvisar forskning att marknadsföring av CSR-
arbete påverkar konsumenters reaktioner och val. Effekterna är liknande på B2B-marknaden 
där en effektiv utformning av CSR-aktiviteter bidrar med positiva effekter på B2B-marknaden 
och skapar motivation för ett engagerat CSR-arbete som bör vara framträdande på båda typer 
av marknader (ibid.). 

2.4.1 Socialt ansvar kopplat till företagsintressenter 
 
Enligt Homburg (2013) menar forskare att det sociala ansvar som företag tillämpar när CSR-
arbete utformas kan kopplas till intressentteorin. Det finns primära intressenter och sekundära 
intressenter. De primära är de som företag är beroende av för att kunna agera på marknaden. 
Bland de primära intressenterna finns exempelvis kunder som representerar 
försäljningsmarknaden och anställda som representerar arbetsmarknaden. CSR-arbete har en 
framträdande roll inom intressentteorin då forskningen visar att behandling av kunder och 
anställda har stort inflytande på företagets resultat. Sekundära intressenter är de som påverkar 
eller påverkas av företaget men inte är engagerade i transaktioner med företaget (ibid.).  
 
Homburg (2013) beskriver de etiska och filantropiska aspekterna av det sociala ansvaret. De 
etiska aspekterna avser samhälleliga normer i den dagliga verksamheten. Filantropiska 
aspekter avser verksamheter som främjar mänsklig välfärd och har en positiv påverkan 
utanför företagets affärsverksamhet. Enligt Homburg (2013) går det att urskilja två aspekter 
som ingår i företagets sociala ansvar. Den första innebär ett CSR-engagemang riktat till 
primära intressenter inom ett företags kärnverksamhet där aktiviteter och ett marknadsutbyte 
finns, det vill säga anställda och kunder som utgör en etisk synvinkel. Den andra aspekten är 
riktad till sekundära intressenter utanför ett företags verksamhet, det vill säga samhället och 
ideella organisationer, vilket innebär ett filantropiskt perspektiv (ibid.).  
 
När företag som verkar på B2C-marknaden studeras, där kunderna är i fokus, menar Homburg 
(2013) att det lämpar sig att undersöka hur CSR-engagemang uppfattas av kunderna. För att 
skapa kundnytta krävs det att företag tillämpar aktiviteter som visar upp sitt sociala ansvar. 
Att påverka kunders uppfattning och skapa positiva perceptioner kan enligt författaren skapa 
en “CSR-medvetenhet”. Medvetenheten avser en kunds uppfattning om ett företags CSR- 
engagemang och sociala ansvar för primära och sekundära intressenter. Företag kan förvänta 
sig att ett starkt CSR-engagemang bör leda till en positiv effekt för CSR-medvetenheten på 
B2B och B2C-marknaden (ibid.). 

2.5 Ekonomiska aspekter 
 
Ekonomiskt ansvar är ett område inom CSR som fått allt större roll för företag och kan också 
avgöra val av implementeringsstrategier i utformandet av aktiviteter för samhällsansvar. Det 
ekonomiska perspektivet inom CSR definieras som ett program för att minska externa 
kostnader eller för att undvika distributionella konflikter (Heal, 2005). Den ekonomiska 
aspekten har utvecklats som ett resultat av marknadsmisslyckanden. CSR har blivit 
framstående inom de sektorer där verktyget bidrar med en värdefull roll till samhällsnytta 
samtidigt som ekonomiskt ansvar kan förbättra företags lönsamhet och förebygga 
renommérisker (ibid.). Ett av de främsta diskussionsämnena rörande CSR och ekonomiskt 
ansvar belyser frågan om företag bör fokusera på sitt samhällsansvar eller endast utforma sin 
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affärsstrategi utefter lönsamhet och sedan hoppas på att resterande aspekter faller på plats. Det 
rekommenderas att företagsledare har en förståelse för både styrkor och svagheter hos 
konkurrerande marknader vilket skapar möjlighet för CSR-aktiviteter att ta form. 
Konkurrerande marknader beskrivs enligt Heal (2005) som starka och resulterar ofta i 
effektiva resultat vilket sker när privata och sociala kostnader tillsammans med förmåner 
ligger på samma nivå. Därför kan det ekonomiska perspektivet förklaras med att det som är 
mest lönsamt för företaget också är vad som är bäst för samhället (ibid.). 

2.5.1 Ekonomiskt ansvar som företagsstrategi 
 
Enligt Kitzmueller och Shimshack (2012) beskrivs det ekonomiska perspektivet av CSR vara 
på framfart och de menar att CSR som verktyg för hållbar utveckling kan vara en del av en 
optimal företagsstrategi. Det första steget för att CSR ska uppnå resultat är genom att 
aktieägare tillhörande företaget bryr sig om det sociala och miljömässiga ansvaret. De kan 
exempelvis handla med monetära vinster för CSR eller utsätta sig för ekonomiska förluster. 
Det kan de göra genom att använda företaget som en kanal där det är viktigt att göra rätt för 
sig genom att ta samhällsansvar (ibid.). Det är dock viktigt att företag ser över 
donationsmöjligheter och ser skillnaden mellan filantropi och CSR. Kitzmueller och 
Shimshack (2012) menar att företagsdonationer mot välgörenhet anses vara reklam medan 
CSR istället har fokus på att förmedla en positiv känsla om företaget och kvalitet. 
 
Som tidigare nämnt är det både tids- och resurskrävande att framställa CSR-strategier inom 
ett företag och i kärnverksamheten. Företag har olika kapacitet för att ta fram nya strategier 
och det proaktiva förhållningssättet till ekonomiska förändringar på marknaden är viktiga att 
ha i åtanke för att säkerställa att de förändringar som sker faktiskt kan komma till nytta för 
företaget. Men för att det ska säkerställas behöver företag ligga i framkant och vara beredda 
på förändringar (Tang, Hull & Rothenberg, 2012). CSR-aktiviteter som möjliggör företags 
medvetenhet kring miljöpåverkan genom att exempelvis reducera kostnader genom policys 
framtagna för att minska avfall, återtillverkning eller minskning av materialförbrukning 
involverar ofta flera olika processer som kräver ny kunskap och kapacitet för företaget. Tang 
et. al. (2012) menar att det är viktigt att företag lägger den tid som behövs för att dra maximal 
fördel av ihopsamlad kunskap och kapacitet. De påvisar också att när ett företag börjar arbeta 
med CSR-aktiviteter på ett motsägande sätt, så kommer deras ekonomiska resultat att 
påverkas negativt. Därför är det viktigt att företag som befinner sig i implementeringsfasen av 
CSR eller har valt att arbeta med CSR en kortare period, vet om att de utan en väl framtagen 
policy för hur arbetet ska gå till, kan komma att skada företaget ekonomiskt. Enligt Tang et. 
al. (2012) är det inte lämpligt att företagsledare väljer att arbeta med CSR på halvfart, utan ett 
framgångsrikt samhällsansvar kräver både medvetenhet och engagemang för att undvika ett 
ekonomiskt misslyckande. 
 
Weyzig (2009) hävdar att den ekonomiska aspekten av CSR kan resultera i två olika 
situationer där den ena innebär att CSR-initiativ kan förbättra marknader genom att skapa 
konkurrens och genom att stärka marknadskrafter. CSR har också en bidragande roll i det 
faktum att det kan motverka marknadsmisslyckanden genom att bidra till att företagsvinster 
blir en indikator för skapandet av välfärd. Det i sin tur kan resultera i att marginella kostnader 
och förmåner på organisationsnivå kommer allt närmare den jämvikt som hypotetiskt sätt 
anses existera inom en perfekt marknad (ibid.).  
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2.6 CSR i relation till företagsvärde och varumärke 
 
Enligt Piercy och Lane (2009) har CSR haft en påverkan på företagspolicys och 
företagsmodeller över hela världen men det är få företag som har kopplat CSR till strategisk 
marknadsföring. Den påverkan som CSR-initiativ har på kunder, aktieägare och intressenter 
är den främsta framgångsfaktorn för ett lyckat resultat. Författarna menar att det finns flera 
trender som företag kan ta till vara på i deras marknadsstrategier, både för att skapa nya 
strategier men också för att försvara den önskvärda positionen på marknaden gentemot 
konkurrenterna. Detta är även något som Ajith (2014) påpekar genom att hävda att företags 
sociala prestanda har kommit att bli ett riktmärke inom näringslivet och det beror på att CSR 
ständigt växer som en central parameter för företag världen över (ibid.). Idag kanske det mest 
utmärkande är att som företag visa på ansvar för samhället, vilket skapas från ett företags 
moraliska skyldighet att ha ett hållbarhetsfokus samt en licens för att faktiskt driva 
verksamhetens företagsimage framåt. Det i sin tur påverkar företags image positivt. CSR har 
kommit att bli ett begrepp företag gärna sammankopplas med för att det stärker 
verksamhetens varumärke, förbättrar företagsmoralen eller till och med höjer aktiekurserna 
(Piercy & Lane, 2009). Dock menar författarna att det i detta skede är viktigt att hålla kvar sin 
CSR-positionering gentemot konkurrenterna för att behålla konkurrensfördelar på marknaden. 
CSR är något som företag kan välja att påvisa och delge i sin marknadsföring men det har 
uppkommit flera situationer där det bevisats att marknadsavdelningar ofta saknar den 
kompetens som i många fall krävs för att kommunicera ut CSR på rätt sätt samt stå till svars 
för de val som gjorts. Det visar hur viktigt det är att den personal som arbetar med att 
kommunicera en så pass relevant del av företaget också behärskar området (ibid.).  

2.6.1 Föränderliga företagsnormer 
 
Piercy och Lane (2009) belyser att det är tydligt att företagsnormer världen över förändras och 
att fler företag tar sig an CSR, som kommit att bli både vanligt och välkänt bland företagare. 
Författarna menar att CSR har blivit ett nytt element för relationen mellan företag, 
myndigheter och samhället och de tydliggör att CSR-initiativ bör kopplas till den påverkan 
det har på det kundvärde som företaget sänder ut till marknaden. Hur företag agerar ur ett 
moraliskt och etiskt perspektiv har blivit en huvudfråga vid hantering av kundrelationer och i 
hur företag uppfattas och förstås av sina kunder. Dock menar författarna att nyligen 
genomförd forskning påvisar att ett integrerat förhållningssätt till CSR i marknadsföring 
saknas i både teori och praktik (ibid).  
 
