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1 Inledning  
Detta kapitel syftar till att ge en inledande förståelse för ämnet CSR-rapportering1 och 

mer specifikt corporate social responsibility (CSR) i små och medelstora företag (SMFs). 

Kapitlet inleds med en bakgrund som ger en överblick över ämnet historiskt och hur det 

ser ut idag. Därefter berörs CSR i små och medelstora företag (SMFs). 

Problematiseringen är fokuserad på att sammanfatta och analysera tidigare forskning på 

området CSR-rapportering med fokus på att identifiera en relevant frågeställning. 

Problematiseringen går därmed igenom tidigare forskning och belyser vilka 

begränsningar dessa studier har haft. Sedan presenteras arbetets syfte och 

frågeställning. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar och disposition.  

 

1.1 Bakgrund  

CSR-rapportering är ett ämne med ökat intresse både bland forskning och i samhället 

(Christensen et al., 2019; Deegan & Unerman, 2011). Det finns flera olika sätt att 

definiera CSR-rapportering men definitionen som används i denna studie är EU 

kommissionens definition som översatt till svenska är att “organisationerna ansvar till 

deras påverkan på samhället” (European Commission, 2011, stycke 4). Detta ansvar för 

påverkan på samhället inkluderar miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, etiska frågor samt 

andra frågor i organisation som är relevant för samhället (European Commission, 2011). 

I mitten av 1990-talet började det bli populärt bland företag att rapportera om sin sociala 

påverkan men redan i början av 1990-talet offentliggjorde större företag information om 

deras sociala påverkan och påverkan på miljön. Under samma tidsperiod fick företagets 

miljöpolicy, praxis och påverkan en plats i årsredovisningen (Deegan & Unerman, 2011). 

I slutet av 1990-talet till mitten av 2000-talet blev det vanligare med triple bottom line-

rapportering (Elkington, 2018, 1994). Triple bottom line-rapportering definieras som en 

rapport som tillhandahåller information om ett företags miljömässiga, sociala och 

ekonomiska prestation (Elkington, 2018,1994; Deegan & Unerman, 2011). Det 

övergripande begreppet CSR har utvecklats över tid och inkluderar numera även 

arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, bidrag till ekonomisk 

 
1 I detta arbete kommer termen CSR rapportering primärt användas och kommer användas synonymt med 

hållbarhetsrapportering. 
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tillväxt, miljöeffekter och bolagets styrning. Det finns en tydlig trend som visar att under 

de senaste 25 åren har företagen som CSR-rapporterar ökat och denna trend förväntas 

fortsätta öka under kommande år (Christensen et al., 2019). Detta tydliggjordes när FN:s 

Agenda 2030 antogs 2015 med målet att år 2030 ska alla länder ha uppnått 17 mål som 

bidrar till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling (FN, u.å.a.). 

 

Fokuset gällande CSR-rapportering har huvudsakligen, både i praxis samt i forskning, 

varit på stora företag vilket går att observera genom exempelvis EU-direktivet som gjorde 

hållbarhetsrapportering tvingande för större företag (2014/95/EU2). Små och medelstora 

företag har inte samma krav som stora företag utan deras hållbarhetsrapportering är 

frivillig. I artikeln av Hąbek och Wolniak (2015) dras slutsatsen att majoriteten av företag 

som CSR-rapporterar är stora företag. Det är dock intressant att observera att artikeln 

belyser att Sverige nämns i artikeln som ett undantag från normen eftersom det även var 

några små och medelstora företag som CSR-rapporterade (Hąbek & Wolniak, 2015). 

Detta kan bero på att enligt Tillväxtverket3 (2021) är 99,9% av alla företag i Sverige små 

och medelstora företag och av dessa är 96% små företag. Små och medelstora företag har 

mellan 10–250 anställda, mellan 8 miljoner och 40 miljoner euro i nettoomsättning samt 

4 miljoner till 20 miljoner euro i balansomslutning enligt EU-direktivet 2013/34/EU 

(tabell 2). I en studie som är gjord av Tillväxtverket (2020) arbetar ungefär 38% av små 

och medelstora företag med miljö utöver det som ska göras enligt lagstiftning. Ungefär 

25% av små och medelstora företag sätter upp egna miljömål för företaget och 24% har 

en miljöpolicy och säljer varor och tjänster som är miljöanpassade. Studien baseras på ett 

urval av 28 500 små och medelstora företag och 9 400 valde att svara på undersökningen 

som gjordes mellan november 2019 och januari 2020 (Tillväxtverket, 2020). Enligt 

Christensen et al. (2019) finns det ett positivt samband mellan företagets storlek och i 

vilken utsträckning företaget CSR-rapporterar. Anledningen till att större företag CSR-

rapporterar i större utsträckning än mindre företag kan delvis bero på att större företag 

har större press från samhället att CSR-rapportera. Det kan också delvis bero på att det 

 
2 Detta finns definierat i ÅRL 6 kap. 10§ och ytterligare informations finns i kapitel 2: Reglering. 
3 Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar 
utveckling. De hjälper även till med finansiering kunskap och nätverk (Tillväxtverket, u.å.).  
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inte är en lika stor kostnad för större företag att införa CSR relaterade aktiviteter som det 

är för mindre företag.  

 

1.2 Problematisering  

De senaste 20 åren har mycket forskning inom CSR utförts och intresset har ökat kraftigt 

de senaste åren. Tidigare har fokuset huvudsakligen varit på forskning inom större företag 

men de senaste åren har även forskningen inom små och medelstora företag ökat 

(Christensen et al., 2019). Trots den kraftiga ökningen av studier inom både CSR och 

specifikt CSR inom SMF krävs det fortsatt mycket forskning inom området.  

 

En studie som har utförts angående CSR-rapportering är Hąbek och Wolniak (2013) som 

undersökte för- och nackdelar med frivillig och lagstadgad CSR-rapportering. Studien 

utfördes genom att granska CSR-rapportering i Frankrike och Nederländerna och berör 

inte enbart små och medelstora företag utan undersöker CSR i allmänhet. En av studiens 

begränsningar är att den enbart undersöker två länder och kan därför inte ge en 

helhetsbild. Vidare utvecklades studien och Hąbek och Wolniak (2015) utförde en 

undersökning där kvalitén på CSR-rapportering jämförs och en viktig beroende faktor är 

ifall företagen har frivillig rapportering eller är tvingade till att hållbarhetsrapportera. 

Studien är utförd genom att analysera utvalda EU-länder, varav Sverige är en av dem. En 

begränsning som Hąbek och Wolniak (2015) studie har är att de enbart kan analysera 

CSR-rapporter på språk de förstår. Ett svenskt bolag som enbart är verksamt i Sverige, 

som många små och medelstora företag är, kan lika bra skriva deras 

hållbarhetsrapportering på svenska och dessa rapporter kan inte inkluderas i Hąbek och 

Wolniak (2015) studie. 

 

En annan studie som har utförts inom området är Grimstad et al. (2020) som undersökte 

små och medelstora företags skäl till att CSR-rapportera genom att utveckla en modell 

som undersöker sambandet mellan intrinsic och extrinsic motivationer. Med intrinsic 

motivationer menas att företag frivilligt engagerar sig i CSR för att det är rätt sak att göra 

och med extrinsic motivationer menas saker som görs för att uppnå ett separat resultat. 

Studien är begränsad eftersom den endast utfördes i Norge och enbart på marinindustrin. 

Det ger utrymme för utökade studier från ett annat lands perspektiv och från flera 

branscher. Grimstad et al. (2020) nämner att det kan finnas utmaningar med att 
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implementera CSR-rapportering i små och medelstora företag på grund av företagens 

storlek och resurser. En intressant aspekt att undersöka är varför små och medelstora 

företag CSR-rapporterar trots utmaningarna. 

 

Vidare utförde Morsing och Spence (2019) en studie för att undersöka vilka dilemman 

som små och medelstora företag ställs inför gällande CSR-rapportering utifrån explicita 

och implicita aspekter. Morsing och Spence (2019) framställer en egen modell för att 

kunna förklara detta fenomen som ska kunna hjälpa till att utveckla både framtida 

forskning och hjälpa i praktiken. En begränsning som studien har är att den inte 

undersöker motivation för de intrinsic och extrinsic faktorer som berör små och 

medelstora företag (Morsing & Spence, 2019). 

 

Tidigare har även en studie av Jamali et al. (2009) utförts som undersökte ifall det finns 

andra faktorer som bör diskuteras inom CSR gällande specifikt små och medelstora 

företag. Studien undersöker även ifall det är generellt signifikanta skillnader mellan hur 

SMF:s och stora internationella företag hanterar CSR. Jamali et al. (2009) utgår endast 

från ett land vilket är en begränsning och sedan har studien ett litet urval vilket gör att det 

kan vara svårare att generalisera studien. Vidare forskning hade kunnat fokusera på att 

utveckla studien med flera länder och undersöka hur små och medelstora företag hade 

kunnat implementera CSR.   

 

För att underlätta för små och medelstora företag har Arena och Azzone (2012) utformat 

en modell för att stötta små och medelstora företag med att identifiera nyckelfaktorer för 

att framställa en hållbarhetsrapportering som passar deras företag. Modellen utformades 

efter att ha utfört en studie på små och medelstora företag i stålindustrin i Italien. Små 

och medelstora företag möter andra utmaningar med att hållbarhetsrapportera jämfört 

med vad stora företag gör vilket betyder att de behöver ta hänsyn till andra faktorer när 

de framställer deras rapport. En begränsning med studien är att resultatet utifrån 

modellens användande kan variera beroende på kvalitén på företagets nyckelfaktorer 

(Arena & Azzone, 2012). 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att intresset för CSR-rapportering inom små 

och medelstora företag har ökat de senaste åren (tabell 1). Trots det nya intresset finns 
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det fortfarande mer forskning som kan utföras på CSR-rapportering inom små och 

medelstora företag. Det finns flera problem som små och medelstora företag stöter på när 

de ska påbörja hållbarhetsrapportera, som exempelvis begränsade resurser, lönsamhet och 

skäl för företagen att utföra rapporteringen.  

 
Tabell 14 
Sammanfattning av nyckelartiklarna behandlade CSR i SMFs 
Författare Nyckelord från syftet Teori & metod Förslag till vidare 

forskning 

Arena & 

Azzone (2012) 

Hjälpa SMF:s 
överkomma 
svårigheterna med 
hållbarhetsrapporterin

g 

Intressentteori, 
intervjuer 

Artikeln har utvecklat 
en egen modell för att 
SMF:s ska kunna 
identifiera 
nyckelfaktorer till att 
kunna CSR-rapportera 

Grimstad et al. 

(2020) 

SMF:s, intrinsic, 
extrinsic, CSR 
aktiviteter 

Social Capital 
Theory, 
Intressentteorin, 
Kvantitativ - 
enkätundersökning 

Andra länder som 
finns i andra kontexter 
t.ex. u-länder, andra i-
länder. 

Jamali et al. 

(2009) 

SMF:s, CSR Kvalitativ, Semi-
strukturerade 
intervjuer, 
Fallstudie 

Belysa hur SMF:s 
naturliga tillhörighet 
till CSR kan utnyttjas 

Morsing, 

Spence 

SMF:s, CSR 
engagement, 
kommunikation 

Communication 
constitutes 
organization theory 

CSR metrics borde 
undersökas vidare 

Kommentar. Tabellen visar en sammanfattning av nyckelartiklarna som använts som behandlar CSR i 

SMFs.  

 
4 Tabell 1 innefattar inte Hąbek och Wolniak (2013; 2015) eftersom tabell 1 visar en sammanfattning av artiklar som 
behandlar CSR i SMF:s medan Hąbek och Wolniak (2013; 2015) handlar om frivillig och lagstadgad CSR-rapportering 
i företag av alla storlekar. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka skäl det finns till att små och medelstora 

företag frivilligt väljer att arbeta med hållbarhet5. Skälen till hållbarhetsarbetet undersöks 

utifrån ett ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt perspektiv.  

 

1.4 Frågeställning  

Varför väljer små och medelstora företag att arbeta med hållbarhet utifrån ekonomiska, 

legala, etiska och filantropiska faktorer?  

 

1.5 Avgränsning  

En av studiens avgränsningar är att enbart små och medelstora företags skäl till att CSR-

rapportera undersöks och därav tas det inte hänsyn till mikro eller större företag. Studien 

är även avgränsad genom att den är utförd i Skåne och har ett begränsat urval. Slutligen 

är en begränsning är att studien utgår från fyra faktorer vilket kan göra att andra aspekter 

inte beaktas eller upptäcks.  