CSR-kommunikation är ett pågående problem, vilket resulterar i att organisatorisk legitimitet 
och företagets rykte står på spel (Verboven, 2011). Studier visar att forskare kommit fram till 
att företag kan använda CSR på fel sätt i sin marknadsföring eller som ett 
varumärkesstärkande verktyg. När detta sker menar Verboven (2011) att det är företagets 
CSR-policy som avgör företagets ingång och kritiker kan, genom att avläsa policyn, se vad 
som är ett genuint arbete för hållbar utveckling och vad som bara är en fasad. När företag 
väljer att rikta sig mer åt filantropi än CSR-arbete riskerar de dock att gå miste om positiva 
effekter, främst eftersom CSR erbjuder möjligheten för en förbättring av verksamheten och 
konkurrensklimat för företag och samtidigt bidrar till sociala och miljömässiga förbättringar 
för samhället (ibid.). Författaren hävdar att näringsliv och samhälle är två områden som är 
beroende av varandra och att CSR-aktiviteter kan skapa värde eller möjligheter för båda 
parter. När företag accepterar det faktum att CSR kan vara mer än bara donationer till 
allmännytta kommer istället strategiskt CSR i fokus. För att skilja på dessa två delar av socialt 
ansvar menar han att företaget bör se över tre typer av sociala frågor med anknytning till 
kärnverksamheten. Dessa bör ha fokus på allmänna samhällsfrågor, på värdekedjans 
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samhälleliga konsekvenser samt sociala dimensioner ur ett konkurrentperspektiv. Författaren 
menar att dessa typer av CSR-frågor i sin tur representerar två olika metoder vilka kan 
beskrivas som mottagligt CSR-arbete gentemot strategiskt CSR-arbete. Det mottagliga 
förhållningssättet består av samhällsansvar och arbete för att förbättra det som tagit skada från 
negativa effekter av företagets verksamhet. Det strategiska förhållningssättet beskrivs som ett 
proaktivt agerande för att förändra affärsprocesser på ett sådant sätt att de gynnar både 
samhället och företaget (ibid.). 

2.7 Aspekter kring företags CSR-strategier 
 
En faktor som kommit att bli allt mer framträdande och nödvändig för företags överlevnad 
och existens är deras förhållningssätt och arbete inom ramen för samhällsansvar (Kim, 2011). 
Idag är det viktigt att tillämpa CSR i företags kärnverksamhet eftersom företags arbete med 
socialt ansvar tenderar till att påverka konsumenternas uppfattningar kring företagets 
produkter, tjänster och företaget som helhet. Författaren menar att när ett företag förknippas 
med ett starkt CSR-arbete antar konsumenter och samhället indirekt att företaget i sin tur är 
bra på att framställa och producera tillförlitliga produkter (ibid.).  
 
Kim (2011) hävdar att strategier för CSR och kommunikation ofta tillgodoses inom företags 
PR-avdelning samtidigt som det idag finns en brist på just detta ämne inom PR-tryckt media. 
För att kunna skapa ett lyckosamt CSR-arbete som både gör gott för samhället men också för 
företaget menar Kim (2011) att det är företagets olika kommunikationsinsatser som är 
grundläggande och är  det första steget för relationsbyggande aktiviteter gentemot marknaden 
(ibid.). Det är därmed viktigt att när företag bedriver CSR-arbete som kan beskrivas som 
beteendebaserade PR-insatser, i önskan av att bygga goda relationer med sin målgrupp, 
avgörs det genom hur väl dessa organisationer förenar sitt arbete för samhällsansvar med 
allmänhetens uppfattning om företagets CSR-praxis. Kim (2011) menar att detta tillsammans 
med att kommunicera ut ett företags CSR-ansvar är den främsta faktorn för hur allmänhetens 
uppfattning av företaget ser ut. 
 
Kim (2011) nämner två olika strategier och fokuseringar för ett företag att tillämpa i sin 
kommunikation. Den första är den CAB-fokuserade kommunikationsstrategin som hänvisar 
till de psykologiska associationerna till ett företag och främjar produktattribut, förmåner eller 
företagets förmåga att producera och leverera produkter och tjänster med hög kvalitet. Den 
andra kommunikationsstrategin fokuserar på CSR och när strategin tillämpas är syftet att 
främja företagets goodwill och belysa sin status som en god samhällsmedborgare som tar 
hänsyn till miljömässiga, sociala och politiska frågor. Författaren menar att dessa strategier 
väljs beroende på företages mål och önskan med kommunikationen de för ut till samhället 
(ibid.). 
 
Det kan bli både dyrt och resurskrävande för företag att engagera sig i CSR-aktiviteter. Tang 
et. al. (2012) menar att engagemang för CSR-ansvar som behandlar miljö aspekter kan 
komma att kräva stora investeringar i form av teknik för att kunna kontrollera och förebygga 
föroreningar. De menar att CSR-engagemang i snabb takt kan komma att äventyra företags 
kortsiktiga resultat eftersom det innebär stora ekonomiska påfrestningar och en långsam 
återbetalningstid (ibid.).  
 
Tang et. al. (2012) menar också att om de CSR-aktiviteter företag tillämpar kan kategoriseras 
i form av skillnader och likheter på de resurser som krävs, bör företag engagera sig i dem som 
faller in under samma kategori. Annars kan det komma att kosta företaget ännu mer i form av 
kapacitet och resurser samt att det skulle med stor sannolikhet inte hjälpa företaget att 
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förbättra sin ekonomiska prestanda (ibid.). Är dessa aspekter istället relaterade till varandra så 
kan kompletterande uppsättningar av resurser användas och möjligheten för synergieffekter 
kan skapas. Ökad användning av resurser under samma kategori leder till kostnadseffektivitet 
inom ramen för företagets resursanvändning. Användadet av intern kunskap kan resultera i 
liknande effekter när kompetensen kan tillämpas inom flera områden i organisationen (ibid.). 

2.7.1 Trenders påverkan på val av marknadsstrategi 
 
Piercy och Lane (2009) förklarar att det är många parametrar som kan påverka företags 
marknadsstrategier och önskade positioner gentemot konkurrenterna. Författarna menar att 
det idag handlar om att vara en bra samhällsmedborgare och därför bör företag ta ställning 
kring hur de kan agera för att uppfattas som en god samhällsmedborgare. CSR som strategi 
har som önskad effekt att bygga långsiktig kundlojalitet, legitimitet, förtroende och 
varumärkeskapital. Att tillämpa CSR som en del i företags strategier är inte endast till fördel 
inom B2C-marknaden utan är också att föredra för att bygga bättre relationer på B2B-
marknaden mellan leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter (ibid.). 
 
Idag finns det teori som visar på att samhällsansvar inte bara innefattar förbättring av ett 
företags rykte, utan att den bakomliggande strävan för hållbar utveckling innehar både stor 
potential och ger möjlighet till att främja företags innovationsarbete, minskar kostnader och 
öppnar upp för nya marknader (ibid.). Författarna diskuterar också kring de konsekvenser som 
kan uppstå som följd när företag inte väljer att engagera sig inom CSR och samhällsansvar. 
De menar att konsekvenser genom ett obefintligt CSR-arbete har lett till allt ifrån 
konsumtionsbojkottar till svagare varumärke och påtagligt minskad försäljning. Piercy och 
Lane (2009) belyser även att det idag är svårt för företag att lyckas dölja misslyckanden som 
uppstått och där konsumenterna mötts av opålitlighet från företaget. Den främsta faktorn till 
det är att det idag finns flera organisationer som sätter stor press på företag och arbetar med 
att få fram information om vilken grad av hänsyn företag tar till CSR-aktiviteter (ibid.).  

2.8 Implementering av förändringsarbete för CSR 
 
Vid förändringsarbete inom verksamheter, som CSR ofta kräver, påpekar Sarin, Challagalla 
och Kohli (2012) hur viktigt det är att företag periodvis genomför nya förändringar avseende 
sina marknadsstrategier. Anledningen till varför det anses vara viktigt är att genom ett 
proaktivt förhållningssätt kunna hantera marknaden och alla dess olika händelseförlopp som 
både kan mynna ut i positiva och negativa riktningar. Det är också relevant för att företag kan 
försöka vinna nya marknadsandelar och inta nya positioner gentemot de redan existerande 
konkurrenterna (ibid.). Marknadsstrategiers behov av förändring kan bero på att företag 
önskar nå teknisk utveckling, generera interna möjligheter men också finna nya 
konkurrensfördelar på marknaden. Det kan ske genom att en ny aktör inträder på marknaden 
vilket resulterar i att företaget i fråga tvingas agera proaktivt och resultatinriktat för att utöka 
sitt redan befintliga segment eller för att förändra och förbättra en viss produkt eller tjänst 
(ibid.).   

2.8.1 Förändringsvilja 
 
Sarin et. al. (2012) skiljer på viljan att förändra organisationen och att faktiskt lyckas med ett 
förändringsarbete. De menar att det kan vara enkelt att formulera nya idéer inom vald 
marknadsstrategi men att det i själva verket kan vara svårt att konkret genomföra 
förändringen som planerat då själva implementeringen är av svårare grad. Författarna menar 
att strategisk förändring kan generera en negativ påverkan hos de anställda inom 
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verksamheten, när nya arbetssätt och omstrukturering kan ha en stressande påverkan hos de 
inblandade gällande färdigheter och kompetenser. Sarin et. al. (2012) påstår att det vid en 
lyckad implementering av olika strategiska förändringar inte enbart handlar om att ge en viss 
typ av belöning till de anställda för att de framgångsrikt ska ta till sig och implementera 
förändringen inom verksamheten. Istället är det av stor vikt att begränsa de anställdas risker 
genom att klargöra de risker som faktiskt kan komma att uppstå inom pågående 
förändringsarbete (ibid.).  
 
Ehasz och Lan (2011) förklarar att en av de viktigaste punkterna vid implementering av CSR-
arbete inom en verksamhet handlar om att företag faktiskt tydliggör en definition av den CSR-
inriktning de väljer. Det i sin tur underlättar i form av förståelse och skapar standardmått för 
CSR-arbetet och på så sätt vad själva implementeringen önskas resultera i (ibid.). Genom att 
agera som författarna rekommenderar underlättas mätningen för ett företags 
framgångseffekter eller misslyckande för arbetet med samhällsansvar (ibid.). De menar också 
att det finns flera nödvändiga faktorer som krävs för att förstå den bakomliggande orsaken till 
att tillämpa eller fortsätta arbetet med redan existerande CSR-arbete inom verksamheten. 
Enligt Ehasz och Lan (2011) finns det inget direkt kvitto på ett framgångsrikt sätt att 
implementera CSR-strategier inom SMEs men de föreslår utöver en tydlig definition av 
arbetet också att företaget skapar ett ramverk baserat på flera faktorer som bör 
uppmärksammas inför förändringen. Vilka specifika faktorer som bör belysas skiljer sig 
beroende på företagets bransch och marknadsområde (ibid.).  

2.8.2 Åtta motivationsparametrar för CSR 
 
Ehasz och Lan (2011) framför olika parametrar som de menar motiverar företag att driva en 
verksamhet med CSR-arbete som en del av kärnverksamheten. Författarna menar att arbetet 
bland annat sker med hänsyn till den ständigt utvecklade globaliseringen, det ökade 
välståndet, utvecklingen av kommunikation- och informationsnätverk, dokumenterade 
erkännanden av den pågående miljöförstörelsen världen över samt det ökande medvetandet 
och makten som konsumenter idag innehar. Dock ser Ehasz och Lan (2011) att ett problem i 
detta grundar sig i att många företag idag tillämpar CSR-arbete inom verksamheten utan att ha 
tagit fram tillräckligt mycket information för att veta vad deras nyckelfaktorer för ett lyckat 
CSR-arbete faktiskt är. Utifrån de fallstudier som författarna diskuterat kring kom de fram till 
att de mest nödvändiga faktorerna som utgjör framgång för implementering av CSR-strategier 
består av olika aspekter. Dessa omnämns vara  intressenternas grad av involvering, CSR-
infrastrukturprogram, ledarskapsstöd, betoning på etik, ansvarsskyldighet och öppenhet, 
bolagsstyrning, kommunikation och medvetenhet från företagsledarna. Ehasz och Lan (2011) 
påvisar alltså att dessa ovan nämnda faktorer alltid bör inkluderas och-/eller uppmärksammas 
vid implementering av CSR men att de kan framhävas eller betonas mer eller mindre 
beroende på vilken situation företaget befinner sig i. De menar att om dessa 
framgångsfaktorer inte närvarar vid ett företags implementering av CSR-aktiviteter så kan 
företaget komma att gå igenom en omfattande process med en näst intill obefintlig chans till 
att erhålla långsiktig lönsamhet, hållbarhet eller bottom-line fördelar (ibid.). Tripple Bottom 
Line (TBL), är en redovisningsmodell som inte bara uppmärksammar ett företags finansiella 
prestationer utan även de sociala och ekologiska utfall företag står för och som på så sätt kan 
mäta CSR och dess effekter hos företaget (SEB Sustainable Perspectives, 2014). 
 