 

 

 
5 Arbeta med hållbarhet och hållbarhetsarbete används synonymt och används istället för CSR-rapport, 
CSR-rapportera och CSR-rapportering eftersom majoriteten av företag inte gör en CSR-rapport utan enbart 
arbetar med CSR relaterade aktiviteter. 
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1.6 Disposition  

 

 

 

 

 

1.	Inledning

• Studien	inleds	med	en	bakgrund	om	ämnet	och	sedan	beskrivs	problematisering.	Sedan	
presenteras	studiens	syfte	och	frågeställning.	Avslutningsvis	studiens	avgränsningar	och	
disposition.	

2.	Reglering	

• Regleringsavsnittet	inleds	med	att	presentera	de	obligatoriska	reglerna	angåedne	CSR-
rapportering.	Sedan	presenteras	internationella	frivilliga	standader	so	GRI,	FN	målen	och	
ESG.	Avslutningsvis	beskrivs	för- och	nackdelar	med	frivillig	jämfört	med	lagstadgad	CSR-
rapportering.

3.	Teoretisk	
referensram	

•I	den	teoretiska	referensramem	framställs	först	intressenteori	och	legitimitetsteorin.	
Sedan	beskrivs	Carrolls	(1991)	CSR	pyramid	och	avslutningsvis	Grimstads	et	al.	(2020)	
Strukturmodell.	

4.	Metod

•I	metodkapitlet	presenteras	först	den	vetenskapliga	metoden.	Där	presenteras	
forskningsfilosofin,	forskningsansatsen	och	forskningsmetoden.	Därefter	redogörs	för	den	
empiriska	metoden.	Där	beskrivs	först	urvalsprocessen	och	intervjuprocessen.	Slutligen	
presenteras	analsys	av	data,	och	studiens	trovädighet	och	pålitlighet.			

5.	Empirisk	
data

•I	den	empiriska	datan	presenteras	resultatet	från	intervjuerna.	Det	inleds	med	företag	A,	
sedan	företag	B	och	företag	C,	avslutningen	företag	D.	

6.	Analys	och	
diskussion	

•I	analys	och	diskussion	presenteras	först	en	övergripande	jämförelse	mellan	företagen.	
Sedan	analyseras	de	ekonomiska	skälen.	Därefter	analyseras	de	legala	skälen	och	slutligen	
etiska	skälen	och	filantropiska	skälen.	

7.	Slutsats

•I	slutsatsen	sammanförs	först	studiens	slutsatser.	Sedan		presenteras	studiens	bidrag	och	
avslutningsvis	beskrivs	studiens	begränsningar	och	förslag	till	framtida	forskning.		
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2 Reglering  

Hållbarhetsrapportering styrs av kravbaserad rapportering och frivillig rapportering 

(Hąbek & Wolniak, 2015; La Torre et al., 2018; Monciardini et al., 2020). Syftet med 

detta kapitel är att presentera både de formella lagkraven samt frivilliga standarder som 

finns inom CSR-rapportering. Därefter introduceras definitionerna av små, medelstora, 

och stora företag. Slutligen sammanfattas för- och nackdelar med frivillig och lagstadgad 

CSR-rapportering.    

 

2.1 Obligatorisk CSR-rapportering  

Enligt den svenska Årsredovisningslagen (1 kap. 3 § 4 st. SFS 1995:1554) är definitionen 

på större företag, medelantalet anställda är mer än 50, balansomslutningen uppgår till mer 

än 40 miljoner kronor eller nettoomsättningen uppgår till mer än 80 miljoner kronor 

(tabell 2). Mer än ett av kraven måste vara uppfyllda och det ska ha varit uppfyllda under 

ett av de senaste två åren. Alla företag som inte uppfyller kraven för större företag räknas 

som små företag. I svensk lag finns det ingen definition på medelstora företag, enbart små 

och stora företag. Det finns en definition av medelstora företag enligt EU-direktivet 

2013/34/EU som definierar medelstora företag som företag som uppfyller minst två av de 

följande tre kraven. Kraven är att medelstora företag har ett medelantal anställda som är 

färre än 250, har en balansomslutning som är maximalt 20 miljoner euro eller har en 

årsomsättning som inte överstiger 40 miljoner euro per år (tabell 2). Definitionen för små 

företag är företag som uppfyller två av tre av de följande kriterierna. Kriterierna är att 

små företag får i genomsnitt ha maximalt 50 anställda per år, ha en balansomslutning som 

inte överskrider 4 miljoner euro eller ha en omsättning som understiger 8 miljoner euro 

per år (tabell 2). Definitionen för mikroföretag är att de har ett medelantal anställda som 

är färre än 10, nettoomsättningen överstiger inte 700 000 euro eller har en årlig 

balansomslutning som inte överstiger 350 000 euro (tabell 2). För mikroföretag gäller 

också att två av tre kriterier måste vara uppfyllda. 
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Tabell 2  
Gränser gällande storleken på företag 
Storlek på företag Medelantal 

anställda 

Nettoomsättning Balansomslutning 

 Enligt ÅRL   

Små företag >50 >80 miljoner kr >40 miljoner kr 

Stora företag 50 80 miljoner kr 40 miljoner kr 

 Enligt EU 

direktiv  

  

Mikroföretag 10 7,1 miljoner SEK 

     (700 000 EURO) 

3,6 miljoner SEK 

    (350 000 EURO) 

Små företag 50 81 miljoner SEK 

(8 miljoner EURO) 

40,6 miljoner SEK 

(4 miljoner EURO) 

Medelstora företag 250 406 miljoner SEK 

(40 miljoner EURO) 

203 miljoner SEK 

(20 miljoner EURO) 

Stora företag <250 <406 miljoner SEK 

(<40 miljoner EURO) 

<203 miljoner SEK 

(<20 miljoner 
EURO) 

Kommentar. Gränser gällande storleken på företag enligt ÅRL 1 kap. 3§ och EU-direktiv 2013/34/EU. 
*EU-direktivets krav är omvandlade från EURO och baserad på dagens industris valutaomvandlare 
(valutakurs 14/4/2021, 1 euro = 10,15 sek)  
 

Sverige har infört krav på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen (6 kap. 10 

§ SFS 1995:1554) för företag som uppfyller mer än ett av följande krav, medelantalet 

anställda uppgår till mer än 250, företagets balansomslutning uppgår till mer än 175 

miljoner kronor eller företagets nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor. 

Kraven ska ha uppfyllts under ett av de två senaste åren. Alla företag i Sverige som 

uppfyller kraven är tvingade till att hållbarhetsrapportera men företag som inte uppfyller 

kraven kan fortfarande välja att frivilligt hållbarhetsrapportera. 
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2.2 Internationella frivilliga standarder  

Det finns flera sätt att hållbarhetsrapportera och speciellt för företag där rapportering är 

frivillig. Global reporting initiative eller GRI är en organisation som har skapat olika 

standarder för att underlätta och hjälpa företag att CSR-rapportera. Syftet med 

standarderna är att få ett relativt universellt system för att CSR-rapportera (Global 

reporting initiative, u.å.).  GRI standarderna används för att rapportera om ett företags 

miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan.  

 

FN har framställt 17 globala mål för hållbar utveckling (figur 1) som är avsedda att vara 

uppfyllda till år 2030 (FN, u.å.a.). Målen togs fram under 2015 och har syftet att stoppa 

fattigdom, klimatförändringar och bidra med fred och ett tryggt samhälle (FN, u.å.b.). För 

att FN-målen ska uppfyllas till 2030 behöver alla länder arbeta för att uppfylla målen och 

det kräver samarbete. Målen rör inte enbart staten utan är även relevanta för näringslivet 

(FN, u.å.a.). Eftersom målen rör hela samhället blir det även relevant för svenska små och 

medelstora företag att välja ifall de vill arbeta för att lyckas uppnå målen.  
 

Figur 1 
Agenda 2030, Globala mål 

  
Kommentar. Figuren är från FN:s globala mål, https://www.globalamalen.se/material/logotyper/  

 

Environmental, social and governance, mer känt som ESG är en form av 

investeringsstrategi som analyserar ett företags icke-finansiella data och ger företaget ett 

ESG-betyg utifrån dessa data (Drempetic et al., 2020; Leins, 2020). Ett ESG-betyg kan 
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användas av investerare för att bedöma ett företag och hjälpa dem fatta beslut angående 

det företaget. Utifrån företagets perspektiv kan ESG användas för att visa att företaget är 

legitimt och som ett sätt att påvisa hållbarhet (Drempetic et al., 2020).  

 

För att sammanfatta skillnaderna och likheterna mellan lagstadgad och frivillig CSR-

rapportering har Hąbek och Wolniak (2013) framställt en tabell med för- och nackdelar 

för både frivillig och lagstadgad CSR-rapportering. Fördelarna med att kravsätta CSR-

rapportering är att det exempelvis blir lättare att jämföra, det ändrar företagskulturen 

vilket gör att det blir en standard för företag att rapportera och gör att alla investerare får 

samma information. Nackdelarna är att en standard inte passar alla företag eftersom det 

kan skilja mycket mellan olika industrier och det kan ha negativ inverkan på 

effektiviteten. Fördelarna med frivillig rapportering är att det är flexibelt för att företagen 

själva vill lämna ut informationen och kan vara anpassat utifrån vad som är relevant för 

företagets bransch. Nackdelarna är exempelvis otillräckliga resurser, stor global 

konkurrens och det är ingen garanti på att rapporten är fullständig (Hąbek & Wolniak, 

2013).   
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3 Teoretisk referensram 

 Detta kapitel syftar till att bygga upp en teoretisk referensram för att få en djupare 

förståelse för teorierna som tillämpas för att tolka empirin Först presenteras 

intressentteorin och sedan legitimitetsteorin som anses vara relevanta teorier inom CSR 

(tabell 1). Sedan presenteras Carrolls (1991) CSR-pyramid6 och slutligen redogörs det 

för Grimstad et al. (2020) strukturmodell. 

 

3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin är indelad i två olika perspektiv, det normativa perspektivet och det 

positiva perspektivet. Det normativa perspektivet anser att företag ska behandla 

intressenter på ett rättvist sätt och att stakeholder power inte är relevant. Med stakeholder 

power menas att intressentens livserfarenhet bör bestämma inflytandet denna har på 

företaget och inte intressentens ekonomiska inflytande. Begreppet intressenter definieras 

som en grupp eller individ som på något sätt påverkas av en organisations handlingar 

exempelvis kunder, leverantörer, aktieägare eller samhället som helhet. Inom detta 

perspektiv finns synsättet att intressenter har intrinsic rights som inte ska brytas. Det 

positiva perspektivet förklarar när företagsledningen uppfyller intressenternas 

förväntningar. Detta perspektiv är mer företagscentrerat och ser företaget som en del i ett 

större socialt system där hänsyn tas till intressentgrupperna och hur det optimala sättet att 

hantera dem är utifrån företagets överlevnad. De intressenterna som anses ha mest makt 

och inflytande får sina behov tillgodosedda först. En intressents makt över ett företag 

bestäms utifrån hur mycket inflytande den resursen har för företagets fortsatta 

verksamhet. Intressenterna med tillgång till de viktigaste resurserna förväntar sig på 

grund av detta att deras efterfrågan blir uppfylld. Ett framgångsrikt företag anses således 

vara ett företag som tillfredsställer flera inflytelserika intressenters efterfrågan (Deegan 

& Unerman, 2011).  

 

 
6  I detta arbete kommer primärt Carroll (1991) CSR-pyramid användas och det kommer användas 
synonymt med Carroll (1991) modell.  
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Intressentteorin har använts för att det är en återkommande teori i litteraturen (tabell 1). 

Enligt Arena och Azzone (2012) är det viktigt att det tas hänsyn till intressenters behov 

vilket även nämns i Grimstad et al. (2020) som nämner intressenters krav och uppmuntran 

som ett extrinsic skäl till att arbeta med CSR. Det nämns också i att små och medelstora 

företag tenderar att ha en närmare relation till sina intressenter. Intressenter är också en 

viktig komponent gällande små och medelstora företags förståelse för CSR och det finns 

ett naturligt samband mellan CSR och företags intressenter (Grimstad et al., 2020). Denna 

studie undersöker CSR, skäl till att företag arbetar med CSR och CSR i små och 

medelstora företag vilket enligt tidigare forskning (Arena & Azzone, 2012; Grimstad et 

al., 2020) har en koppling med intressenter vilket gör intressentteorin till en relevant teori 

i denna studie.  

 

3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är en teori som syftar till att förklara att organisationer alltid strävar 

efter att bli uppfattade som att de agerar inom samhällets normer och regler för att bli 

uppfattade som legitima (Deegan & Unerman, 2011). Teorin bygger på att företag ska 

vilja bli legitima och ifall ett företag inte uppfyller samhällets normer kommer det att 

påverka företaget negativt genom försämrat rykte som leder till minskad lönsamhet 

(Stekelorum et al., 2018). Legitimitet är inget bestämt koncept utan vad som anses 

legitimt kan ändras och utvecklas över tid. För att ett företag ska överleva behöver det 

anses vara legitimt och det kan till och med betraktas som en resurs som kan påverkas 

genom företagets handlingar. Samhället som företaget befinner sig i har flera implicita 

och explicita förväntningar på hur företaget ska styras som framgår genom ett osynligt 

kontrakt mellan företaget och samhället (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Samhället förändras vilket gör att förväntningarna på företag också ändras över tid och 

ett företag måste fortsätta uppfylla de nya kraven och normerna som ställs för att det inte 

ska uppstå ett legitimitetsgap (Deegan & Unerman, 2011). Ett sådant exempel kan vara 

de nya förväntningarna på CSR-rapportering. Legitimitetsteorin är en teori som har 

använts inom flera studier för att få en bättre förståelse för CSR (Hummel & Schlick, 

2016; Morsing & Spence, 2019; Stekelorum et al., 2018). Enligt teorins perspektiv 

används CSR-rapportering som ett sätt att förstärka eller upprätthålla legitimiteten av 

företaget (Deegan & Unerman, 2011).    
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Legitimitetsteorin har även använts för att få en bättre förståelse för CSR-rapportering 

inom små och medelstora företag. Likt större företag använder små och medelstora 

företag CSR-rapportering som ett sätt att upprätthålla ett rykte och legitimitet, speciellt 

eftersom små och medelstora företag tidigare har kritiserats för att ha otillräckliga CSR-

rapporteringar (Stekelorum et al., 2018). Små och medelstora företag kan ha press från 

intressenter att CSR-rapportera som till exempel genom att kunder som är större företag 

kan sätta press på att deras leverantörerna ska anses vara legitima genom att ha en CSR-

rapportering (Stekelorum et al., 2018). Det finns flera anledningar till att små och 

medelstora företag vill CSR-rapportera och legitimitetsteorin är ett perspektiv som kan 

användas för att förklara företagets skäl till att rapportera.   

 

3.3 Carroll's CSR-pyramid    

Carroll (1991) har framställt en modell (figur 2) där CSR kategoriseras i fyra olika 

perspektiv och beskriver tillsammans CSR-konceptet. Dessa perspektiv är ekonomiska, 

legala, etiska och filantropiska perspektiv. Det ekonomiska perspektivet är relevanta för 

att organisationers grundläggande syfte är att generera vinst vilket gör att det är viktigt 

att ta hänsyn till inom CSR. Det legala perspektivet går ut på att organisationer och staten 

har ett samspel där organisationer måste följa statens lagar och krav för att samhället ska 

fungera. Det etiska perspektivet beskriver samhällets normer och förväntningar som finns 

på organisationer och som inte är lagstadgade. Etiska principer handlar om det samhället 

anser att en organisation bör göra och kan ändras över tid, det är en viktig faktor som 

organisationer måste ta hänsyn till. Filantropiska aspekter är att organisationer ska vara 

delaktiga i samhället genom att bidra till välfärd och välgörenhet samt förbättra samhället 

(Carroll, 1991).  

 

Carroll (1991) diskuterar även hur CSR kopplas till intressenter. En komponent av CSR 

är den sociala aspekten som kan kopplas till intressentteorin, där är det viktigt att göra 

organisationens olika intressenter nöjda. En organisation behöver identifiera deras olika 

intressenter, avgöra vad som är viktigt för dem och se hur organisationen ska 

implementera deras krav och förväntningar på organisationen. En fråga organisationer 

bör ställa sig själva enligt Carroll (1991) är vilka av de fyra kategorierna, ekonomiska, 
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legala, etiska och filantropiska, som organisationen ska uppfylla till de olika 

intressenterna. 

 
Figur 2 
CSR-Pyramid 

 

Kommentar. Egen bearbetning av Carrolls (1991, p. 42) The pyramid of Corporate Social Responsibility. 
 

3.4 Strukturmodell 

Grimstad et al. (2020) har utvecklat en statistisk modell för att undersöka sambandet 

mellan intrinsic och extrinsic motivationer och CSR-aktiviteter (figur 3). Som tidigare 

nämnts syftar intrinsic motivationer till att företag frivilligt engagerar sin i CSR medan 

extrinsic motivationer är det företag gör för att uppnå ett separat resultat. Modellen 

använder även fyra dimensioner som kan påverka CSR. Dessa dimensioner är, 

ekonomiska, legala, etiska och filantropiska aspekter och är baserade på Carrolls (1991) 

CSR pyramid (figur 2). Modellen konstaterar att intrinsic motivationer har ett positivt 

samband med CSR aktiviteter medan extrinsic motivation har ett svagt ej signifikant 

samband med CSR. Däremot har intrinsic och extrinsic motivationer en stark korrelation 

med varandra vilket betyder att dessa faktorer påverkar varandra. Eftersom intrinsic och 

extrinsic motivationer har en stark korrelation och påverkar varandra betyder det att 

extrinsic motivationer påverkar intrinsic motivationer som i sin tur påverkar CSR 

Filantropiskt

Etiskt

Legalt

Ekonomiskt
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(Grimstad et al., 2020). Modellen har även konstaterat att CSR har starkast samband med 

den ekonomiska aspekten av de fyra dimensionerna, därefter följer den etiska aspekten, 

sedan har den legala aspekten näst svagast samband och slutligen den filantropiska 

aspekten som har svagast samband. Sedan testades hur mycket påverkan intrinsic och 

extrinsic motivationer har på CSR och resultatet var att 47% av variation i CSR beror på 

intrinsic och extrinsic motivationer (Grimstad et al., 2020). 

 
Figur 3 
Strukturmodell 

 
Kommentar. Egen bearbetning av Grimstad et al. (2020, p. 562) Structural model results. 

 

3.5 Analysmodell  

Utifrån den teoretiska referensramen har en analysmodell (figur 4) tagits fram som ska 

ligga till grund för studien. Materialet analyseras huvudsakligen utifrån ett ekonomiskt, 

legalt, etiskt och filantropiskt perspektiv vilket gör att det är den första punkten i modellen 

eftersom det är närmast CSR (figur 4). Det är baserad på Grimstad et al. (2020) 

strukturmodell och Carroll (1991) CSR-pyramid. Varje perspektiv analyseras var för sig 

och sedan beskrivs vilka perspektiv som har starkast påverkan på CSR. Vidare används 

legitimitetsteorin och intressentteorin som ett ytterligare sätt att analysera materialet. De 

två teorierna är inte kopplade till någon av perspektiven utan syftar till att medföra en 

djupare förståelse till små och medelstora företags skäl till att arbeta med hållbarhet. 
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Legitimitetsteorin och intressentteorin ger en annan infallsvinkel och ger en utökning till 

de fyra perspektivet för att ge en bättre förståelse för CSR.  

 
Figur 4 
Analysmodell för att förstå SMF:s motivationer till att CSR-rapportera 
 

 

Kommentar: Baserad på The pyramid of Corporate Social Responsibility enligt Carroll (1991, p. 42), 
Structural model results enligt Grimstad et al. (2020, p. 562) och legitimitetsteorin och intressentteorin 
enligt Deegan & Unerman, 2011.  
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4 Metod  

Detta kapitel beskriver olika vetenskapliga metoder och presenterar de metoder som 

används i detta arbete. Även det empiriska metodvalet och urvalet presenteras och 

motiveras. Syftet med kapitlet är att få en helhetsbild för studiens tillvägagångssätt och 

utförande.   

 

4.1 Vetenskaplig metod 

Den vetenskapliga metoden inleds med att presentera forskningsfilosofi samt vilken 

forskningsfilosofi detta arbete utgår ifrån. Sedan redogörs för olika forskningsansatser 

och vilken som berör studien. Slutligen diskuteras för- och nackdelar med kvantitativ och 

kvalitativ forskningsmetod samt motivering för vilken forskningsmetod denna studie 

använder.     

 

4.1.1 Vetenskaplig forskningsfilosofi  

Inom vetenskaplig forskningsfilosofi finns det flera olika utgångspunkter att utveckla en 

studie utifrån. Det epistemologiska perspektivet inkluderar positivism och 

interpretativism medan det ontologiska perspektivet inkluderar objektivism och 

konstruktionism (Bell & Bryman, 2017). Positivism utgår från den naturvetenskapliga 

forskningsmetoden för att undersöka samhällsfrågor. Huvudprincipen i positivism är att 

utföra en objektiv studie som generellt är baserad på fakta och siffror för att bevisa sociala 

fenomen (Denscombe, 2018). Interpretivism utgår från samhällsforskningen och 

förutsätter att det är skillnader mellan människors beteende och naturvetenskapliga 

fenomen (Bell & Bryman, 2017). Den interpretivistiska filosofin har en subjektiv 

utgångspunkt och vill använda människors komplexa erfarenheter och uppfattningar för 

att sedan utföra en tolkning utifrån informationen (Denscombe, 2018). Objektivism är ett 

synsätt som betraktar organisationer som objekt med egna riktlinjer, standarder och regler 

där det uppstår en egen kultur. Konstruktionism är ett perspektiv som utgår ifrån sociala 

företeelser och hur de konstruerar och ändras av parterna i fenomenet (Bell & Bryman, 

2017). Denna studie har utgångspunkt i interpretivism eftersom studiens utgångspunkt är 

i olika individuella företags erfarenheter och tillvägagångssätt vid CSR-rapportering som 

sedan tolkas för att besvara frågeställningen. Enligt Bell och Bryman (2017) vill 

interpretivism belysa sociala handlingar och dess subjektiva innebörd. Detta återspeglas 
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i denna studie genom att det relevanta är företagens egna subjektiva anledningar till att 

CSR-rapportera och vilka handlingar och skäl företagen har till att arbeta med hållbarhet.      

 

4.1.2 Forskningsansats  

I forskningen finns det olika forskningsansatser som används för att koppla samman 

empirin och teorin i en studie. Dessa forskningsansatser är deduktiv, induktiv och 

abduktiv analysstrategi (Lind, 2019). Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att hypoteser 

formuleras utifrån tidigare forskning och teorier. Inom deduktiv forskning är 

datainsamlingen baserad på och utgår ifrån teorierna och hypoteserna (Bell & Bryman, 

2017). Induktiv analysstrategi innebär att forskarna börjar med att utföra någon form av 

empiri och sedan byggs teorin upp utifrån det (Bell & Bryman, 2017; Lind, 2019). Syftet 

med induktiv forskning är att forskarna inte ska påverkas av tidigare forskning och teorier 

utan att de ska kunna dra egna nya slutsatser utifrån empirin och sedan välja teorin utifrån 

den nya informationen (Bell & Bryman, 2017). En abduktiv analysstrategi är en 

blandning mellan induktiv och deduktiv analysstrategi. Det empiriska arbetet och teorin 

kombineras och de kan framställas samtidigt. Forskningen har sin grund i teorin men 

empirin behöver inte ha tydligt utformade hypoteser som i en deduktiv analysstrategi 

(Lind, 2019). Denna studie utgår ifrån en deduktiv analysstrategi eftersom 

frågeställningen är baserad på tidigare forskning och sedan byggs den teoretiska 

referensramen upp. Empirin utförs utifrån en frågeställning som är utformad och primärt 

baserad på Carrolls (1991) CSR-pyramid7 men även med inspiration från intressentteorin 

och legitimitetsteorin. Studien baseras på faktorerna inom CSR som redan har framställts 

genom tidigare forskning och denna studie syftar till att utveckla och utforska dessa 

faktorer utifrån perspektivet av små och medelstora företag. 

 

4.1.3 Forskningsmetod  

Kvalitativa data förknippas vanligtvis med forskningsstrategier som fenomenologi, 

grundad teori, etnografi och fallstudier och med forskningsmetoder som observation, 

intervju och dokument. Kvantitativa data associeras med intervalldata, ordinaldata, 

kvotdata och nominaldata. Det som lockar med kvantitativa data är att det sker en 

definitiv och exakt mätning av undersöknings fenomenet eftersom datan grundar sig i 

 
7 Den deduktiva ansatsen till våra intervjufrågor illustreras i bilaga 3 
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siffror (Denscombe, 2018). Generellt ger kvalitativa data en flerdimensionell beskrivning 

av det undersökta ämnet och data uttrycks i verbal form medan kvantitativa data är 

uttryckta i numerisk form och är standardiserade (Lind, 2019). Det vill säga att en 

kvalitativ forskningsmetod ger en djupgående och detaljerad beskrivning av ämnet 

eftersom det tenderar att vara en småskalig studie där ord analyseras medan kvantitativ 

forskning är förknippad med storskalig forskning som genererar statistiskt tillförlitliga 

resultat som är generaliserbara (Denscombe, 2018).  