Ehasz och Lan (2011) förklarar att ovan nämnda faktorer inte är helt oberoende av varandra 
då företags uttalande om verksamhetens CSR-engagemang och position kräver ett visst stöd 
av ledarskap. Författarna belyser också att det är viktigt att förstå att innebörden av begreppet 
CSR är föränderligt liksom marknader och konsumenters behov (ibid.). Även Werther och 
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Chandler (2005) omnämner den enorma påverkan CSR har som en del av en 
varumärkesbyggande strategi och att det har kommit att bli en strategisk nödvändighet. Den 
främsta anledningen till det är eftersom CSR-engagemang kan hjälpa en verksamhet att 
etablera legitimitet som kan komma att bidra med en hållbar konkurrensfördel hos viktiga 
intressenter som berörs av verksamheten. Den grupp som framförallt påverkas är de 
konsumenter som är medvetna om samhällsansvar (ibid.). Författarna förklarar också CSR 
som en del av en marknadsstrategi som kan fungera i form av en märkesförsäkring hos 
mindre välkända varumärken, liksom hos större varumärken, eftersom de har substitut. De tar 
fram ett exempel på stora och framgångsrika varumärken som NIKE och Adidas. Genom att 
jämföra de båda företagens arbete med socialt ansvar kan de se att ett företag, genom att 
tillämpa CSR inom hela organisationen, ökar varumärkeslojaliteten hos konsumenterna samt 
minskar sårbarheten i den interna hanteringen av varumärket (ibid.).  

2.8.3 Werther och Chandlers kulturella omorientering 
 
Werther och Chandler (2005) hävdar att en hållbar konkurrensfördel grundar sig i att finna 
den rätta balansen mellan strategi, varumärkeshantering och CSR-arbete. Författarna menar 
att det önskade resultatet främst kräver att CSR på ett verkningsfullt sätt integreras och 
introduceras genom hela organisationen och skapar medvetenhet hos beslutsfattare och 
anställda (ibid.). Vid implementering av CSR inom SMEs bör det första steget handla om att 
skapa en intern kunskap kring CSR och dess värderingar. Det är av stor betydelse att den 
medvetenhet som skapas också utvecklas till en ömsesidig förståelse så att innebörden av vad 
arbete för hållbar utveckling kan åstadkomma läggs i en positiv riktning och faktiskt 
härstammar från företaget, varumärket och genomlyser val av intressenter samt den 
förväntade legitimiteten på marknaden (ibid.). 
 
Den första fasen kan benämnas som en omorientering i företagskulturen och bör följas av en 
plan i sex steg. Dessa steg fokuserar på att det bör finnas en CSR-ansvarig som främst arbetar 
för att skapa medvetenhet kring det interna CSR-arbete som eftersträvas. Det andra steget 
handlar om att den ansvariga personen integrerar både interna och externa intressenter för att 
utveckla, spåra och rapportera åtgärder av det befintliga CSR-engagemanget. För att skapa en 
tydligare bild av de standardmått som är satta i form av riktlinjer och regler för den CSR-
dialog som pågår kan företag använda sig av en CSR-policy som också blir en bidragande 
faktor till integration i företags årsrapporter. Eftersom företag idag förstått vikten av att 
regelbundet mäta sina sociala och miljömässiga prestationer kan det också resultera i ett ökat 
förtroende från intressenter. Werther och Chandler (2005) beskriver att det tredje steget 
handlar om att integrera ett multi-intressent perspektiv i företagets struktur och kultur. De 
menar att de beslut som övervägs även bör ses ur köparens, leverantörens och andra 
intressenters perspektiv. Steg fyra fokuserar på ett proaktivt förhållningssätt genom att stärka 
det interna åtagandet som företaget driver med genom extern synlighet. Vad som anses 
positivt med det är det proaktiva agerandet som kan öka kännedomen hos både de interna och 
externa intressenterna. Dock hävdar författarna att det i vissa fall inte endast räcker med att 
utforma CSR-rapporter då dessa kan uppfattas som passiva (ibid.). Det femte steget syftar till 
att utdelning överträffar löften vilket innebär ett agerande med proaktiv publicitet för att 
uppnå fördelaktig effektivitet som nämnts i tidigare steg, så det gäller att de bidrag företag 
erbjuder överträffar företagets löften. Werther och Chandler (2005) påpekar att det är viktigt 
att företag ser till att de inte utlovar för mycket kring sitt arbete med samhällsansvar, utan 
snarare tvärtom. Det sista steget i författarnas kulturella omorientering fokuserar på 
ompositionering och fokus bör ligga på att företagsledningen får intressenter att associera 
verksamheten och varumärket på så sätt att dessa intressentgruppers medvetenhet kring 
socialt ansvar blir en tillgång för samhället. Det är alltså eftersträvansvärt att intressenters 
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uppfattning om företaget i fråga kopplas till det CSR-arbete som bedrivs och att som 
företagsledare lyckas bortse arbeten och vinstorienterade märkesvaror eller tjänster (ibid.).  
 
Vidare hävdar Werther och Chandler (2005) att CSR handlar om att tillämpa en ”common-
sense policy” som genomstrålar företagets strategi, kultur samt de dagliga beslut som tas. 
Syftet med dessa typer av policys är att ta fram strategier som hjälper företag och dess 
varumärke att nå framgång genom att kunna hantera dagens samhälle och företagets 
marknadssituation på bästa sätt (ibid.).  

2.9 Sammanfattande analys av teorikapitel 
 
Teorin påvisar att proaktivt CSR arbete i SMEs är att föredra eftersom ett proaktivt 
framförande innebär en konkurrensfördel och att som företag ständigt ta initiativ och se över 
sitt miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar. Implementering av CSR-strategier stödjer 
aktivt en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling som i sin tur leder till 
förbättrade resultat för företaget (Torugsa et. al. 2014). Enligt Torugsa (2013) har det idag 
uppkommit ett större tyck på att bedriva just riktlinjer som beskrivs som företags sociala 
ansvar i affärsmiljöer. I utformandet av CSR-policys och strategier för SMEs visar teorin vad 
som är viktigt att anpassa sig till när det gäller SMEs och CSR-arbete (Lamberti & Noci, 
2012). Ett av argumenten för att företag bör ägna sig åt CSR-relaterade aktiviteter är enligt 
Weltzien Høivik och Shankar (2011) att CSR-frågor idag är av global natur och företag, 
såsom SMEs, drar nytta av liberalisering av marknaden, handel och integration samt 
leverantörer i utvecklingsländer. Det är både interna och externa faktorer som påverkar 
företags val av CSR-arbete såsom nya lagstiftningar, internationella standardiseringsprocesser 
och riktlinjer liksom ISO 26000 (ibid.). ISO 26000 är utformat som en internationell standard 
och har som mål att fungera både inom privat och offentlig sektor samt används av både små 
och stora företag. Standarden fungerar som riktlinjer för att utforma CSR-arbete och leder till 
möjligheter för företag att reflektera kring sitt arbete med hållbar utveckling (ibid.). 
 
Vid implementering av CSR där ISO 26000 antas som grund kan företag ta hänsyn till sju 
riktlinjer som är grundläggande principer och definierar samhällsansvarstagande (SIS, 2014) 
utifrån det sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektivet (Lin-Hi & Müller, 2013). CSR 
i relation till företagsvärde och varumärke är något som Piercy och Lane (2009) menar 
påverkar hur företag arbetar med CSR, främst i strategisk- och relationsmarknadsföring. De 
betonar också att det är tydligt att företagsnormer världen över förändras och för företag att ta 
sig an CSR har blivit både vanligt och medvetet bland SMEs. CSR har kommit att bli ett nytt 
element för relationen mellan företag, myndigheter och samhället och det tydliggör att CSR-
initiativ bör kopplas till den påverkan det har på det kundvärde som företag sänder ut till 
marknaden (ibid.). Kim (2011) påvisar att det idag är av hög relevans att tillämpa CSR i 
företags kärnverksamhet. När företag förknippas med ett starkt CSR-arbete antar konsumenter 
och samhället indirekt att företaget i sin tur är bra på att framställa och producera tillförlitliga 
produkter. Piercy och Lane (2009) påvisar att det är många parametrar såsom trender, som 
kan påverka företagens marknadsstrategier och önskade positioner gentemot konkurrenterna. 
Ehasz och Lan (2011) förklarar att en av de viktigaste punkterna vid implementering av CSR-
arbete inom en verksamhet handlar om att företag tydliggör en definition av den CSR-
inriktning de väljer att anta och att det i sin tur underlättar förståelse som skapar standardmått 
för CSR-arbete. Enligt Ehasz och Lan (2011) finns det inget direkt kvitto på ett framgångsrikt 
sätt att implementera CSR-strategier inom SMEs men de föreslår att företag bör skapa ett 
ramverk baserat på flera faktorer som bör uppmärksammas. De nämner även åtta parametrar 
som de menar motiverar företag till att bedriva en verksamhet med CSR-arbete som en del av 
kärnverksamheten. Werther och Chandler (2005) hävdar också att en hållbar konkurrensfördel 
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grundar i sig i att finna den rätta balansen mellan strategi, varumärkeshantering och CSR-
arbete. Det önskade resultatet kräver främst att CSR på ett effektfullt sätt integreras och 
introduceras genom hela verksamheten och både skapar medvetenhet hos beslutsfattare och 
hos de anställda. Det kan också kopplas till en common-sense policy som genomstrålar 
företagets strategi, kultur samt de dagliga beslut som tas (ibid.). 
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3. Metod 
 
I nedanstående del beskrivs val av undersökningsmetod, urval av företag för studien samt 
undersökningens genomförande. Det ges en övergripande bild av hur uppsatsens empiriska 
undersökning tagit form, vilka val som gjorts samt varför. Det presenteras också hur valet ser 
ut vid analysen av det insamlade materialet samt vilka åtaganden och kvalitetskriterier som 
gjorts för att skapa en trovärdig undersökning. 
 
Del 1 av uppsatsen utgörs av en litteraturstudie som utmynnat i en ”best practice” metod för 
att skapa en så bred teoretisk bas kring CSR som möjligt, med fokus på spridning och 
genomförande av projektresultat (European Union, 2014). Resultatet av litteraturstudien 
ligger till grund för del 2 som utgörs av en kvalitativ fallstudie av X med utgångspunkt från 
en informell och semistrukturerad intervju med en nyckelperson från företag X. 