 

Enligt Denscombe (2018) är en fördel med kvalitativ forskningsmetod dess begränsning 

till ett visst område samt att undersökningen är djupgående vilket gör att metoden är bra 

för att hantera socialt komplexa situationer. Nackdelen med detta är att dess småskalighet 

och ingående studie gör det svårt att se i vilken utsträckning forskningsresultaten är 

generaliserbara och går att tillämpa på liknande fall. En annan fördel är att det finns en 

förankring till den verkliga världen och risken är således liten att teorier tas ur ingenting. 

En annan nackdel är att kvalitativa data tar längre tid att analysera än kvantitativa data 

eftersom kvalitativa data vanligtvis är ostrukturerade och behöver kodas innan de kan 

analyseras. Det finns dock dataprogram som kan hjälpa till att analysera kvalitativa data 

men inte i samma utsträckning som kvantitativa data kan analyseras i dataprogram. 

Ytterligare en fördel med kvalitativa data är att flera förklaringar är giltiga och det finns 

inte en korrekt förklaring. Forskare kan därför komma fram till olika slutsatser beroende 

på deras tolkningsskicklighet fastän samma metoder används. En nackdel med detta är 

att forskarens bakgrund, identitet och övertygelser har en roll i framställningen och 

analysen av data. Slutligen är en sista fördel att kvalitativa forskning har en högre tolerans 

för motsägelser och tvetydigheter än kvantitativ forskning eftersom det är en del i den 

sociala tillvaron och återspeglar den sociala verkligheten. En sista nackdel är att data kan 

tas ur sin kontext genom att det inte tas hänsyn till datasekvensen eller de omgivande 

förhållandena och båda dessa har betydelse för meningen med bilden eller texten 

(Denscombe, 2018). Trots nackdelarna kommer en kvalitativ undersökning att göras 

eftersom syftet och frågeställningen är varför små och medelstora företag väljer att CSR-

rapportera vilket besvaras mest fördelaktigt med en djupgående, flerdimensionell och 

detaljerad analys.  
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Kvalitativ forskningsmetod valdes för att syftet med denna studie är att undersöka varför 

små och medelstora företag väljer att arbeta med hållbarhet och syftet med kvalitativa 

forskningsmetoder är att få en djupare insikt i ett ämne. Denna studie är även kvalitativ 

för att personen som deltar i studien ska få prata delvis fritt om ämnet och inte behöva 

förhålla sig till förutbestämda alternativ vilket det brukat vara i kvantitativa 

forskningsmetoder. Anledningen till att det är delvis fritt är för att forskningsmetoden är 

semistrukturerade intervjuer vilket det berättas mer om i avsnitt 4.2.2. En kvalitativ 

forskningsansats har även valts för att ämnet CSR oftast undersöks utifrån en kvantitativ 

forskningsansats (tabell 1). Det finns dock nackdelar med kvalitativ forskningsmetod som 

måste tas hänsyn till. Exempelvis spelar forskarens bakgrund, identitet och övertygelser 

en roll i analysdelen vilket i denna studie delvis undviks genom att två personer analyserar 

datan. En annan nackdel är att det tar längre tid än kvalitativa data att analysera vilket det 

var kännedom om redan från början och därför kunde extra tid avsättas till analys av data. 

Alla forskningsmetoder har för- och nackdelar därför valdes en kvalitativ 

forskningsmetod eftersom det gör att frågeställningen kan besvaras på ett bättre och mer 

nyanserat sätt.  

 

4.2 Empirisk metod 
Den empiriska metoden syftar till att beskriva närmare denna studies tillvägagångssätt. 

Den inleds med att beskriva och motivera urvalsprocessen. Därefter motiveras valet av 

intervju som metod för att samla in empiriskt underlag. Slutligen redogörs det för studiens 

trovärdighet och generaliserbarhet.  

 

4.2.1 Urval  

Det finns representativt urval och explorativt urval och de representerar olika 

infallsvinklar. Explorativt urval förknippas med att undersökningen är småskalig, 

kvalitativa data och att syftet med urvalet är att generera information och insikter om 

ämnet. Det är därmed inte nödvändigt att få ett tvärsnitt av populationen, istället är 

sannolikheten större att extrema, ovanliga eller intressanta exempel uppmärksammas. Ett 

representativt urval associeras vanligtvis med användning av kvantitativa data, större 

enkätundersökningar och att undersökningens population ger ett tvärsnitt av hela 

populationen (Denscombe, 2018). Denna studie utgår ifrån ett explorativt urval eftersom 

metoden är kvalitativ och syftet med studien är att få mer information och djupare insikter 
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om varför små och medelstora företag CSR-rapporterar. Studien är även småskalig och 

har inte syftet att få fram ett tvärsnitt av populationen vilket förknippas med explorativt 

urval. 

 

När urvalet görs finns det två olika tillvägagångssätt. Det ena tillvägagångssättet är 

sannolikhetsurval som bygger på ett slumpmässigt urval ur undersökningspopulationen 

(Bell & Bryman, 2017; Denscombe, 2018). Sannolikhetsurval förknippas med 

representativt urval och för att få det bästa urvalet är det fördelaktigt om forskaren inte 

har något inflytande i urvalsprocessen. Urvalet ska med andra ord vara slumpmässigt men 

populationen är känd, det vill säga att forskaren exempelvis vet antal och kännetecken för 

populationen. Sannolikhetsurval är lämpligast att använda vid storskaliga 

enkätundersökningar som behandlar kvantitativa data. Det andra tillvägagångssättet är 

icke-sannolikhetsurval där forskaren har en viss valfrihet eller bestämmanderätt i något 

skede av urvalsprocessen (Denscombe, 2018). Icke-sannolikhet är ett paraplybegrepp 

som omfattar de urvalsformer som sannolikhetsurval inte omfattar (Bell & Bryman, 

2017). Detta tillvägagångssätt kan användas när sannolikhetsurval inte kan användas eller 

ett sådant urval inte är önskvärt. Orsaker till detta kan vara att det inte är möjligt att 

inkludera ett stort urval, det finns inte tillräckligt med information om populationen eller 

att det kan vara svårt att komma i kontakt med urvalet. Icke-sannolikhetsurval kan 

användas på ett explorativt urval när målet inte är att presentera ett representativt tvärsnitt 

av populationen utan istället är urvalets erfarenheter och expertis inom ämnet det viktiga 

(Denscombe, 2018). Enligt Bell och Bryman (2017) går det inte att generalisera icke-

sannolikhetsurval till en population. Icke-sannolikhetsurval har tillämpats i denna studie 

för att urvalet har blivit påverkat eftersom urvalet består av företag som har huvudkontor 

i Skåne län och passar in på EU:s definition av små och medelstora företag (tabell 2) samt 

har antingen en hållbarhetsrapport eller arbetar med hållbarhet enligt deras hemsida. 

Anledningen till att EU:s definition följs är att det inte finns någon definition av 

medelstora företag i ÅRL. Dessutom är EU:s definition av när medelstora företag övergår 

till stora företag samma som gränsen för när företag måste hållbarhetsrapportera enligt 

ÅRL. Därmed går det att garantera att företagen som valts arbetar med hållbarhet eller 

hållbarhetsrapporterar frivilligt. Detta resulterade i att nio företag hittades. På företagens 

hemsidor letades personen som arbetar med hållbarhet upp och mejlades. Om företaget 

inte hade en person som arbetar med hållbarhet mejlades (bilaga 1) personen som jobbar 
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med ekonomi eftersom det är den personen som känns mest sannolik att vara involverad 

i någon form av hållbarhetsarbete. Fem av nio personer svarade på mejl och i tre av fallen 

hänvisades det vidare till andra personer på företaget. Intervjuer bokades via mejl och 

personen fick välja om de ville ha intervjun digitalt eller på deras arbetsplats. Tre 

intervjuer bokades in digitalt via Microsoft Teams och två intervjuer bokades in fysiskt. 

Två arbetsdagar innan intervjun mejlades intervjufrågorna till respondenten. Anledningen 

till att intervjufrågorna inte mejlades ut till respondenterna samtidigt var att intervjuerna 

var olika dagar och respondenterna skulle ha möjlighet till lika lång tid att förbereda sig 

inför intervjun för att öka trovärdigheten.  I samband med detta upptäcktes det att ett 

missförstånd hade skett med ett företag som inte arbetade någonting med hållbarhet och 

intervjun avbokades. I slutändan intervjuades fyra företag (tabell 3) varav tre var digitalt 

och en var på respondentens arbetsplats (tabell 4). 

 

Urvalsmetoden som använts i denna studie är målstyrt urval vilket är den vanligaste 

urvalsmetoden i kvalitativ forskning. Målstyrt urval är icke-sannolikhetsbaserat och 

innebär att urvalet görs utifrån forskningens mål och med hjälp av kriterier för att 

möjliggöra att forskningsfrågorna besvaras. Det finns två distinktioner att utgå ifrån och 

den första är sekvellent urval. Sekvellt urval skiljer på sekvellelt urval och icke-sekvellt 

urval. Sekvellelt tillvägagångssätt innebär att urvalsprocessen inleds med ett urval som 

utökas under forskningen gång för att bli mer lämpligt att besvara forskningsfrågorna. 

Icke-sekvellt urval innebär att urvalet är fastställt redan tidigt under forskningsprocessen 

(Bell & Bryman, 2017). I denna studie används ett icke-sekvellt urval för att urvalet 

fastställdes i början av studien. Anledningen till att urvalet fastställdes i början av urvalet 

är att det är svårt att hitta små och medelstora företag som arbetar med hållbarhet på något 

sätt. Det var med andra ord nödvändigt för studiens fortskridande att fastställa urvalet 

tidigt. Den andra distinktionen är a priori urval och villkorliga urval. Vid a priori urval är 

kriterierna för urval fastställda vid forskningens början. Villkorlig urvalsprocess är när 

kriterierna för analysenheterna utvecklas under studien (Bell & Bryman, 2017). Denna 

studie gjordes utifrån en villkorlig urvalsprocess eftersom urvalskriterierna växte fram 

under tiden studiens gång. Anledningen till det är att definitionen på små och medelstora 

företag blev tydligare. Under urvalsprocessen togs ställning till vad som räknas som 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Med hållbarhetsarbete menas i denna studie 

att företaget har en flik på sin hemsida där de berättar om sitt miljö- eller 
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hållbarhetsarbete. Det räcker inte att de har ISO certifikat eller en miljöpolicy på sin 

hemsida för att räknas som hållbarhetsarbete i denna studie. Med hållbarhetsrapport 

menas dokument som heter hållbarhetsrapport och företaget berättar hur de arbetar med 

hållbarhet.  

 

Urvalet gjordes med hjälp av programmet Business Retriever. I Business Retriever 

filtrerades företag för att få fram de företag som passar in på EU:s definition för små och 

medelstora företag (tabell 2). För att minska urvalet ytterligare söktes enbart på företag i 

Skåne län. Därefter besöktes företags hemsidor för att se om de hade någon information 

angående miljö- eller hållbarhetsarbete samt om det fanns en hållbarhetsredovisning att 

tillgå. Företagen som hade någon information om sitt hållbarhetsarbete blev sedan 

kontaktade via mejl (bilaga 1) med förfrågan om att delta i en intervju. 

 
Tabell 3  
Presentation av företag 

Företag Bransch Medelantal 
anställda 

Nettoomsättning 
(Tkr) 

Balansomslutning 
(Tkr) 

Hållbarhets-
rapport 

Företag 
A 

Partihandel, Kemiska 
produkter, plastindustri 
 

30 43 717 47 575 Nej 

Företag 
B 

Partihandel, Hushållsvaror 
övriga 
 

74 252 189 109 772 Nej 

Företag 
C 

Tillverkning & industri, 
Byggnads Metallvaror, 
tillverkning 

91 188 302 90 424 Ja 

Företag 
D 

Livsmedelsframställning, 
Bageri- & mjölprodukter 

14 26 513 13 377 Nej 

Kommentar. Presentation av företagen som deltagit i intervjuerna som visar att de ligger inom gränserna 
som presenterades i tabell 2. Alla företag arbetar med hållbarhet på något sätt. Siffror och bransch är 
hämtade från Business Retriever. 

 
4.2.2 Intervju 

Forskningsintervjuer är en datainsamlingsmetod som använder människors svar på frågor 

som datakälla. När någon samtycker till en intervju är de medvetna om att de deltar i en 

undersökning och samtycker underförstått till att delta i studien, att deras ord kan 

användas som data och att det är forskaren som leder diskussionen. Intervju används när 

komplexa och subtila områden ska undersökas exempelvis när känslor, uppfattningar, 

erfarenheter samt åsikter ska förstås på djupet. När komplexa frågor undersöks krävs det 
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också en djup förståelse för hur olika system eller saker fungerar samt hur det påverkas 

av olika faktorer (Denscombe, 2018). Det är även lämpligt att använda intervju som 

metod när privilegierad information undersöks det vill säga när det finns möjlighet att 

intervjua nyckelpersoner som kan ge kunskap och insikter baserat på deras egen 

erfarenhet eller position (Denscombe, 2018; Lind, 2019).  