3.1 Informationsbehov 
 
Uppsatsens första del utgörs av en best practice metod genom en litteraturstudie där fokus 
ligger på att ta fram så mycket kunskap och information kring CSR i SMEs som möjligt. Vi 
använder oss av ovan nämnd metod för att vi utgår från att det finns ett behov av att företag 
arbetar med CSR inom deras verksamhet. Uppsatsens andra del baseras på litteraturstudien 
och utgörs av en kvalitativ fallstudie av valt företag för att kunna ta fram en policy för CSR-
arbete inom vårt valda företag samt en modell för liknande verksamheter att följa vid 
implementering av CSR. Baserat på uppsatsens syfte krävdes det en metod som svarar på hur 
vi bör gå tillväga för att skapa förståelse för små- och medelstora företags arbete med CSR. 
Metoden beskriver hur uppsatsens datainsamling och empiri framtagits samt relevanta 
tillvägagångssätt i undersökningssyfte. 
 
För att uppsatsen ska kunna svara på ovan beskrivet syfte, har det krävts en empirisk 
undersökning samt informationsinsamling av relevant data i form av vetenskapliga artiklar, 
myndighetsrapporter kring samhällsansvar inom små- och medelstora företag, akademisk 
litteratur och praktiska inslag. Det har också skett en löpande granskning av Mediearkivet för 
att identifiera publikationer, olika infallsvinklar och diskussioner kring valt ämne. Den 
empiriska data som använts har samlats in genom en intervju med en nyckelperson från 
företag X. 
 
Eftersom uppsatsen är uppdelad i två delar skiljer sig också metodval däremellan. Del I utgår 
från akademiska artiklar och dokument och ger kunskap på en bred nivå kring aktuellt ämne. 
Utifrån dessa aspekter utformas en best practice metod där resultat av litteraturstudien ligger 
till grund för den kommande del II. Litteraturstudiens svar på ovan nämnd problemställning 
tillsammans med en kvalitativ undersökning utgör basen för del II som omfattar en fallstudie 
av företag X. Den kvalitativa undersökningen har skett genom en intervju med en 
nyckelperson från X för att få ökad insikt kring företagets kärnverksamhet. Detta för att i sin 
tur använda det kvalitativa metodresultatet tillsammans med den datainsamling 
litteraturstudien bidragit till som grund för det förväntade resultatet. 

3.2 Design av studien 
 
Som tidigare nämnts består uppsatsens informationsbehov av två områden vilka är en 
litteraturstudie som resulterar i en best practice metod samt en kvalitativ undersökning i form 
av en fallstudie av företag X. Fallstudien baseras på en intervju med en nyckelperson som 
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agerat respondent. Informationen från intervjun har i sin tur bidragit till framtagandet av en 
modell för implementering av CSR i SMEs.  
 
Genom att samarbeta med företag X för insamling av information har det kunnat ske en 
koppling mellan vald undersökning till CSR-arbete inom SMEs. Det är genom kontakt med 
en nyckelperson från företag X som det primärdata för fallstudien har tagits fram. Den teori 
som redovisas är riktad mot SMEs där fokus delvis har varit att se över riktlinjer kring 
stödprocesser för CSR, baserat på ISO 26000 som är en modell direkt kopplad till 
arbetsmodeller för CSR inom SMEs.   
 
Vid metodval inför uppsatsens fallstudie diskuterades olika potentiella tillvägagångsätt. 
Alternativa metoder som diskuterats har bland annat varit möjligheten att utforma del II 
utifrån en ”desk study” istället för en fallstudie. Dock bortsågs det alternativet med tanke på 
att den empiri som krävts inte är baserad på tidigare forskningsresultat. Metoddiskussionen 
resulterade i aktuellt metodval eftersom uppsatsens nuvarande utformning var mest lämplig 
för att besvara ovan nämnt syfte med tillhörande problemställningar och för att kunna ta fram 
en möjlig policy och modell för företag att implementera med utgångspunkt ur en deduktiv 
ansats. 

3.3 Metodreflektion 

3.3.1 Litteraturstudie och Best Practice metod 
 
För att uppsatsens första del ska vara så teoretiskt informativ som möjligt, har valet av metod 
fallit på en omfattande litteraturstudie där CSR som ämne, tillsammans med fakta kring SMEs 
tagits fram. Den främsta fördelen med att uppsatsen utgörs av en sådan typ av studie är vikten 
av att kunna bredda teorin och se över teoretiska aspekter inom relevanta intresseområden 
som diskuterar fråga 1-3 på ovan nämnd problemställning. Vid den typen av studie är en 
analys av relevans och tillgänglig tidigare forskning av valt forskningsområde av stor vikt 
(Cronin, Ryan & Coughlan, 2008). Målet med studien är att ge aktuell kunskap kring CSR 
och basera denna på ett visst område och mål. Det är även viktigt att studien baseras på teori 
från flertal olika källor för att styrka ämnets trovärdighet (ibid.). Artikeln omnämner också ett 
par faktorer som anses ligga till grund för hur en litteraturstudie genomförs. Cronin et. al. 
(2008) belyser dessa som en del av en akademisk uppsats för att uppdatera nuvarande 
forskning och kunskap kring ämnet, för att utvärdera de nuvarande modeller som finns, för att 
ta fram uppdaterade riktlinjer för redan befintliga modeller samt för att ta fram 
arbetsrelaterade policys. 
 
En möjlig aspekt som både kan vara en nackdel och fördel med det här metodvalet är att den 
har utmynnat i en best practice metod där framtagen teori ligger till direkt grund för den 
fortsatta studien. En positiv aspekt skulle kunna vara att uppsatsen hävdar en viss sanning och 
därmed ökar reliabiliteten medan en tänkbar nackdel istället kan vara direkt riktad kritik mot 
den datainsamling som gjorts, exempelvis kan det framstå som att den inte är fullständig eller 
kritiskt granskad. En annan kritisk faktor till val av studie är att en litteraturstudie bör använda 
sig av så nya källor som möjligt och åsikter kan komma att skiljas beroende på vad som anses 
vara gamla eller nya källor i relation till dess relevans och trovärdighet. 

3.3.2 Fallstudie 
 
Uppsatsens kvalitativa fallstudie utgörs av ett noga utvalt företag där intervjuer och analyser 
ligger till grund för den kunskap som ges om CSR i SMEs samt den möjlighet som 
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implementeringen av en CSR-modell skapar. Uppsatsen utgår från företag X som ligger till 
grund för den kvalitativa fallstudien. Valet av att genomföra en fallstudie föll sig naturligt på 
grund av god möjlighet till kontinuerlig kontakt och samarbete med företag X men också för 
att företag X redan från start har ett större intresse för socialt hållbart arbete. En möjlig 
nackdel med vald metod kan vara den faktor att fallstudien endast utgörs av ett företag, vilket 
också benämns som ”single organization case study”. Att utforma en fallstudie utifrån ett 
specifikt företag kan resultera i att det blir svårare för andra organisationer att implementera 
samma modell utan att göra egna förändringar utifrån deras behov (Bryman & Bell, 2011 3e). 
En fördel med att endast utgå från ett specifikt företag är att företag X har fått stort fokus och 
det har funnits både access och utrymme för att gå djupare in i företaget än vad som hade varit 
möjligt om flera företag analyserats inom samma studie. Dock är det viktigt att uppsatsen 
tydliggör att fallstudien utgörs av endast ett företag och att det därför krävs ett visst 
generaliseringsfokus om implementering av samma modell ska kunna ske i andra företag 
inom SMEs. 

3.3.3 Kvalitativ undersökning  
 
Uppsatsens andra del beskrivs som en tolkande epistemologi med ett huvudsakligt induktivt 
förhållningssätt på grund av att den teori som tagits fram härstammar från datainsamling och 
empiri. Den kvalitativa undersökningen utgörs av en djupgående intervju med kontaktperson 
inom företag X, vilket har gett möjlighet till tolkning och kunskap kring företagets 
kärnverksamhet, värderingar och nuvarande arbete för hållbar utveckling. Det har gett tillgång 
till full insikt i verksamheten, vilket är av stor vikt för att kunna ta fram en lämplig policy för 
företag X tillsammans med en modell för implementering och uppföljning av CSR-arbete. För 
att kunna ta fram nämnd policy och modell har fokus hellre varit på ord och text än på siffror 
och statistik som i uppsatsens fall inneburit en normativ ansats. Att ha ett kritiskt 
förhållningssätt gällande kvalitativ forskning har varit en aspekt att se över eftersom den i 
vissa avseenden kan vara både subjektiv, svår att replikera och generalisera samt svår att 
utläsa kring vad som genomförts (ibid.). 
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4. Empiri och analys  
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av respondenten och en utformning av dennes tjänst samt 
en verksamhetsbeskrivning av företag X. Därpå följer en sammanställning av den genomförda 
intervjun där specifika citat varvas med en utökad beskrivning av intervjuns resultat. Det ges 
också en analys av det empiriska materialet med återkoppling till uppsatsens frågor del II. 
Nedanstående del syftar även till att formulera det resultat som uppsatsens teoretiska och 
empiriska kapitel resulterat. Det sker genom en utarbetad CSR-policy för företag X 
tillsammans med en modell för företag att använda sig av vid implementering, uppföljning 
och kvalitetssäkring av CSR-arbete. 

4.1 Respondentens bakgrund och tjänstens utformning 
 
Respondenten är en man som i sitt yrkesverksamma liv har arbetat som marknadschef för 
flera väletablerade företag i Sverige och internationellt. Som en av tre grundare av företag X 
är han den person som på plats arbetar med företagets etablering på marknaden. 
Respondenten valde att avsluta sin anställning på sitt dåvarande arbete för att helhjärtat satsa 
på utvecklandet av den affärsidé som han tillsammans med sin bror och nuvarande kollega 
tagit fram. Idag innefattar hans tjänst produkt, -och marknadsutveckling där fokus ligger på 
att kvalitetssäkra sortimentet, bedriva den övergripande försäljningen, att arbeta med 
leverantörer och intressenter samt med kommunikation och marknadsföring med mål att bli 
en ledande aktör på marknaden. 

4.2 Presentation av företag X 
 
Efter samråd med grundare hos företag X har sekretessavtal signerats vilket gör att den 
beskrivning som ges av företaget är begränsad i form av utlämnade av strategier, siffror, 
konkurrentanalyser, de förväntade kunderna och positioneringsarbete. 
 
Sedan augusti 2013 har företag X arbetat med att utveckla ett sortiment inom textilbranschen 
där den försäljningen som sker är riktad gentemot idrottsföreningar och skolklasser som ska 
agera återförsäljare runt om i landet. Företaget har fått erbjudande om att öppna en fysisk 
butik i centrala Göteborg men har valt att tacka nej till den möjligheten för att fokus ligger på 
ovan nämnt kundsegment. Sortimentet består av träningskläder samt ett mindre antal 
produkter inom hemtextil. Företagets huvudkontor är beläget i mellersta Sverige med ett lager 
i närområdet. Med ett fåtal konkurrenter på marknaden varav en ledande har företag X som 
mål att ta sig förbi dem och med tiden bli marknadsledande. Med ett etablerat och välkänt 
varumärke från idrottssammanhang har företaget valt att använda sig av varumärkesnamnet 
som i sin tur öppnar upp flera dörrar. Företagets vision är att inom 50 år vara 
marknadsledande i Skandinavien och Europa med en årlig omsättning om 10 miljarder som 
garanterar goda inkomster för alla intressenter. 
Företagets affärsidé lyder som följande: 
 
“Företag X skall utveckla och sälja designade kläder och accessoarer till föreningar och 
skolklasser i Skandinavien. Varumärket och produkterna skall vara det naturliga valet, som 
enkelt ger kunderna möjlighet till en god intjäning och därigenom realiserar drömmar till 
verklighet”. 
 
Företaget har satt upp tydliga riktlinjer för vad de vill uppnå och beskriver sina långsiktiga 
mål som realistiska och mätbara där de bland annat önskar att vara ett begrepp inom kategorin 
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försäljning av produkter till skolklasser och idrottsföreningar vilka agerar återförsäljare. Inom 
de fem nästkommande åren vill företag X inneha en kundkrets på 1600 idrottsföreningar eller 
skolklasser vilket skulle resultera i en omsättning på 50 miljoner kronor för företaget. De 
strävar också också att bli sponsor för landets tre största idrotter och utöka mängden anställda 
för att expandera verksamheten. 
 
Vid frågor om utarbetad strategi svarar respondenten att design och kvalitet är nyckeln till 
framgång och av den orsaken vänder de sig till utvalda designers samt undersöker noggrant 
leverantörer som passar företag X sortiment allra bäst. Respondenten beskriver också att de 
kommer nyttja företagsnamnet som dörröppnare för att nå både föreningar och skolklasser. 
Det är viktigt att deras produkter säljs in hos ovan nämnt kundsegment, vilket kommer att ske 
med hjälp av provisionsbaserade säljare runt om i landet. Deras förhoppning är att de med 
hjälp av sociala medier kommer att kunna nå kunders “top of the mind” samt engagera sig i 
strategiskt viktiga cuper, tävlingar och skolor där långsiktiga samarbeten står i fokus. 

4.3 Resultatredovisning av genomförd intervju med utvalda citat 
 
Hur arbetar ni idag för hållbar utveckling? 
 
”Det finns med i vårt medvetande men vårt företag är ännu nytt och i en expansiv fas, så 
hittills har vi inte lagt ner speciellt mycket arbete för just hållbar utveckling. Däremot är vi 
måna om val av leverantörer, produktionsformer och förpackningsmaterial”. 
 
Respondenten berättar att de valt att samarbeta med fyra leverantörer som har produktion i 
Kina, Bangladesh och i viss mån Turkiet. Han menar att de litar på de leverantörer de valt att 
samarbeta med och att det har gjorts noggranna urval och kvalitetssäkringar inför val av 
produktionsföretag. Företag X har fått bekräftat att barnarbete inte förekommer och 
tillsammans har företaget diskuterat kring vissa miljöaspekter, däribland frakt. Frakten sker 
via containrar på båt vilket är kostnadseffektivt för företaget och har en mindre negativ 
miljöpåverkan i jämförelse med andra frakt, - och transportmedel. Respondenten förklarar att 
det i flera fall är svårt att inneha kontroll för bland annat det material som produkterna 
procuderas av. Företagets krav är att de som arbetar med produktion har god levnadsstandard 
där barnarbete inte förekommer. Idag finns organisationen Accord - on Fire and Safety 
Building in Bangladesh. Organisationen beskrivs som; 
 
“The Accord is a legally binding agreement between international trade unions IndustriALL 
and UNI Global, Bangladesh trade unions, and international brands and retailers 
(Companies).  International NGOs, including the Clean Clothes Campaign and the Workers’ 
Rights Consortium, International Labour Rights Forum and Maquila Solidarity Network are 
witnesses to the agreement.  The International Labour Organisation (ILO) acts as the 
independent chair” (Accord - on Fire and Safety in Bangladesh, 2014). 
 
Företag X leverantör i Bangladesh står för produktionen av t-shirts och sängkläder och är 
medlemmar i Accord vilket påvisar att arbetet som utförs sker på korrekta grunder. De har 
även varit medvetna i deras val av förpackning för deras produkter och använder sig endast av 
återvinningsbart material, vilket också demonstreras via en markerad symbol på varje 
förpackning. 
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Vad gör ni för att ta specifikt socialt ansvar inom verksamheten? 
 
“Vi har inte riktigt funderat i just CSR-termer tidigare men efter att ha läst om socialt ansvar 
inom hållbar utveckling så vill jag säga att vårt samarbete med organisationen Friends 
överensstämmer med socialt ansvarstagande”. 
 
Organisationen Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning 
för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. De agerar som en icke-
vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. De utbildar och stödjer 
skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet (Friends, 2014). Företag X har valt att 
skänka en krona per sålt paket till Friends för att stödja deras arbete mot mobbning bland 
unga människor. De tar även socialt ansvar genom att sälja varje produkt för 200 kr och låta 
55 kr gå till den förening eller skolklass som sålt produkten. Genom att agera på detta sätt 
skänker de tillbaka 28 % av intäkten till föreningen vilket gör att de hjälper till att finansiera 
läger, klassresor och liknande aktiviteter för ungdomar. Företag X procentsats är medvetet 
lagd 4 % över den största konkurrenten som väljer att skänka 24 % till sina kunder vilket 
genererar en styrka och konkurrensfördel på marknaden. Dock är inte dessa fördelar något 
företag X har haft som anledning till grunden för socialt ansvarstagande utan frågor som dessa 
har varit något som uppkommit automatiskt och känts som en självklarhet för grundarna. 
Anledningen till att det sociala ansvar företag X tar har varit självklart beror mycket på att det 
varit frågor som berör och som de anser bör uppmärksammas i samhället.  
 
Vad gör ni för att ta specifikt miljömässigt ansvar inom verksamheten? 
 
”Ur miljösynpunkt har vi gjort ett medvetet val kring frakt och transport av våra varor. Vi 
använder också återvinningsbart material till våra förpackningar”. 
 
Idag arbetar företag X med fyra leverantörer som agerar mellanhänder. Med produktion i 
Kina, Bangladesh och delvis Turkiet har de valt ut leverantörer som sedan innan arbetar med 
välkända märken inom hemtextil och klädproduktion. Respondenten beskriver att “vi arbetar 
med leverantörer i både Sverige och utlandet men en prioritering har varit att de är att lita på 
för ett lyckosamt samarbete”. Företag X värderingar genomsyras av kvalité, design och fart. 
Eftersom att företagets sortiment till största del innehåller träningskläder för både barn, 
ungdomar och vuxna oavsett kön beskriver respondenten att “vi är måna om att arbeta med 
de rätta leverantörerna och designers och samtidigt lyssna på vad kunderna vill ha, utveckla 
den nisch vi idag riktat in oss på och se till att allt vi gör, gör vi bättre än konkurrenterna”. 
En annan aspekt där företag X tar hänsyn till ett miljömässigt ansvar behandlar logistik och 
förvaring av produkterna. Företaget har en leveranstid på 3 månader vilket gör det möjligt för 
dem att göra större ordrar samt att frakt sker via båt. Det är mer miljövänligt än om ordrarna 
hade varit flera och mindre samt haft en kortare leveranstid som skulle kräva ett mer 
miljöpåverkat fraktsätt. Tack vare deras tillgång med ett större varulager är det en möjlighet 
till att ta miljöansvar inom verksamheten. 
 
Vad gör ni för att ta specifikt ekonomiskt ansvar? 
 
“Jag tycker att vårt sociala ansvar kopplas ihop med det ekonomiska genom att avsätta 55 kr 
per såld produkt till skolklasser och idrottsföreningar samt genom att skänka en krona till 
Friends. Vi har räknat med att en skolklass består av 22 elever som kan sälja 15 paket per 
person. 22 x 15 = 330 paket x 55 kr = 18 150 kr per klass eller förening. Det är en summa 
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som kan resultera i att kunderna kan genomföra en klassresa, ett träningsläger eller en 
speciell aktivitet”. 
 
Genom att företag X bidrar med finansiella medel till utvalda kunder tar de i samband med 
det sociala ansvaret också ett ekonomiskt ansvarstagande. Genom att de valt ut leverantörer 
som lever upp till önskad standard kan de garantera att de som arbetar inom produktion och 
tillverkning ersätts med en lön som håller god standard. 
 
Hur är ni villiga att utveckla ert arbete med CSR? 

“Vi förstår vikten av att arbeta med CSR men däremot har vi ännu inte kommit så långt och vi 
har inte heller tagit fram någon specifik modell eller policy för ett sådant arbete. Som det sett 
ut hittills har vi inte heller haft kompetensen för det”. 
 
Respondenten har förstått vikten av att CSR bör integreras inom hela kärnverksamheten men i 
den pågående tillväxtfasen har det varken funnits tid, kompetens eller resurser för att ta fram 
en policy. Det framgår att företaget har bedrivit ett CSR-engagemang till viss del men inte 
konkretiserat det på så sätt att de tagit fram en policy eller kommunicerat deras samhällsarbete 
utåt mot exempelvis intressenter. Fördelen företag X besitter är att de är engagerade med en 
ansvarstagande anda och ser dessa hållbarhetsaspekter som en självklar common sense. 
Eftersom att företaget är i en expansionsfas där mycket kommer att ske under en snar framtid 
är de villiga att lägga resurser på att utveckla arbetet för CSR. Inte minst är de måna om att 
förmedla deras ansvarstagande i deras marknadsföring för att det ska generera ännu en 
konkurrensfördel och attrahera fler kunder än konkurrenterna. Utifrån intervjun med 
respondenten förstås det att företaget genomstrålar ett driv och en vilja att engagera sig och 
lägga mer resurser på dessa olika hållbarhets-parametrar. Det visas speciellt genom deras 
strävan till att snart kunna starta upp en fond som ska generera utdelning till vald målgrupp på 
exempelvis idrottsgalor. 

4.4 Analys av den empiriska undersökningen 
 
Idag är det tydligt att företag X relation till hållbarhetsarbete är en pågående process där de 
har satt upp en del riktlinjer för samhällsansvar utan att faktiskt förstå att det i sig är en del av 
CSR och kan vara en bidragande faktor till att erhålla konkurrensfördelar på marknaden. Trots 
att de inte utarbetat en specifik policy eller modell för CSR arbetar de automatiskt med både 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. De tar socialt ansvar genom att samarbeta med 
organisationen Friends där en krona av varje sålt paket går till organisationen för deras arbete 
mot mobbning. Företag X tar ytterligare socialt ansvar i och med att de väljer att sälja deras 
produkter för 200 kr och låta 55 kr av dessa gå till föreningar eller skolklasser för att hjälpa 
dem att realisera drömmar i form av aktiviteter, träningsläger eller klassresor. Företaget har 
fått frågan om att starta upp en fysisk butik i centrala Göteborg men har valt att tacka nej till 
den möjligheten för att en del av företagets syfte är att gynna föreningar och skolklasser. 
Företag X tar ett miljömässigt ansvar genom att se till att deras produkter och varor tillverkas 
på korrekta grunder och genom att ha gjort medvetna val gällande leverantörer och 
intressenter. De ser också till att deras varor i stor mängd fraktas i containrar via båt för att 
bidra till en så minimal miljöpåverkan som möjligt. Till sist väljer de också att endast använda 
sig av återvinningsbart material för paketering av deras varor. 
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan företag X ansvarstagande kopplas ihop till deras sociala 
ansvarstagande eftersom det sociala ansvaret främst fokuserar på att bidra finansiellt till 
företagets kunder och samarbetspartners. Inom en snar framtid önskar också företaget att 



26	  
	  

starta upp en fond där de årligen kan dela ut pengar till olika föreningar på exempelvis 
idrottsgalor. 
 