 

Det finns tre olika intervjumetoder och de är strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade. Vilken som väljs beror på hur flexibel intervjun föredras att vara. 

Strukturerade intervjuer kan liknas vid ett frågeformulär som besvaras ansikte mot 

ansikte. Frågorna är förutbestämda och den som svarar får ett antal svarsalternativ. Denna 

intervjumetod är användbar för storskaliga forskningsprojekt eftersom datainsamlingen 

är standardiserad (Denscombe, 2018). Vid semistrukturerade intervjuer finns det frågor 

att utgå ifrån men intervjuaren är inställd på att vara flexibel och den intervjuade har 

möjlighet att uttrycka och utveckla sina tankar och idéer. Den som blir intervjuad har 

även större utrymme att svara utförligt på frågorna. Vid ostrukturerade intervjuer 

introduceras ett ämne och den som intervjuar lägger sig sedan inte i för att den som blir 

intervjuad fritt ska få utveckla sina tankar och fullfölja sin tankegång utan att intervjun 

präglas av förutbestämda frågor (Denscombe, 2018; Bell & Bryman, 2017). Kvalitativa 

intervjuer kännetecknas av flexibilitet eftersom intervjuaren kan välja att följa upp svar 

med djupare frågor av ämnet. Det kräver dock förberedelse samt att den som intervjuar 

är påläst om ämnet som frågorna behandlar och att det finns en uppfattning om vilken 

information intervjun förväntas ge (Lind, 2019).  

 

Denna studie är kvalitativ och därför används en kvalitativ forskningsmetod. Det som 

Lind (2019) benämner kvalitativ intervju har liknande drag av det som Denscombe (2018) 

benämner semistrukturerad intervju vilket Bell och Bryman (2017) styrker genom att 

påstå att kvalitativa intervjuer och semistrukturerade intervjuer ligger nära varandra. 

Utifrån denna information var den mest optimala forskningsmetoden semistrukturerade 

intervjuer eftersom det kombinerar tryggheten att ha en intervjuguide (bilaga 2) samtidigt 

som det ger möjlighet att ställa följdfrågor om något är otydligt eller behöver utvecklas. 

Enligt Lind (2019) har intervjuer vanligtvis utgångspunkt i en intervjuguide (bilaga 2) för 

att ge intervjun en struktur och för att ge en viss enhetlighet. Intervjuguidens (bilaga 2) 

koppling till den teoretiska referensramen styrks av studiens operationalisering som finns 
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i operationaliseringstabellen (bilaga 3). Operationaliseringens syfte är att koppla samman 

teori och praktik (Lynham, 2002). Intervjufrågorna kopplas primärt samman med Carrolls 

(1991) modell (figur 2) för att ge relevant information till ämnet som undersöks. En fördel 

med semistrukturerade intervjuer är att frågor kan läggas till under intervjun om det 

upptäcks att det behövs fler frågor för att få informationen som behövs av respondenten. 

Detta kan även vara en nackdel eftersom det inte ställs exakt samma frågor i alla 

intervjuer. Risken är att frågorna kan bli ledande för att passa undersökningsmodellen 

och respondenten svarar utifrån vad den uppfattar att intervjuaren vill ha för information. 

Det behöver inte vara något negativt eftersom vissa människor pratar mer än andra medan 

vissa behöver få fler frågor för att intervjuaren ska få ut samma information men det kan 

vara bra att ha i åtanke vilken typ av frågor som läggs till. 

 

Kvalitativa intervjuer är en kritiserad metod. Kritiken riktas mot att forskaren inte tar 

hänsyn till möjligheten att respondenten inte alltid förmedlar verkligheten eftersom 

respondenten kan minnas felaktigt eller ha bristfällig kunskap. Respondenten kommer 

också alltid ha en subjektiv uppfattning som är relaterad till sina tidigare erfarenheter och 

till nuvarande omständigheter. Forskaren bör även ta hänsyn till att denna enbart får ta 

del av vad respondenten säger och inte vad respondenten faktiskt gör (Roulston, 2010). 

Vid en intervju påverkas respondenten även av intervjuaren som person vilket kallas 

intervjuareffekten (Nationalencyklopedin, u.å.). Vilka svar en respondent ger kan bero på 

hur intervjuaren uppfattas. Främst är det intervjuarens ålder, kön och etnicitet som 

påverkar hur transparent och hur mycket information som ges av respondenten. Vid 

känsliga eller personliga frågor blir detta betydelsefullt eftersom respondenten kan inta 

en försvarsställning och svara på det sätt som denne tror är rätt. Respondenten kan också 

svara på ett sådant sätt att det stämmer överens med vad denne tror är intervjuarens 

synpunkt. Intervjuaren rekommenderas att minimera sin påverkan på respondenten 

genom att exempelvis ta en passiv roll när intervjuer genomförs. Anledningen till det är 

att det är respondenten som är viktig (Denscombe, 2018).  

 

De fyra intervjuer som genomförs i denna studie är personliga intervjuer som enligt 

Denscombe (2018) innebär att forskare och respondent har ett möte. Intervjuernas 

varaktighet varierade mellan 17 och 43 minuter och tre av intervjuerna skedde digitalt 

medan en av intervjuerna genomfördes på företagets kontor (tabell 4). Anledningen till 
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att personliga intervjuer valts är att det är lätt att arrangera eftersom det enbart är 

respondenten och forskarens schema som behöver ha en ledig tidpunkt där intervjun kan 

utföras. En fördel med personliga intervjuer är att de åsikter och synpunkter som 

framkommer under intervjun enbart kommer från respondenten. Denna fördel kan också 

ses som en nackdel eftersom vid exempelvis en gruppintervju deltar flera personer med 

olika åsikter vilket leder till djupare diskussioner om ämnet. Vid gruppdiskussioner kan 

det därmed också tas upp anledningar till ens synpunkt eller åsikt. Ytterligare en fördel 

med personliga intervjuer är att det är lätt att kontrollera eftersom forskaren endast har en 

persons idéer och åsikter att utforska. Det är även enbart en person som ska ledas genom 

intervjun. Avslutningsvis är en fördel att det är lättare att transkribera en personlig 

intervju eftersom det bara är en som pratar och en röst som behöver kännas igen 

(Denscombe, 2018).  

 
Tabell 4  
Intervjuers tid och plats 
Företag Plats Tid 

Företag A Microsoft Teams 22 minuter 

Företag B Microsoft Teams 43 minuter 

Företag C Microsoft Teams 26 minuter 

Företag D På företaget 17 minuter 

Kommentar. Tre av fyra intervjuer genomfördes via Microsoft Teams och intervjuerna tog mellan 17 och 

43 minuter. 

 

Efter intervjun genomförts skickades ett tackmejl (bilaga 4) till respondenten där de blev 

ombedda att fylla i en samtyckesblankett eftersom intervjuerna spelades in, vilket 

respondenten var medveten om. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. 

Transkriberingar gör det lättare att jämföra data och genomföra detaljerade sökningar 

(Denscombe, 2018). Fördelarna med att transkribera är att förbättra minnets naturliga 

begränsningar och att tolka vad respondenten säger kan undvikas. Andra fördelar är att 

det underlättar analys av vad som sagts under intervjun, materialet kan lyssnas på flera 

gånger och sekundäranalys blir möjligt vilket innebär att andra forskare kan granska 

materialet. De två sista fördelarna är att kritik om att forskarens värderingar och fördomar 
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har påverkat materialet kan bemötas och informationen kan användas flera gånger och i 

fler syften än den gjorda undersökningen. Det finns dock nackdelar med transkribering. 

En nackdel är att det är tidskrävande (Bell & Bryman, 2017; Denscombe, 2018). Enligt 

Bell och Bryman (2017) bör det räknas med att varje inspelad intervjutimme tar ungefär 

sex timmar att transkribera. Ytterligare en nackdel är att det krävs bra utrustning, 

exempelvis en ljudinspelare, för att ljudfilen ska bli bra (Bell & Bryman, 2017). Dock är 

det ett mindre problem i dagens samhälle eftersom det finns ljudinspelare i alla nyare 

mobiltelefoner som ger bra ljudfiler. Bell och Bryman (2017) skriver att en annan nackdel 

är att respondenten kan hålla tillbaka när de spelas in. Ett problem som kan uppstå vid 

transkribering är att det kan vara svårt att höra vad respondenten säger vilket kan leda till 

att det respondenten säger får en annan betydelse i transkriberingen än vad som sades i 

verkligheten (Bell & Bryman, 2017; Denscombe, 2018). En annan nackdel är att det är 

svårt att fånga betoning, intonation och uttal i text och i småskaliga forskningsprojekt är 

det vanligt att det inte görs ett försök att återge det (Denscombe, 2018). Trots nackdelarna 

är det en viktig del som måste göras när intervjuer används som forskningsmetod för att 

möjliggöra analys av data.  

 

4.2.3 Analys av data  

Analysmodellen användes för att koppla samman den analyserade datan med den 

teoretiska referensramen. Detta görs genom att identifiera citat kopplade till Carrolls 

(1991) fyra aspekter, intressentteorin och legitimitetsteorin. För att analysera materialet 

från intervjuerna har intervjuerna först transkriberats och sedan har transkriberingarna 

lästs igenom och citat kopplade till den teoretiska referensramen har markerats. Citat 

kopplade till Carrolls (1991) CSR-pyramid (figur 2) identifieras huvudsakligen genom 

att frågorna i intervjuguiden (bilaga 2) delas upp enligt de fyra aspekterna av CSR (bilaga 

3). Det fanns även fall där citat identifierades genom att respondenten nämnde orden 

ekonomiska, legala, etiska eller filantropiska skäl i samband med sitt påstående. Citat 

kopplade till intressentteorin identifierades genom att respondenten berättade att något 

görs utifrån krav från intressenter eller för att göra en intressentgrupp nöjd. Det ställdes 

även en fråga under intervjun kopplad till intressentteorin (bilaga 3) som underlättade att 

hitta citat kopplat till intressentteorin. Till legimitetsteorin kopplades främst citat som 

nämnde ordet legitimitet eller att företaget ville skapa förtroende. Citaten sammanställdes 
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i en tabell (bilaga 5) som visar vilken fråga i intervjuguiden (bilaga 2) citatet är kopplad 

till samt vilket företag som respondenten kom från och den teoretiska kopplingen. 

 

Som tidigare nämnts i 4.1.3 är det enligt Denscombe (2018) en nackdel med analys av 

kvalitativa data att forskarens bakgrund, övertygelser och identitet har en roll när datan 

analyseras. I denna studie minimeras den risken genom att två personer analyserar datan 

oberoende av varandra genom att separat markera vilka citat som anses relevanta utifrån 

Carrolls (1991) fyra aspekter, legitimitetsteorin och intressentteorin. Därefter jämfördes 

citaten som hade valts ut och var det några citat som en av personerna hade markerat 

diskuterades det varför eller varför inte det citatet valdes att markeras eller inte markera. 

Anledningen till diskussionen var för att få en bättre förståelse för hur den andra personen 

tolkade vad respondenten hade sagt och för att ta ett beslut om citatet var relevant eller 

inte. Det togs också hänsyn till citatets kontext för att få en mer objektiv syn på citatet 

innan ett slutgiltigt beslut togs.  

 

Analysen som utförs är en tematisk analys vilket handlar om innehållet och det viktiga är 

vad som sägs och inte hur det sägs (Rennstam & Wästerfors, 2015). I denna studie görs 

analysen genom citat utifrån en transkribering som inte tar hänsyn till hur den intervjuade 

personen sade något utan vad personen sade. Anledningen till att hänsyn inte hur den 

intervjuade personen säger något är att det viktigaste är upptäcka likheter och skillnader 

mellan de olika respondenternas svar. Det är därför viktigare med vad de intervjuade 

säger snarare än hur de säger det.  Bell och Bryman (2017) beskriver tematisk analys som 

ett tillvägagångssätt i kvalitativ forskning som syftar till att avläsa teman i det insamlade 

materialet. Teman utgörs ofta av något som repeteras i exempelvis flera transkriberingar 

och det viktigaste för att något ska vara ett tema är att det som upprepas är relevant för 

undersökningens forskningsfokus eller forskningsfrågor. I denna studie är 

frågeställningen kopplad till Carrols (1991) fyra aspekter av CSR vilket kunde 

identifieras i alla intervjuer (bilaga 5). Det innebär att de fyra aspekterna upprepas och är 

relevant för studiens frågeställning eftersom denna studie undersöker skäl till att små och 

medelstora företag arbetar med hållbarhet utifrån de fyra aspekterna. Därmed kan 

ekonomiska, legala, etiska och filantropiska aspekter ses som teman. Intressentteorin och 

legitimitetsteorin kan också kopplas till de intervjuade företagen och teorierna kan också 

kopplas till forskningsfrågan eftersom de är skäl som kan ingå i alla fyra aspekter och 
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därför kan intressentteorin och legitimitetsteorin som teman. Sammanfattningsvis har det 

genomförts en tematisk analys och de teman som identifierats är Carrolls (1991) fyra 

perspektiv, intressentteorin och legitimitetsteorin. 