Eftersom ISO 26000 är ett standardiseringssystem med riktlinjer för företag att följa i deras 
arbete med CSR kan det vara av vikt att företag X väljer att sätta sig in dessa riktlinjer för att 
sedan se över att det arbete som genomförs inom verksamheten går hand i hand med ISO 
26000. Eftersom CSR grundar sig i frivilligt arbete kan det vara bra för företag X att ta hjälp 
av de riktlinjer som ISO 26000 belyser, speciellt i deras expansiva fas för att se över arbetet 
med att ta samhällsansvar. 
 
Företag X har flera egenskaper som kan utvecklas genom framtagandet av en CSR-policy. 
Det visas genom att företag X har stora möjligheter att dra nytta av sitt engagemang inom 
hållbar utveckling. Den främsta och troligen den mest väsentliga egenskapen som tydligt 
framhävs hos företag X är att de redan idag bedriver engagemang inom CSR som hittills skett 
omedvetet. Det påvisar att de ser sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter som en 
självklar pelare att bedriva inom verksamheten och att den medvetna och ansvarstagande anda 
som företaget redan innehar genomsyrar stora delar av företaget. De visar också att de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekterna berör företaget på en personlig nivå vilket är en 
fördel för att kunna vidareutveckla arbetet med CSR. Detta framhävs bland annat genom att 
nyttja mer resurser i form av kompetens, tid och pengar och sedan konkretisera dessa faktorer 
för att bedriva engagemang för CSR. Med tanke på att de påvisar ett genuint och godhjärtat 
förhållningssätt till hållbar utveckling kan det resultera i konkurrensfördelar som är svåra att 
slå för övriga konkurrenter. Det beror främst på att dessa värderingar binder ihop företagets 
varumärke och image med trovärdighet. Genom att bedriva CSR på den nivå företag X har 
potential till uppfattas det med stor sannolikhet inte som att det arbete som utförs för 
samhällsansvar endast motiveras av konkurrensfördelar, marknadsposition och ekonomisk 
vinst. Företaget nyttjar resurser för att de faktiskt ser vikten av att arbeta för hållbar 
utveckling och på så sätt främja ett bättre samhälle och på sikt en positiv påverkan på 
omvärlden. 

4.5 Introduktion till CSR-policy 
 
CSR och företagsansvar gentemot samhället är ett verktyg som företag idag kan nyttja genom 
att visa hur de arbetar för att främja hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt perspektiv. Den empiriska undersökningen analysen av denna har resulterat i en policy 
som presenteras nedan. Policyn för företag X är utformad och anpassad utefter deras 
verksamhet, värderingar och resurser. Förhoppningen är även att policyn för företag X 
kommer att, med viss modifikation, kunna implementeras och användas av andra SMEs i 
tillväxtfasen. Av den anledningen följer även en utarbetad modell för att underlätta 
implementering, kvalitetssäkring och uppföljning av CSR-arbete. 
 
Den empiriska undersökningen har utmynnat i en långsiktig planläggning som så småningom 
bör kunna integreras i företag X befintliga affärsmodell. Den grund som utgör CSR-policyn 
återspeglas i vikten av att kunna dra en fördel av att inneha ett CSR-engagemang. Genom att 
företag X tillämpar CSR-policyn som undersökningen resulterat i, minskar ovissheten och 
risker som kan förekomma om företag X inte tar ett samhällsansvar. Förhoppningen är att den 
framtagna CSR-policyn genererar en positiv effekt hos företaget, både internt och externt så 
att de både kan optimera resursanvändning och olika verksamhetsområden. 
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4.6 CSR-policy för företag X 
 
Observera att policyn nedan beskriver hur företag X bör gå tillväga med deras CSR-arbete. 
Först vid själva implementeringen av CSR kan företaget omvandla vad som bör genomföras 
till vad som ska genomföras. 

4.6.1 Ekonomiskt ansvar 
 
Företag X bör ständigt tänka på att bedriva CSR-arbete utifrån ett ekonomiskt ansvar med 
utgångspunkt i företagets arbetssätt, handel och hur de ser på etiska och moraliska 
ställningstaganden gällande exempelvis mutor och andra olagliga företeelser. 
 

ü Systematisk kategorisering 
o De CSR-aktiviteter företag X väljer att engagera sig i bör falla under samma 

kategori av kompetens. Systematisk kategorisering av aktiviteter innebär att 
nyttjande av resurser i form av pengar, tid och kompetenser slås samman för 
att generera kostnadseffektivitet. 

 
ü Vinster och överskott 

o Vinster och överskott bör bidra till att utveckla företagets CSR-arbete inom 
olika dimensioner. Det kan bland annat ske genom att en del av överskottet 
skapar nya samarbeten med exempelvis miljöorganisationer eller används till 
att utveckla produkter, fraktsätt och tillverkning för att minimera negativ 
miljöpåverkan. 

 
ü Anställdas rättigheter 

o Anställda hos företaget, både på plats i Sverige men också hos 
företagsleverantörer i produktionsländer bör ha rimliga arbetstider, en säker 
arbetsmiljö med korrekta arbetsförhållanden samt ett avtal som säkerställer att 
rimlig ersättning utbetalas för genomfört arbete. 

 
ü Sponsorer 

o Företag X bör vara selektiva både vid val av sponsorer för företaget men också 
för vilka de väljer att sponsra. Det är viktigt att sponsorernas värderingar kring 
socialt ansvar överensstämmer med företagets samhällsansvar.  

4.6.2 Miljömässigt ansvar 
 
Företag X bör agera ur ett miljömedvetet perspektiv med ett hållbart framförande vilket 
anspelar på företagets påverkan på miljön, både i Sverige och i de länder där produktion sker 
samt vid frakt av varor. 
 

ü Gift och skadliga ämnen 
o Företag X bör säkerställa att de inte tolererar gifter eller skadliga ämnen, 

varken vid produktion eller vid försäljning.   
 

ü Leverantörsavtal 
o Företag X bör se över att leverantörernas miljöpolicys är samstämda med deras 

egna samt säkerställa det med hjälp av avtal. Detta för att undvika 
samarbetspartners som inte utgår från en nolltolerans policy för bland annat 
giftiga och skadliga ämnen.  
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ü Transport 

o Vid transport bör företag X utgå från det mest miljövänliga alternativet 
gentemot vad som anses vara mest kostnadseffektivt, vilket lönar sig i längden 
eftersom att företaget då påvisar ett starkt miljöansvar. 

 
ü Innehållsbeskrivning 

o Företag X bör förmedla en innehållsförteckning på vardera produkt för att 
köparen ska förstå det ansvar som ligger bakom både kvalitet och innehåll. 

 
ü Säkerställa produktkvalitet och säkerhet 

o Företag X bör säkerställa både produktkvalitet och säkerhet genom att 
materialet som står bakom produkterna samt tillverkning inte på något sätt har, 
eller kommer att, skada djur, människor eller den omkringliggande naturen. 

 
ü Klimat, - och miljömedvetenhet 

o Företag X bör framföra och säkerställa deras klimat, - och miljömedvetna val 
genom hela processen, från tillverkning till såld produkt. 

 
ü Lager 

o På grund av företag X lagertillgångar bör beställningarna från leverantörer vara 
få men med stora kvantiteter, vilket genererar både kostnadseffektivitet men 
också ett miljöansvar. 

4.6.3 Socialt ansvar 
 
Företag X bör visa sitt sociala ansvar genom att vara måna om sina anställda och övriga 
intressenter som på något sätt har en relation till verksamheten. Företaget bör sträva efter 
goda relationer och gott samarbete i alla forum.  

 
ü Sunt förnuft och företagsanda 

o Anställda bör vara väl insatta i den företagsanda som önskas genomsyra 
verksamheten. Alla bör vara medvetna om och efterfölja det sunda förnuft och 
förhållningssätt som är kopplat till CSR-arbetet. 

 
ü CSR-ansvarig 

o Företag X bör utse en CSR-ansvarig som ansvarar för att driva verksamheten 
framåt i frågor kring hållbar utveckling. Den ansvarige bör även kvalitetssäkra 
CSR-engagemanget genom att exempelvis årligen besöka och följa upp 
produktionsländer och den tillverkning som sker på plats, samt följa upp och 
kontrollera att de avtal som finns efterföljs. 

 
ü Samhällsengagemang 

o Företag X bör uppvisa sitt samhällsengagemang utåt och se till att alltid 
uppfattas som en skicklig, medveten och seriös aktör och samarbetspartner. 

 
ü Värderingar 

o Företag X bör kommunicera de värderingar som verksamheten står för och 
därmed förmedla en god företagskultur, både internt och externt. 
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ü Nya lagstiftningar 
o Företag X bör ha en ansvarig som ständigt håller företaget uppdaterat gällande 

ny lagstiftning och ser till att lagar efterföljs samt håller verksamheten a jour 
med samhällets utveckling. 

 
ü Marknads- och kommunikationskanaler 

o Företag X bör kommunicera sitt sociala ansvarstagande utåt via olika 
marknads- och kommunikationskanaler. Genom det ser omvärlden att de 
agerar som en god samhällsmedborgare. 

 
ü Internutbildning 

o Företag X bör arbeta med kompetensutveckling av sina anställda för att 
ständigt påminna om den CSR-anda som önskas genomsyra verksamheten. Det 
kan bland annat ske genom att kvartalsvis erbjuda kurser inom CSR och 
hållbar utveckling. Företagets anställda bör också få tillgång till de rapporter 
som följer verksamhetens utveckling inom CSR-arbete. 

4.6.4 Övergripande aspekter att tillgodose 
 
Det finns fler områden som företag X bör se över ur ett övergripande perspektiv där riktlinjer, 
avtal och dokument, mål och visioner bör uppmärksammas. 

 
ü ISO 26000 

o Företag X bör använda ISO 26000 för vägledning och som riktlinje i sitt CSR-
arbete, för att säkerställa att de arbetar med frågor som faktiskt berör företags 
samhällsansvar. 

 
ü Övergripande ansvar 

o Företag X bör kommunicera ett globalt, övergripande ansvar där de är måna 
om att både verksamheten och leverantörer efterlever de krav som finns för 
mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden och därmed ta avstånd från 
barnarbete. 

 
ü Avtal och dokument 

o Företag X bör utforma dokument där de krav som ställs på leverantörer och 
intressenter undertecknas av båda parter. Om det mot förmodan skulle uppstå 
problem, bidrar ett påskrivet dokument till att företag X kan påvisa sina goda 
intentioner och ansvarstagande.  

 
ü Mål och handlingsplaner 

o Företag X bör utarbeta skriftliga mål och handlingsplaner för hur 
verksamheten ska agera med ett CSR-engagemang som de anställda 
regelbundet tar del av. 

 
ü Sociala medier 

o Företag X bör påvisa och omnämna sitt CSR-arbete i sociala medier och på sin 
hemsida, genom exempelvis en flik där besökaren kan läsa vad företaget gör 
för att främja hållbar utveckling. Det ökar både trovärdighet och legitimitet för 
verksamheten. 
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ü CSR-avdelning 
o Företag X bör ha som mål att med tiden organisera en avdelning som på daglig 

basis arbetar med främjandet av hållbar utveckling med stöd av CSR som 
verktyg.  

 
ü Marknadsföring 

o Företag X bör i sin marknadsföring kommunicera sitt sociala ansvar. Det kan 
exempelvis ske vid den planerade pressreleasen där både media och 
intressegrupper kan ta del av det CSR-arbete som bedrivs. 

 
ü Arbeta utefter vision 

o Företag X bör, i samstämmighet med sina visioner om framtiden, anordna 
cuper och tävlingar i större omfattning. De lag som deltar betalar en summa för 
sitt deltagande och bidrar på så sätt till organisationer som exempelvis Friends.  

 
ü Proaktivt agerande 

o Företag X bör agera med ett proaktivt förhållningssätt kring ovan nämnda 
punkter för att kunna uppvisa hög legitimitet och trovärdighet inom 
verksamhetens CSR-arbete.  
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4.7 Modell för implementering och uppföljning av CSR-arbete 
En förutsättning för att nedanstående modell ska kunna hjälpa företag vid deras 
implementering av CSR-arbete är att verksamheten i fråga innehar en stabil värdegrund som 
arbete för hållbar utveckling därefter kan stå på. 
	  

CSR Idag Utökat	  arbete Kvalitetssäkring Kommunikation 

Socialt	  ansvar Sunt förnuft 
 
Värderingar 
 
CSR-anda  
 
Samhälls- 
engagemang 

Internutbildning 
 
CSR-ansvarig 
 
Nya 
lagstiftningar 

Följa upp effekter 
av 
internutbildning 
 
Se över 
personalens 
förståelse för det 
CSR-arbete som 
bedrivs 

Förmedla företagets 
värderingar och 
värdegrunder utåt 
 
Påvisa socialt ansvar i 
marknadsföring  

Ekonomiskt	  
ansvar 

Systematisk 
kategorisering 
 
Anställdas 
rättigheter 
 
Sponsorer 

Vinster och  
överskott 
 
Höjd procent- 
sats till kunder 
 
Fonder, stödja 
organisationer 

Följa upp 
arbetsförhållanden 
genom att besöka 
fabriker och 
produktionsländer 
 
Ständigt se över 
sponsorers 
ställningstaganden 

Kommunicera det 
ekonomiska ansvar som tas 
till kunder och leverantörer 
 
Påvisa ekonomiskt ansvar i 
marknadsföring 

Miljömässigt	  
ansvar 

Gifter och skadliga 
ämnen 
 
Leverantörsavtal 
 
Transport 

Klimat, - och 
miljömedvetenhet 
 
Lager 
 
Utveckla 
leverantörs- 
avtal 
 
Större ordrar 

Kvalitetssäkra 
produkter årsvis 
 
Se över 
leverantörers 
samarbeten och 
avtal med fabriker 
 
Använda 
miljövänliga 
medel vid 
transport  
 
Utöka ordrars 
omfattning 
 

Använda sociala medier 
och företagshemsida till att 
belysa de CSR-aktiviteter 
företaget arbetar med 
 
Nära kommunikation med 
transportsamordnare och 
leverantörer 
 
Påvisa miljömedvetenhet i 
marknadsföring 
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5. Diskussion 
 
Det här kapitlet för samman uppsatsens syfte, metod och resultat som möjliggör en diskussion 
kopplad till den teoretiska grunden och genomförd empirisk undersökning. Det ges även 
förslag till fortsatt forskning inom aktuellt område. 
 
Uppsatsens främsta syfte har varit att ta fram underlag för att kunna skapa en policy och 
modell för CSR-arbete inom SMEs. Den framtagna policyn baserad på företag X verksamhet 
ligger till grund för den modell som syftar till att vara behjälplig för liknande företag, 
exempelvis inom SMEs och tillväxtföretag i en expanderande fas, vid deras implementering 
och uppföljning av CSR-arbete. För att möjliggöra framtagandet av en CSR-policy utgörs 
uppsatsens första del av en litteraturgenomgång för att ta fram de teorier som är rådande inom 
CSR-arbete för SMEs. Syftet med litteraturgenomgången har varit att skapa en större 
förståelse och ett brett underlag inriktat på CSR-engagemang inom SMEs. Under 
uppsatsarbetet har vi studerat en mängd teorier inom CSR, vilket har ansetts vara nödvändigt 
på grund av ämnets aktualitet och relevans som under det senaste decenniet haft en allt större 
påverkan hos både företag, konsumenter och samhället. 
 
Det har framgått att det idag finns olika riktlinjer och hjälpmedel för företag att tillämpa vid 
implementering av CSR och teorin påvisar att en av de mest grundläggande faktorerna är den 
kompetens och kunskap som står bakom ett företags CSR-engagemang (Tang et. al. 2012, 
Sarin et. al. 2012). I och med samhällets påverkan på företags arbete för samhällsansvar 
skapas det ständigt nya förhållningssätt och krav för företag att se över inom verksamheten. 
Därför är det viktigt att de personer som står bakom företagets CSR-arbete tillsammans med 
ledningen är besjälade av en CSR-anda och att den är integrerad i verksamhetens alla 
områden och hos de anställda (Ehasz & Lan, 2011). Om syftet endast är att använda sig av 
CSR i ekonomisk vinning, utan att egentligen vilja främja hållbar utveckling, kommer arbetet 
för samhällsansvar att framstå som påklistrat. Det resulterar ofta i att de moraliska och etiska 
argument som berör CSR försvinner. Det är vad Werther och Chandler (2005) hävdar när de 
förespråkar en policy baserad på sunt förnuft integrerad i verksamheten. För företag X är det 
av prioritet att inneha en stabil värdegrund för att den implementering som företaget tar sig an 
ska generera ett så lyckat resultat som möjligt. Vilanova et. al. (2008) styrker vikten av att stå 
på en stabil grund och menar att det är först därefter företaget i fråga kan ta sig an 
samhällsrelaterat arbete ur ett större perspektiv.  
 
För att kunna relatera uppsatsens frågeställningar genomfördes en semistrukturerad intervju 
med fallföretag X där det primära syftet var att se om företaget innehar eller hade möjlighet 
att skapa den CSR-anda som bevisats vara en förutsättning för ett lyckat CSR-arbete (Werther 
& Chandler, 2005). Utifrån den information som vi fick tillgång till innan intervjun med vald 
respondent genomfördes kunde vi konstatera att företag X visat ett intresse för arbete med 
hållbar utveckling. Det framgick genom att företaget både tagit ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt ansvar, trots att de inte varit införstådda i att det på många sätt innebär ett CSR-
arbete. De hade inte heller, innan intervjuns genomförande, förstått de fördelar som ett sådant 
arbete kan medföra, som förstärkt legitimitet på marknaden och ökade konkurrensfördelar.  
 
Den genomförda intervjun gav fördjupade insikter i företag X mission, vision och värderingar 
vilka alla påvisar att företaget önskar bidra till samhället ur ett CSR-perspektiv. Den anda som 
tidigare omnämnts som viktig för ett framgångsrikt CSR-arbete är befintlig inom 
verksamheten och med tanke på företag X expansiva fas ser vi potential i ett utvecklande 
CSR-arbete. Det framstår inte som att CSR-fokus hos företag X skulle påverka den nuvarande 
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verksamheten, varken resursmässigt eller ekonomiskt för att socialt ansvar ligger naturligt och 
varmt om hjärtat hos företagets grundare. Ovan nämnda aspekter är alla väsentliga för att ett 
CSR-arbete ska bli resultatrikt och en förutsättning för att implementera CSR inom 
verksamheten. Idag är företag X i behov av att konkretisera deras arbete för hållbar utveckling 
vilket möjliggörs med hjälp av den CSR-policy som uppsatsen resulterat i. Policyn grundar 
sig i de egenskaper som relevanta teorier utmärker inom CSR-arbete och kopplas ihop med 
företag X vision, mission och värderingar, detta för att CSR-arbete bör finnas med i dessa 
aspekter av verksamheten för att ett lyckat resultat ska uppnås (Werther & Chandler, 2005). 
Eftersom företag X befinner sig i en expansiv fas där mycket sker i snabb takt och 
verksamheten besitter stor utvecklingspotential är det sannolikt att ett CSR-arbete för företag 
X skulle generera en viktig konkurrenskraft för företaget. Främst i relation till övriga 
konkurrenter på marknaden men också för att företaget lär uppmärksammas medialt och när 
de möts av granskning är det av stor vikt att kunna uppvisa en policy för samhällsansvar. Det 
är speciellt viktigt eftersom de agerar inom en bransch där produktion och tillverkning sker i 
utvecklingsländer där det är svårare att se över hur arbetet går till, till skillnad från om 
produktion hade skett i Sverige. Att framföra sitt CSR-engagemang i sin marknadsföring är 
också en stor möjlighet för företag att växa i samhällets ögon (ibid.). Homburg (2013) stärker 
detta genom att hävda att konsumenters val av företag och verksamheter att handla av och 
därmed stödja, påverkas av, om och hur företag kommunicerar ut CSR-arbete i deras 
marknadsföring. Detta är även något som Kim (2011) hävdar och menar som ovan nämnt, att 
när ett företag förknippas med ett starkt CSR-arbete antar både konsumenter och samhället att 
företaget i sin tur är noggranna med att framställa och producera tillförlitliga produkter. 

Genom den semistrukturerade intervju som genomförts med företag X har det framgått att 
företagets karaktär baserad på genuina värderingar, kan komma att sticka ut och skilja sig 
gentemot konkurrenterna. Tang et. al. (2012) anser att det är till stor fördel att det CSR-arbete 
som företag väljer att engagera sig inom kräver resurser och ett kostnadseffektivt 
förhållningssätt är av rekommendation. De menar att om viktiga aspekter för ett lyckosamt 
CSR-arbete faller under samma kategori och är relaterade till varandra så kan kompletterande 
uppsättningar av resurser användas och möjligheten för synergieffekter kan uppstå (ibid.). I 
detta avseende har företag X lyckats väl eftersom det arbete de utför inom socialt 
ansvarstagande går hand i hand med företagets varumärkesidentitet och image tillsammans 
med att en viktig kompetens för CSR redan är befintlig inom verksamheten. 

En utmaning som vi kan se att företag X står inför är att förmedla och kommunicera ut den 
CSR-policy som de valt att arbeta utefter. Liksom Kim (2011) menar med att utöver hur väl 
ett företag förenar sitt arbete för samhällsansvar med allmänhetens uppfattning om företagets 
CSR-engagemang så har kommunikation kommit att bli en lika viktig faktor. Hur företaget 
uppfattas av konsumenterna beror på hur de tolkar det som företaget förmedlar ut. Med  ett 
samhällsansvar bör de CSR-aktiviteter som antas vara återkommande i företagets 
marknadsföring men också i det mediala utrymme som ges för att ständigt stärka det redan 
befintliga varumärket med ett ansvarstagande som utmärker sig från konkurrenterna på 
marknaden. 

Uppsatsens metodval har visat sig fungera väl och har bidragit till det resultat som framställts. 
Eftersom en stor del av uppsatsen utgörs av ett teoretiskt kapitel med syfte att skapa ett brett 
underlag och en ökad förståelse för CSR föll sig metodvalet i form av en litteraturgenomgång 
lämplig. Att därefter skapa förståelse för hur en eventuell policy kan komma att se ut för 
företag inom kategorin SMEs lämpade det sig bäst att arbeta med företag X i en kvalitativ 
studie. Studien bestod av en semistrukturerad intervju med företag X grundare och bistod med 
insikter, kunskaper och resurser för att därefter resultera i den policy som framställts för 
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företag X och deras implementering och fortsatta arbete med CSR. Det önskade resultatet 
med genomförd intervju var att se över företagets mission, vision och dess värderingar 
eftersom dessa ofta har en nära relation till ett framgångsrikt CSR-arbete. En kvalitativ 
semistrukturerad intervju föll sig naturligt med tanke på den kontakt som önskades med 
företag X, men också för inspelning av intervjun har lett till att information har kunnat föras 
över till den empiri som idag utgör en del av uppsatsen. Empirin har också använt sig av fyra 
stycken citat vilket både förstärker trovärdigheten hos respondenten och den information som 
ges.  