 

4.2.4 Trovärdighet och pålitlighet  

En kvalitativ forskningsstudies trovärdighet bedöms utifrån andra faktorer än vad en 

kvantitativ forskningsstudie gör. Anledningen till detta är att syftet med kvalitativ 

forskning är att få djupgående svar medan kvantitativ forskning vill ha en stor mängd 

svar. Denna skillnad gör att olika begrepp används vid bedömning av trovärdighet. När 

det pratas om trovärdighet i kvantitativ forskning handlar det om att bekräfta att empirin 

är fullständigt korrekt medan i kvalitativ forskning ska forskare påvisa att informationen 

med rimlig sannolikhet är fullständigt korrekt (Denscombe, 2018). I denna studie har som 

sagt fyra olika företag intervjuats och respondenterna från företagen arbetar med 

hållbarhet eller är insatta i det hållbarhetsarbete som företaget gör. Eftersom 

respondenterna arbetar med hållbarhet bör det ha relativt bra kunskap inom ämnet och 

specifikt relaterat till deras företag vilket gör de till en trovärdig källa. Däremot behöver 

det även beaktas att respondenterna kan vilja måla upp en bra bild av företagen och det 

är inte garanterat att respondenten är helt transparent i intervjun. Intervjufrågorna 

mejlades ut till alla företagen två arbetsdagar innan intervjun ägde rum. Detta kan vara 

både en för- och nackdel eftersom respondenten har tid att förbereda sig vilket kan ge mer 

utvecklade och djupa svar men samtidigt går studien miste om respondenternas spontana 

reaktion. Alla företag är anonyma i studien och det kan hjälpa med att göra att företagen 

vill vara mer transparent och villiga att ge ärliga svar. Slutligen styrks även studiens 

resultat av resultat från tidigare forskning. 

 

Ett annat begrepp som används är tillförlitlighet som ifrågasätter forskarens roll och 

frågar ifall andra forskare hade kommit fram till ett likvärdigt resultat och slutsats ifall de 

utförde studien. För att övriga forskare ska kunna avgöra ifall det går att efterlikna ett 

likvärt resultat behöver procedurer och beslut beskrivas (Denscombe, 2018). 

Tillförlitligheten i denna studie stärks genom metodkapitlet eftersom studiens process 

förklaras noggrant och utförligt och de olika besluten motiveras. Utifrån presentation av 

metoden kan studiens process granskas och utifrån det kan tillförlitligheten bedömas.  
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Slutligen används även begreppet generaliserbarhet inom kvalitativ forskning. Det som 

menas med generaliserbarhet är att eftersom en kvalitativ studie har ett relativt begränsat 

urval måste det avgöras i vilken utsträckning som studien kan appliceras på en större 

population (Denscombe, 2018). Problemet med kvalitativ forskning kan vara att det kan 

vara svårt att avläsa relevansen av studien i ett bredare sammanhang och därav blir 

generaliserbarhet relevant. Ett sätt att generalisera kvalitativ forskning är att kombinera 

det med kvantitativ forskning för att påvisa mönster och öka generaliserbarheten i 

resultatet (Bell & Bryman, 2017). En annan del av generaliserbarhet är att se empirin som 

en del av ett större forskningsproblem och avgöra vilka komponenter av studien som kan 

likna och kopplas till andra fall vilket gör att det blir överförbart till en viss omfattning 

(Denscombe, 2018). Empirin som utförs i denna studie utgår ifrån fyra intervjuer som är 

utförda i Skåne. Frågan blir ifall dessa intervjuer är tillräckligt för att kunna generalisera, 

både inom hela Skåne men även inom hela Sverige. Företagen som intervjuas är i fyra 

olika branscher och är relativt olika varandra, genom exempelvis olika storlekar inom 

spannet för små och medelstora företag och olika sätt som företagets styrs. Syftet med att 

välja företag i olika branscher var att likheter i svaren inte skulle påverkas av 

branschspecifika faktorer. Trots att företagen är olika stora och är i olika branscher är 

studien svår att generalisera på grund av det begränsade urvalet. Studien kan fortfarande 

leda till nya insikter men en större undersökning hade behövt utföras för att kunna hävda 

att resultat är generaliserbart på en större population.  
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5 Empirisk data 

Detta kapitel syftar till att beskriva och återberätta informationen som samlades in under 

studiens intervjuer. Empirin presenteras företag för företag och går igenom företagens 

ekonomiska, legala, etiska och filantropiska skäl till att arbeta med hållbarhet samt övrig 

relevant information.  

 
5.1 Företag A  
Företag A är ett företag som har funnits i drygt tio år. Företaget är verksamt inom 

plastindustrin och arbetar huvudsakligen med två olika saker. Det ena är att förändra 

egenskaperna på plast vilket företaget har arbetat med från början, respondenten berättar 

själv 

 
Det ena är att syssla med att förändra egenskaper på plast de vi gör är vi gör plasten 
tåligare, tål högre temperaturer och bland annat och att den tål slitage bättre osv. 
Vår stora grej egentligen, vi håller på med nu, det är att vi om ni tänker er en 
tvättsvamp man tvättar bilen med sån gul tvättsvamp så har vi en tillsats som gör 
att den här tvättsvampen blir sten hård. (Företag A) 
 

Respondenten fortsätter berätta att det hårda materialet som bildas kan sedan användas i 

rotorbladen på vindkraftverk. Den andra delen av företagets verksamhet är att färga plast 

och företaget arbetar ungefär lika mycket med båda sakerna. Respondenten uttrycker att 

företaget ligger på ett minus i samhällets ögon när det kommer till hållbarhet eftersom 

företaget är i plastbranschen. Företaget arbetar med hållbarhet främst genom sina 

produkter, genom att göra plast mer hållbart och göra att plast kan återvinnas i större 

utsträckning. Respondenten säger att hållbarhetsarbetet egentligen har varit med från 

början men såg det inte som hållbarhetsarbete utan ett sätt att tjäna mer pengar.  

 
Respondenten berättar att det finns ekonomiska skäl till att arbeta med hållbarhet eftersom 

företaget växer mycket och har ambitioner att köpa fler företag. Respondenten uttryckte 

detta genom att säga 

 
Vi är ett bolag som växer ganska mycket. Vi är intresserade av att köpa nya bolag, 
för att köpa nya bolag behöver man pengar och då måste vi gå ut till investerare, 
de kommer kommer inte investera i oss om vi inte har en viss grön profil. (Företag 
A) 
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Fortsättningsvis berättar respondenten att det är kapital och investerare som driver 

hållbarhetsarbetet i dagsläget. Företaget arbetar med hållbarhet för att investerare inte vill 

investera i företag som inte har någon form av grön profil.  

 

Det som driver oss och driver vår hållbarhetsrapportering är inte lagar och regler 
utan det är egentligen investerare. Investerare i kollektet och det är olika 
fondförvaltare och ehhmmm.. så det är kapitalet som driver hållbarhetsarbete. Det 
är nog jättestor skillnad mot bara ett par några år sedan då var mer lagstiftning 
och så då den ehhh.. pengarna idag satsas i det som kan anses vara grönt eller 
hållbart. (Företag A) 

 
Respondenten berättar att företaget inte har krav på sig att arbeta med hållbarhet ur ett 

legalt perspektiv men att det med tiden kommer påverkas av taxonomin som är den nya 

EU-lagstiftningen det kommer beslutas om i sommar. Vidare berättar respondenten att 

företaget inte är på huvudlistan och därför kommer företaget i det första steget inte 

påverkas av taxonomin. Företaget planerar att följa taxonomin även om de inte måste och 

respondenten tror att det är taxonomin som kommer driva hållbarhetsarbetet i företag i 

framtiden 

 
Så att det är investerare och kapitalet driver just nu hållbarhet och det som kommer 
här nu och alla hävdar då att det som kommer driva det sen är den så kallade 
taxonomin som då ska börja revideras mot och börja jämföras mot. (Företag A) 

 
Respondenten berättar att företaget inte har några etiska skäl till att börja arbeta med 

hållbarhet och att det inte är något som driver verksamheten. Vidare berättar respondenten 

att det säkert har stor betydelse men att företaget i första hand drivs av annat.   

  
Tittar man på etiska grejer ehm.. nae det, det, det nej det jag skulle nog inte säga 
att vi har det som driver oss utan det är jag tror inte det har så det har säkert stor 
betydelse men vi har rätt mycket annat som driver oss i första hand. (Företag A) 

 
Enligt respondenten håller företaget på att undersöka vad som kan göra för välgörenhet. 

Företaget vill göra något som är lokalt, gör det kändare i sitt närområde och har att göra 

med branschen. Respondenten säger själv 

 
Vi vill göra någonting som egentligen är länkat till det vi jobbar med vi har bland 
annat ett av det här vara med till att sponsra eller på något sätt man tar upp sånt 
här spökgarn som är från gamla fiskenät i Öresund. (Företag A) 
 

Avslutningsvis berättar respondenten att företaget i bästa fall hade kunnat använda 
fiskenäten och spökgarnet som hämtas upp för att göra ny eller delvis ny plast. 
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5.2 Företag B  

Företag B är aktivt inom förskole-och skolbranschen genom att leverera alltifrån möbler 

till kreativt och pedagogiskt material till skolor. Företaget levererar huvudsakligen hela 

vägen från förskolan upp till gymnasienivå. Företaget är distributörer och producerar 

därför inget själva utan köper in produkter som sedan säljs vidare. Företag B samarbetar 

huvudsakligen med kommuner och mycket av dess försäljning går ut på att utföra 

upphandlingar som är en form av avtal. Förskolor och skolor måste handla från det företag 

som är först på kommunernas upphandlingar (Företag B).  

 
Respondenten tillfrågades ifall företaget hade några ekonomiska skäl för att börja arbeta 

med hållbarhet. 

 
Det blir det ju indirekt ehh asså skälet från första början då som jag var inne på 
tidigare var ju att det är en standard, ett hygienkrav, baskrav, vi måste ha detta och 
är det ju ofta i de här medelstora företagen eller små företagen, ehh och då var det 
ju egentligen att man.. ja man skapade sina, sitt grundläggande hållbarhetsarbete, 
utifrån kraven... sen var det ju, sen är det en ganska dyr omställning för att… för 
det är en speciell bransch, mycket speciellt bransch, den är inte lik någon annan, 
skulle jag säga. (Företag B) 
 

Respondenten fortsätter att berätta om bolagets ekonomiska skäl för att arbeta med 

hållbarhet och förklarar att det huvudsakligen handlar om tid och resurser och inte ökad 

försäljning.  

 
Framför allt sparar det, det sparar tid och resurser, det handlar inte om att vi får 
en ökad försäljningstillväxt, det får vi inte på grund av hållbarhetsarbetet, i och 
med att vi har 90% kommuner som kunder hade vi haft 90% privatpersoner så 
hade hållbarhetsarbetet varit mer betydande, av den enkla anledningen att vi tre 
här har ehh en egen vilja, en egen attityd gentemot hållbarhetsområdet, 
kommunerna de är mer radiostyrda, de har sin upphandling sen ska de leva efter 
det. (Företag B) 

 
Vidare tillfrågas respondenten angående frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering 

och hur företag B påverkas av detta eftersom verksamheten inte berörs av några lagkrav 

i dagsläget. 

 
Frivilliga hållbarhetsredovisning jämfört med lagstadgad så är ju, jag har varit 
inne på kollat på det rätt mycket för det är, i min roll gäller det att göra sin 
omvärldsbevakning och research och då är det ju att ha en frivillig 
hållbarhetsrapportering då gör man det mycket för det interna arbetet och ha 
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någonting snyggt att kunna vissa upp men bransch i sig kräver ju inte det om det 
inte är lagstadgat för att du är ett stort bolag helt enkelt, men du får inga extra 
poäng, du vinner ingen extra upphandling på grund av att du har en 
hållbarhetsredovisning utan det är ju mer fortsatt för dina intressenter. (Företag 
B) 
 

Respondenten uttrycker att hållbarhetsredovisning är mest relevant för intressenterna och 

ger ingen större fördel för branschen. Sedan fortsätter respondenten att utveckla hur 

företag B resonerar kring hållbarhetsrapportering.  