Det finns flera faktorer som påverkat samarbetet med företag X, främst har arbetet mellan 
uppsatsgruppen och respondenten fungerat väl på grund av den interna access det funnits 
tillgång till. Samarbetet har bestått av öppenhet, ödmjukhet och positivitet som resulterat i 
goda möjligheter till att ta fram ett väl genomarbetat resultat. Den relation som skapats kan 
bero på att det byggts upp en ”win-win situation” mellan uppsatsgruppen och företag X. 
Företaget möjliggör att uppsatsen kan undersöka det som önskats medan företag X får konkret 
hjälp med att implementera CSR inom deras verksamhet, något som troligtvis hade varit 
nödvändigt inom en snar framtid oavsett. Eftersom båda parter funnit ett behov av samarbetet 
har det också skett på ett strukturerat, informativt och utvecklande sätt. 

Genom uppsatsens valda metod som utmynnat i ett resultat baserat på god kontakt, respons 
och kommunikation med valt fallföretag har de mål som bestämdes inför arbetet uppnåtts. 
Den främsta målsättningen var att ge kunskap om CSR-arbete i SMEs med fokus på ett 
specifikt företag inom klädbranschen och därefter ta fram en möjlig CSR-policy för företag X 
utifrån dess verksamhet och förutsättningar, vilket har genomförts. Ytterligare en förhoppning 
var att den framtagna policyn skulle kunna agera modell och användas av liknande företag 
inom ramen för SMEs. Idag är det sistnämnda svårt att avgöra eftersom uppsatsens resultat 
ännu varken förmedlats till andra företag eller publicerats offentligt. Det leder till att vi idag 
inte kan mäta resultatets bidrag och stöd gentemot andra företag men kan konstatera att vår 
förhoppning istället lett till en vision om att kunna stödja andra mindre verksamheter i deras 
arbete för att implementera ett lyckosamt CSR-arbete. Att inneha de målsättningar som vi 
under arbetets gång haft, har gynnat processen med uppsatsskrivande. Dock är det av hög 
relevans att företag X kan komma att integrera CSR i deras kärnverksamhet genom vårt 
bidrag. På så sätt kan företag X stå sig starka på marknaden gentemot konkurrenter samtidigt 
som de bidrar och tar ansvar i samhället, säkerställer och kvalitetssäkrar produktion och 
tillverkning samt expanderar till att bli en verksamhet som lever upp till de förväntningar som 
finns från både konsumenter och samhället. 
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6. Slutsats 
	  
Nedanstående stycke beskriver de slutsatser som kan dras utefter uppsatsens teoretiska 
kapitel, empiri och diskussion tillsammans med den framtagna policyn och 
implementeringsmodellen som agerat uppsatsens resultat.  
 
Vid implementering av CSR är det grundläggande att företag innehar ett genuint CSR-
engagemang med utvecklingspotential att generera ett långsiktigt ansvarstagande, både för 
miljön och samhället. En påtaglig slutsats är att ett integrerat CSR-arbete inte bara gynnar 
samhället utan även, med stor sannolikhet, bidrar med ökade intäkter och konkurrensfördelar 
för företaget. Idag är CSR ett verktyg som alla företag på något sätt berörs av oavsett om de 
väljer att aktivt arbeta med CSR för att främja hållbar utveckling eller inte. Det har resulterat i 
att CSR idag har kommit att bli ett modernt sätt att bedriva verksamheter på baserat på en 
metod som grundar sig på etik och moral tillsammans med ett miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt ansvarstagande.  Den policy som utarbetats utifrån uppsatsens teoretiska och 
empiriska kapitel för företag X, ligger till grund för den implementeringsmodell som 
framtagits för liknande företag inom SMEs. Företag som använder sig av CSR-arbete bör 
förstå att de även efter implementering måste förhålla sig till marknadsanpassade 
förändringar, följa upp sitt CSR-arbete och kvalitetssäkra de åtaganden de gör för att resultatet 
både ska bli lyckosamt och långsiktigt.  
 
Uppsatsens resultat påvisar att företags samhällsansvar ur ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv får ett allt större utrymme hos företag. Därför bör CSR fortsätta att 
implementeras hos företag men också uppmärksammas medialt för att skapa större 
påtryckningar på företag att engagera sig inom CSR och hållbar utveckling.  
 
Idag är det viktigt att företag bedriver CSR-arbete med utgångpunkt från satta riktlinjer och 
policys baserat på företagsvärderingar, resurser och kompetens. Genom att följa utsatta 
riktlinjer med hjälp av handlingsplaner och konkreta uppföljningsmoment kan företag 
använda CSR som ett strategiskt verktyg inom SMEs. På så sätt kan de urskilja sig gentemot 
sina konkurrenter på marknaden och ur samhällets ögon framstå som ett företag som tar sitt 
samhällsansvar.   
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7. Förslag till fortsatt forskning 
 
Den här delen ger förslag till fortsatt forskning inom ämnet, vilket anses högst aktuellt på 
grund av att CSRs framfart i både samhället och hos företag, oavsett storlek. 

Uppsatsen är inriktad mot företag inom SMEs gentemot ett fokus på tillväxtambitioner och 
viljan att förändra verksamheten för att skapa en CSR-anda som ska genomsyra hela 
företaget. Av den anledningen skulle det behöva drivas ytterligare studier på ämnet i relation 
till hur SMEs utveckling ser ut på den globala marknaden. Eftersom CSR i sig är ett ämne i 
ständig förändring och utveckling bör det också ses över hur befintliga CSR-policys hos 
företag uppfattas av allmänheten kopplat till dess påverkan på företagslegitimitet och 
trovärdighet. 
 
Vi tror att företag, för att ta sig an CSR på ett lyckosamt sätt, bör ta hjälp vid 
implementeringen av CSR som verktyg för att förstå dess grunder och förutsättningar. Vi 
önskar att framtida studier gjorda på ämnet kan bidra till den praktiska framfart som CSR har 
inom företag, både nationellt och internationellt. Vi rekommenderar att kommande studier 
riktade mot CSR-arbete i SMEs väljer att noggrant följa små och medelstora företags 
utveckling med CSR-arbete för att säkerställa dess aktualitet och för att minimera risken för 
att företag väljer att ägna sig åt en funktion som framöver kanske inte innehar samma effekt 
som CSR har idag. Den globala marknaden befinner sig i ständig rörelse och det är sannolikt 
att CSRs relevans kan komma att förändras med tiden. Av den anledningen bör företag vara a 
jour med samhället och förhålla sig till de marknadsanpassade förändringar som sker.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1, Intervjufrågor skickade till företag X 
 
PRESENTATION AV ARBETE 
Vi har valt att skriva en kandidatuppsats om CSR och valde att inrikta oss på CSR-arbete i 
SMEs. Vi har förstått att CSR är något som ligger i tiden och som de flesta företag väljer att 
satsa på i nuläget. Planen är att skapa en policy då vi har förstått att ni driver ett visst CSR-
arbete men kanske inte har det nedskrivet. Där av vill vi ställa lite frågor för att få en 
förståelse samt information kring er kärnverksamhet. Förhoppningen är att den framtagna 
policyn/modellen sedan ska kunna implementeras i er verksamhet samt andra SMEs. 
 
INTRODUKTIONSFRÅGOR 
1. Berätta lite om er verksamhet?   
2. Vad är bakgrunden till att ni startade företaget? 
3. Hur många anställda har ni? 
4. Beskriv er vision, mission och mål med verksamheten. 
5. Vilka är era främsta värderingar inom verksamheten? 
6. Hur ser er nuvarande marknadsföringsstrategi ut? 
7. Hur ser ni på hållbar utveckling och hur jobbar ni för att uppnå det? 
8. Vilka resurser har ni för att ta socialt ansvar? 
9. Vilka är era främsta konkurrenter? 
10. Hur förhåller ni er till konkurrenternas arbete med CSR och socialt ansvar? 
11. Till vilken grad är ni villiga att utveckla ert arbete med CSR i form av tid och resurser? 
12. Hur tror ni att ert företag och varumärke uppfattas och associeras utav intressenter? 

- Hur vill ni uppfattas och associeras? 
- Hur arbetar ni för att uppfattas på önskat sätt? 

13. Hur jobbar ni utåt sett för att visa ert engagemang i socialt ansvar? (marknadsföring, PR, 
vilka kanaler etc). 
14. Har ni fått någon kritik (positiv/negativ) kring hur ni arbetar med CSR (socialt ansvar)? 
            - Vid negativ kritik, hur har ni bemött det? 
 
HÅLLBARHETSFRÅGOR 
1. Hur arbetar ni med hållbarhet idag? 
2. Har ni några satta policyers som genomstrålar er verksamhet, strategier och företagskultur? 
3. Vad är ni villiga att förändra inom er verksamhet för att implementera CSR i 
kärnverksamheten? 
4. Hur skiljer ni på det arbete ni gör för hållbarhet utifrån ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv? 
5. Är det några frågor som ligger er mer varmt om hjärtat och som ni därför prioriterar mer? 
6. Vilka aspekter inom hållbar utveckling anser ni är viktiga? Vad kan ni förbättra redan idag? 
5. Anser ni att ni använder er av CSR idag? Om ja – hur? Om nej – hur har ni tänkt gå tillväga 
för att ta socialt ansvar? 
6. Vilka samarbetspartners har ni? Hur arbetar dem med socialt ansvar?   
 
EKONOMISKT ANSVAR 
1. Vilka ekonomiska resurser har ni idag för implementering av CSR? 
2. När mindre företag arbetar med CSR och socialt ansvar kan det vara viktigt att agera 
kostnadseffektivt. På vilket sätt arbetar ni kostnadseffektivt? 
3. Hur tar ni specifikt ekonomiskt ansvar idag? 
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SOCIALT ANSVAR 
1. Ni samarbetar med idrottsföreningar, ser ni detta som ett potentiellt socialt ansvar? 
2. Hur ser ni att samarbetet kan komma att utvecklas? 
3. Anser ni att ni arbetar med socialt ansvar inom några andra områden? 
4. Hur tar ni specifikt socialt ansvar idag? 
 
MILJÖMÄSSIGT ANSVAR 
1. Ni har produktion i Bangladesh och Kina, på vilket sätt tillämpar ni miljömässigt ansvar i 
er produktion? 
2. Vad ställer ni för krav på val av leverantörer i fråga om leverans, produktion och 
arbetsförhållanden? 
3. Hur ser ni på det miljömässiga ansvaret vid frakt och arbetsrätt? 
4. Vad använder ni för tillverkningsmetoder? Tänker ni på att främja miljön vid 
tillverkningen? 
5. Hur tar ni specifikt miljömässigt ansvar idag? 
 
ISO 26000 
1. Vet ni vad ISO 26000 innebär? 
 -Om Ja, skulle ni vilja använda er av det? 
 
 
 

Tack för Er tid, 

Felicia, Josefine och Emelie 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.	  
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