 
Ja lagstadgat har vi inte ens men den här frivilliga hållbarhetsrapporteringen ehh 
och skapa legitimitet ja absolut men de generaler som sagt ingen tillväxt, ingen 
förbättring för har man 1 person likt hur vi har då, jag jobbar ju bara med miljö 
och hållbarhet och sen har jag en miljöchef över mig men det skapar ingen, nej 
det skapar ingen konkurrensfördel för oss, det gör det inte. (Företag B) 
 

Vidare frågas även respondenten ifall företag B hade några etiska skäl när valdet att arbeta 

med hållbarhet togs.  

 
Du vill ju ha så bra produkter som möjligt och så välmående personal som möjligt 
för att skapa den bästa hållbara produkten, så det är ju, de etiska skälen så sätt är 
ju att ha goda arbetsförhållanden och det är ju det mycket de här, asså 
hållbarhetsarbetet går ut på att ju i det stora hela, den social hållbarheten, att du 
ska ha rätt villkor för dina arbetstagare eller i dina leverantörskedjor och det i sin 
tur genererar ju också en god produkt kvalite. (Företag B) 
 

Slutligen blir respondenten tillfrågad angående företagets filantropiska ambitioner i 

hållbarhetsarbetet vilket gav följande svar 

 
Vi sponsrar ju bland annat om man nu ska kolla på samhällsengagemang så är det 
ju ehh barncancerfonden och ehh bris och vi har ju kolla på att om vi skulle 
sponsrat eller bidragit till mer såna här samhällsengagemang men samtidigt så 
sponsrar man rätt så stor del till dessa två aktörerna. (Företag B) 
  

Respondenten fortsätter att berätta att, eftersom företaget är verksamt inom skolbranschen 

är, barn är det viktigaste för företaget och därför har det valt att satsa mer på 

organisationer som jobbar med att stödja och främja barns välmående i samhället.  

 
5.3 Företag C 

Företag C är ett företag som producerar offentlig utemiljö och har ca 100 anställda. Trots 

att företaget inte har några officiella krav har verksamheten hållbarhetsrapporterat sedan 

2017 och varit miljöcertifierade sedan början av 2000-talet. Företaget har baserat sin 
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hållbarhetsrapportering på GRI standarden och utgår från delar av den standarden. Syftet 

med att arbeta med GRI var för att lättare kunna jämföra och kunna luta sig på en 

internationell allmänt accepterad standard i deras hållbarhetsarbete (Företag C). När 

respondenten tillfrågades angående varför företaget började hållbarhetsrapportera 

svarades följande 

 
Anledningen var väl, det var väl flera kan man säg, de var ju en fråga som har 
blivit aktualiserad de sista åren och dels som ni skriver här men det här med 
lagstiftningen den berörs ju inte vi av än så länge iallafall men sen samtidigt tyckte 
vi att det var ett bra sätt att redovisa för att det här med hållbarhetsarbete. (Företag 
C) 

  
Företaget har hållt på med hållbarhet under flera år på ett eller annat sätt och har en 

etablerad hållbarhetsrapport och hållbarhetsarbete. Respondenten tillfrågas även djupare 

angående skälen till att hållbarhetsrapportera och ifall bolaget hade några ekonomiska 

skäl till att börja rapportera.  

 
Hmm nää inte direkt sen hoppas vi och tror att står, är det en kund som står och 
väljer mellan oss eller ett annat företag som inte hållbarhetsredovisar, kan vissa 
klart och tydligt på ett transparant sätt hur man jobbar och hur verksamheten är så 
hoppas och tror att de ska välja oss. (Företag C) 
 

Respondenten uttrycker att det inte finns direkta ekonomiska skäl till att börja arbeta med 

hållbarhet men att företaget hoppas att det hjälper verksamheten. När respondenten ska 

beskriva ifall någon ekonomisk förändring har upplevts sedan företaget påbörjade 

hållbarhetsrapportering svarade respondenten.  

 
Sen är det alltid svårt att säga vad som beror på vad, sen är det ju ett långsiktigt 
arbete, det är ju inget som man kanske ser effekterna av från en dag till en 
annan…. för det handlar ju också om att bygga upp ett förtroende egentligen, det 
är mycket förtroendeskapande, att man är öppen och transparant och ehh men hur 
man jobbar. (Företag C) 

  
Eftersom företag C inte faller inom kriterierna för att behöva hållbarhetsrapportera enligt 

lag är hållbarhetsrapporteringen helt frivillig. Detta betyder inte att det inte eventuellt kan 

komma krav i framtiden och respondenten frågas ifall eventuella lagkrav i framtiden 

driver företaget till att rapportera frivilligt.  

 
Ja skulle det bli så att vi ställs inför ett krav har vi ju ett försprång gentemot om 
inte hade gjort det här. Ehh sen som jag sa innan så tror vi ju på detta ehh det en 
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sak att redovisa men och en lite annat egentligen att ha ett bra ehh engagerat 
hållbarhetsarbete, det kanske inte riktigt är samma sak. (Företag C) 
 

Vidare tillfrågas respondenten ifall företaget hade några etiska skäl till att 

hållbarhetsrapportera. Respondenten beskriver att det är viktigt för företaget hur 

leverantörerna beter och sköter sig för att företaget ska kunna samarbeta med dem.  

 
Nä om man säger, vi vill ju inte att vi ska handla utav leverantörer som inte sköter 
sig ehh… det är ju självklart och därför måste vi ha koll på läget, hur våra 
leverantörer sköter sig och att det ska gå rätt till i de affärer vi gör och på det här 
sättet. (Företag C) 

   
Några ytterligare etiska skäl beskrivs inte uttryckligen av företaget angående 

hållbarhetsarbetet. Slutligen frågas respondenten ifall bolaget har några filantropiska 

ambitioner i sitt hållbarhetsarbete.  

 
Ja kanske inte direkt, vi har en del aktiviteter som vi tycker är viktiga att vi, en del 
av, viss sponsring och sånt här när det gäller idrottsföreningar då ser vi ju att i de 
fallen vi gör det inte bara urskillningslöst utan vi vill ju att dels att det ska finnas 
en ungdomsverksamhet. (Företag C) 

  
Respondenten beskriver att företaget vill stötta idrottsföreningar i närheten och föreningar 

som inte enbart stöttar mansidrott utan att det även ska gå till damidrott och parasport. 

Vidare fortsätter respondenten att berätta om samarbeten med arbetsförmedlingen och 

skolor i närområdet där följande sägs  

  
Ehh sen har vi ju då en del samarbeten med några kommuner men även 
arbetsförmedlingen för att hjälpa såna som står lite längre från arbetsmarknaden 
för att hjälpa de få möjligheter, praktikplatser och så vidare och kunna hjälpa till 
där så gott vi kan. Och likadant att vi var måna om att erbjuda de skolorna i 
närheten praktikplats eller möjligheten till examensjobb eller något liknande. I 
förlängning är det viktigt för oss att man har ett fungerande utbildningsväsen i 
närområdet sen när vi pratar kompetensförsörjning sen i framtiden. (Företag C) 

 
5.4 Företag D 

Företag D startade 1989 och vid den tidpunkten tillverkades produkterna för hand. Idag 

är tillverkningen automatiserad och är både den största och enda producenten i 

Skandinavien. Utöver Skandinavien levererar företaget i huvudsak till Storbritannien, 

Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Företaget ägs till 49% av grundarna som 

startade företaget 1989 och till 51% av en stor koncern. Företaget har 16 anställda och 

förra året växte det med 10 - 15%. Det är ett litet företag och därför har företaget inte 
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prioriterat hållbarhetsarbete. Anledningen till att företaget började arbeta med hållbarhet 

är kundkrav. Företagets huvudsakliga intressenter gällande hållbarhet är kunderna. 

 
Företag D har inga ekonomiska skäl till att börja arbeta med hållbarhet. Respondenten 

kan inte heller säga att företaget har fått någon ekonomisk vinning på att arbeta med 

hållbarhet. Företaget uttrycker däremot att om det inte hade arbetat med hållbarhet eller 

valt att köpa exempelvis förpackningsmaterial från företag som producerar hållbarare 

produkter hade det kanske fått en negativ effekt istället för en positiv effekt. 

 
Så vi tar ju företag som producerar i en enlighet med hållbarhetsarbete och 
sustainability och allt det här men vi ser inga ekonomiska vinster på det viset 
däremot så tappar vi ju inte kunder eftersom vi gör det så hade vi inte gjort det så 
hade det kanske blivit negativa följder istället för att vi får positiva följder av att 
vi gör det. (Företag D) 

 
På frågan om företag D känner att det har något försprång om det skulle komma lagkrav 

på hållbarhetsrapportering uttrycktes det att det inte känner något försprång men att det 

inte hade varit svårt för dem att börja hållbarhetsrapportera eftersom företaget redan 

rapporterar till sina ägare. Det uttrycktes även att alla siffror redan finns och om företaget 

själva rapporterar eller om ägarna gör det spelar mindre roll. På frågan svarade 

respondenten 

 
Näe det, det ser jag inte ehhmm... jag tror inte det hade varit så svårt för oss att 
ställa om att rapportera om det nu hade varit myndigheter inom sverige som hade 
krävt det eftersom våra kunder och ägare redan kräver det. (Företag D) 

 
Respondenten tycker att Sverige är duktiga på hållbarhet och uttrycket det bland annat 

genom följande exempel 

 
Till exempel om vi ska jämförelsen med en BRC - certifiering, British retail 
consortium, för livsmedel. Många av de kraven som de har i de här standarderna 
det finns redan lagstadgat i Sverige. Det är något som vi redan arbetat efter i 
många, många, många år. (Företag D) 

 
Respondenten fortsatte att berätta att anledningen till att det som redan är lagstadgat i 

Sverige finns som krav för att bli BRC - certifierade är att certifieringen finns i hela 

världen. Det finns en del länder som inte har kommit lika långt i hållbarhetsarbetet som 

Sverige och de behöver den motivationen för att göra sakerna som redan görs i Sverige.  
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Respondenten berättade att etiska skäl till att arbeta med hållbarhet finns och det görs 

genom att använda råvaror som kommer från närområdet samt att varor som vanilj och 

kokosfett ska vara fairtrade märkta och att palmolja inte ska vara inblandat i produkterna.  

 

På frågan om företaget har några filantropiska ambitioner i sitt hållbarhetsarbete svarade 

respondenten att det inte har det. Respondenten svarade dock att det arbetar med 

välgörenhet. Vidare berättar respondenten att företaget skänker pengar till en del olika 

saker och att mycket av välgörenhetsarbetet involverade barn men även idrott. 

Respondenten uttryckte det genom att säga 

 
Nattvandrarna där är han där skänker vi lite pengar alltså vi har en hel vägg full 
med diplom på andra sidan här med grejer som han skänker pengar till för, mycket 
för barn där är vi väldigt stora. Även idrottsföreningar ägarna är idrotts fantaster 
och pratar mycket idrott här inne. (Företag D) 
 

Respondenten berättade även att det som skänks pengar till ska vara lokalt vilket är viktigt 

för företaget.  
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6 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras empirin från föregående kapitel. Det diskuteras 

vilket skäl som är starkast, näst starkast respektive svagast samt skillnader och likheter 

mellan företagen. Kapitlet inleds med en övergripande jämförelse av företagen. Därefter 

analyseras företagen utifrån det ekonomiska perspektivet följt av det legala, etiska och 

filantropiska perspektivet8. 

 

6.1 Övergripande jämförelse av företagen 

Företagen som undersökts i denna studie är olika gällande storlek, bransch, geografisk 

placering och varför de började arbeta med hållbarhet. Gemensamt för företagen är att de 

har extrinsic skäl till att arbeta med hållbarhet vilket inte stämmer överens med Grimstad 

et al. (2020) som kom fram till att små och medelstora företag har mestadels intrinsic skäl 

till att CSR-rapportera. Anledningen till att företagen har extrinsic skäl är att de i någon 

utsträckning har krav från olika intressenter vilket kan kopplas till legitimitetsteorin att 

företagen känner press att rapportera. Det kan också kopplas till intressentteorin genom 

att företagen uppfyller kraven som intressenterna ställer (Deegan & Unerman, 2011). 

Företagen hade press från olika intressentgrupper att börja arbeta med hållbarhet. Företag 

A påverkas av investerarna för att investerare inte vill investera i företag utan grön profil. 

Företag B arbetar med hållbarhet för att branschen kräver det för att få upphandlingar 

därmed kan det sägas att företaget började arbeta med hållbarhet på grund av kundkrav. 

Det kan kopplas ihop med företag D som också började arbeta med hållbarhet eftersom 

kunderna kräver det. Företag C började arbeta med hållbarhet för att ägare och 

leverantörer ställer det kravet. Sedan 2017 har företag C en hållbarhetsrapport och är det  

enda företaget i studien som gör en hel rapport. Sammanfattningsvis ställer intressenterna 

krav på företagen och därför har företagen extrinsic skäl till att arbeta med hållbarhet. 

 

 
8 Tabell i bilaga 5 ger en fullständig överblick av citat, huvudsakligen sorterade efter företag och tematiskt 
sorterade inom respektive företag efter uppsatsens teoretiska ramverk. Denna tabell i kombination med 
kapitel 5 skapar grundlaget för den kommande analysen och diskussionen.  
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6.2 Ekonomiska perspektivet 

Generellt gav företagen utförliga svar och hade stark koppling gällande ifall företagen 

hade ekonomiska skäl till att börja arbeta med hållbarhet (bilaga 5). Enligt Carroll (1991) 

är organisationer historiskt sett uppbyggda som ekonomiska enheter och har som syfte att 

vara lönsamma och maximera vinst. Företags starka koppling till ekonomi och att vara 

vinstdrivande kan vara en förklaring till att flera av respondenterna hade utförliga svar 

angående ifall företagen hade ekonomiska skäl till att arbeta med hållbarhet.  

 

Företag A har tydligast ekonomiska skäl för att arbeta med hållbarhet eftersom det 

beskriver hur hållbarhetsarbetet drivs av krav från investerare och att företaget vill främja 

sina investerare och uppfylla deras krav för att kunna växa (bilaga 5). Det går att se ett 

samband mellan hur företag A prioriterar investerarna genom att uppfylla deras krav och 

intressentteorin. Som tidigare nämnts är intressentteorin en teori där företag vill 

tillfredsställa sina intressenter och uppfylla deras krav för att göra dem nöjda (Deegan & 

Unerman, 2011). Företag A beskriver uttryckligen hur verksamhetens hållbarhetsarbete 

beror på investerarna vilka är företagets huvudsakliga intressenter i förhållande till 

intressentteorin. Företag A vill med andra ord främja och tillgodose verksamhetens 

huvudsakliga intressenter för företagets fortlevnad och för att öka tillväxten. Företag D 

beskriver att det är kunderna som kräver och driver hållbarhetsarbetet (bilaga 5). Det är 

även möjligt att dra en parallell mellan intressentteorin och företag D eftersom det 

huvudsakliga skälet till att börja arbeta med hållbarhet var krav från kunder och kunderna 

är intressenterna i detta fall. Företag D beskriver inte lika starka ekonomiska skäl som 

företag A gör, som nästan enbart har ekonomiska skäl, men det går ändå att se likheter 

mellan hur företagen beskriver att ekonomiska skäl motiverar hållbarhetsarbetet och 

intressentteorin.  

 

Den i huvudsak drivande faktorn för företag D är som sagt kunder och bolaget beskriver 

att det inte har sett någon direkt ekonomisk vinning av hållbarhetsarbetet men om 

företaget inte hade arbetat med hållbarhet hade det eventuellt förlorat kunder. Företag D 

har således indirekta ekonomiska skäl som driver företaget eftersom det inte har fått in 

några nya kunder sedan det startade arbetet med hållbarhet men kunder har inte heller 

förlorats. Vidare beskriver företag D att eftersom företaget är relativt litet hade det inte 

börjat arbeta med hållbarhet på eget initiativ om kunderna inte hade krävt det (bilaga 5). 
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Likt företag D beskriver också företag B huvudsakligen indirekta ekonomiska skäl till att 

börja arbeta med hållbarhet eftersom respondenten berättar att hållbarhetsarbetet har 

sparat tid, resurser och omkostnader för bolaget men däremot ger det inte direkt 

ekonomisk tillväxt (bilaga 5). Företag B beskriver också att det är något som branschen 

kräver och bolaget vill inte hamna efter därför behöver det hålla sig till de nya standarder 

som krävs av det.  

 

Som tidigare nämnt har Arena och Azzone (2012) utför en studie på företag inom 

stålindustrin i Italien som huvudsakligen består av små och medelstora företag där de 

konstaterar att företag kan använda CSR som en metod för att konkurrerar med bolag som 

har lägre priser från andra länder. För dessa små och medelstora företagen i Italien hjälpte 

CSR-rapportering att stärka företagens band med närområdet och detta får en indirekt 

effekt på företagens ekonomi. Arena och Azzone (2012) fortsätter och utför en studie där 

en modell framställs för att underlätta för små och medelstora företag att implementera 

CSR. Likheterna till denna studie är att två av företagen visade på indirekta ekonomiska 

skäl till att arbeta med hållbarhet som kan påminnas om skälen som företagen i Italien 

hade till att arbeta med hållbarhet (Arena & Azzone, 2012).  

 

Företag B uttrycker även att ett problem är att företaget inte har lika mycket resurser som 

ett större bolag har vilket kan påverka möjligheterna för att utföra en 

hållbarhetsrapportering. Respondenten berättar att företag B kanske har alla processer, 

rutiner och dokument som krävs för att utföra en hållbarhetsrapport men på grund av 

bristande resurser hade den inte blivit lika tydliga och lättförstådd som när ett större bolag 

med större resurser utformar en hållbarhetsrapportering (bilaga 5). Enligt Christensen et 

al. (2019) är det mindre kostsamt att implementera CSR aktiviteter i större företag i 

relation till företags storlek vilket stämmer överens med det som företag B beskriver. 

 

Företag C är mest avvikande från de andra företagen och förmedlar inte lika starka 

ekonomiska skäl till att börja arbeta med hållbarhet. Företag C beskriver att 

hållbarhetsrapportering är något långsiktigt som företaget tror på och vill fortsätta arbeta 

med. Ekonomisk vinning ses som en bonus, respondenten berättar att företag C självklart 

hoppas att kunder skulle välja det framför ett annat företag som inte arbetar med 

hållbarhet men det var inte syftet med att börja hållbarhetsrapportera (bilaga 5). Företag 
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C fortsätter med att berätta att hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete och att det 

handlar om att skapa förtroende till kunderna (bilaga 5). Att bygga upp förtroende kan 

ses som ett sätt att skapa legitimitet eftersom det handlar om att uppfylla krav och normer 

(Deegan & Unerman, 2011). Eftersom hållbarhetsarbete blir allt vanligare kan det anses 

vara ett nytt krav och norm enligt kunder att arbeta med hållbarhet (Deegan & Unerman, 

2011; Stekelorum et al., 2018). Det går att dra en parallell mellan hur Företag C beskriver 

deras ekonomiska skäl för att hållbarhetsrapportera och hur legitimitetsteorin beskriver 

att organisationer vill uppfylla samhällets krav och normer för att bli ansedda som 

legitima. 

 

Enligt modellen framtagen av Grimstad et al. (2020) har ekonomiska faktorer starkast 

relation och koppling till CSR vilken innebär att enligt modellen bör företagen ha flest 

ekonomiska skäl för att arbeta med hållbarhet. Däremot nämner Jamali et al. (2009) att 

multinationella företag har större ekonomisk koppling till CSR och att ekonomiska skäl 

är en av de i huvudsak drivande faktorerna till CSR-rapportering i multinationella företag. 

Små och medelstora företag lägger större fokus på filantropiska aspekter än ekonomiska 

(Jamali et al., 2009). Denna studie tyder på ett mellanting eftersom flera av de intervjuade 

företagen visar på starka ekonomiska skäl till att arbeta med hållbarhet men intervjuerna 

visar även på att företag har filantropiska skäl till att arbeta med hållbarhet (bilaga 5).    

 

6.3 Legala perspektivet 

Inget av företagen hade i huvudsak legala skäl till att arbeta med hållbarhet. Alla företag 

som intervjuades är i dagsläget under gränsen för att behöva hållbarhetsrapportera enligt 

lagkrav (tabell 2; tabell 3). Carroll (1991) konstaterar att organisationer inte enbart kan 

sträva efter lönsamhet utan de måste också följa statens lagar och regler för att vara en 

fungerande organisation som fortsätter existera. Organisationer måste uppfylla 

åtminstone minimum standard enligt lagen för att kunna samspela med staten (Carroll, 

1991).   

 

Företag A uttryckte att det förväntar sig att inom en snar framtid påverkas av lagstadgad 

hållbarhetsrapportering och det beror på att företaget är en del i en större koncern (bilaga 

5). Respondenten beskrev att eventuella lagkrav inte är det som driver företaget men att 

det är en fördel till när det blir lagstadgat för det att hållbarhetsrapportera, till skillnad 



Jovanovic	&	Stjernbecker	

44 

från företag D som ser det inte att det kommer bli påverkade av lagkrav på 

hållbarhetsrapportering i en nära framtid eftersom det är ett relativt litet företag. Vidare 

beskrev respondenten att företagets nuvarande hållbarhetsarbete inte skulle ge 

verksamheten ett försprång i framtiden men däremot hade det inte varit svårt för företaget 

att ställa om ifall lagkrav skulle börja påverka det (bilaga 5). Respondenten berättade även 

att det var bra med ökade lagkrav eftersom alla företag inte kommer genomföra en 

hållbarhetsrapport frivilligt (bilaga 5). Detta stämmer överens med Hąbek och Wolniak 

(2013) som beskriver att en nackdel med frivillig CSR-rapportering är att rapporterna kan 

bli ofullständiga. Respondenten för företag C beskriver att tanken med lagstadgad 

hållbarhetsrapportering kan vara för att ge ägarna och investerarna mer information 

angående bolaget (bilaga 5). Även detta stämmer överens med studien från Hąbek och 

Wolniak (2013) där en fördel med lagstadgad CSR-rapportering är att alla investerade 

behandlas likvärt genom att alla får samma information. Företag C och D beskriver olika 

aspekter men båda berör skäl som Hąbek och Wolniak (2013) benämner som för- och 

nackdelar med frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering. Företag C beskriver även 

som sagt i 5.3 att för företagets egen del hade det haft ett försprång ifall 

hållbarhetsrapportering hade blivit lagstadgad jämfört med bolag som inte rapporterar. 

Vidare berättar respondenten att det är en sak att hållbarhetsredovisa och en annan sak att 

ha ett engagerat hållbarhetsarbete. Nackdelen med att ha lagstadgad 

hållbarhetsrapportering kan beskrivas som att företag enbart hållbarhetsrapporterar för att 

det är ett krav. En till fördel med frivillig CSR rapportering enligt Hąbek och Wolniak 

(2013) är att företagen samtycker till att rapportera och rapporten blir mer som en 

överenskommelse mellan företag och samhälle.  

 

Företag B beskriver att ett skäl till att rapportera frivilligt kan vara för interna skäl och att 

ha något tydligt att vissa upp som ge information till intressenter. Respondenten fortsätter 

även med att berätta att hållbarhetsrapportering kan vara ett sätt att skapa legitimitet 

(bilaga 5). Enligt legitimitetsteorin utför ett företag en handling för att skapa legitimitet 

(Deegan & Unerman, 2011). Som tidigare nämnts enligt Deegan och Unerman (2011) 

syftar legitimitetsteorin till att företag vill upprätthålla samhällets normer och regler och 

genom det bli sedda som legitima vilket är det som företag B beskriver att 

hållbarhetsarbetet är i detta sammanhang. 
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Enligt Grimstad et al. (2020) strukturmodell är den legala aspekten den aspekt som näst 

minst påverkar CSR. Det enda av de intervjuade företagen som uttryckte legala skäl till 

att arbeta med hållbarhet var företag A. Alla andra företagen uttryckte själva inga legala 

skäl men beskrev och motiverade för- och nackdelar med frivillig eller lagstadgad 

hållbarhetsrapportering och varför företag kan tänka sig rapportera frivilligt. Legala 

aspekter verkar vara det perspektivet som har minst koppling till CSR enligt studiens 

resultat.   

 

6.4 Etiska perspektivet 

Enligt Carroll (1991) handlar det etiska perspektivet om vilka förväntningar, normer och 

standarder som återspeglar en oro för vad anställda, konsumenter, samhället och 

aktieägarna anser vara rätt samt att skydda eller respektera intressenternas moraliska 

rättigheter. Företagens etiska skäl är kopplade till arbetsförhållanden, arbetsvillkor, 

leverantörer och råvaror.  

 

Företag B, C och D uttryckte att det var viktigt med bra arbetsförhållande för de anställda 

och företag C uttryckte dessutom att det är viktigt med bra arbetsförhållanden för de som 

arbetar i leverantörskedjan. Företag D, som är i livsmedelsindustrin, uttryckte indirekt att 

arbetsvillkoren för de som arbetar i leverantörskedjan är av betydelse för företaget genom 

att berätta att det finns några råvaror som används som ska vara fairtrade märkta (bilaga 

5). Att varor är fairtrade märkta innebär bland annat att det ställs krav på producenternas 

arbetsvillkor (Fairtrade, u.å.). Detta kan kopplas till Carrolls (1991) betydelse av det 

etiska perspektivet genom att företag B, C och D minskar oron bland både samhället, 

konsumenter och anställda genom att möta de normer, förväntningar och standarder som 

finns. Samhället och konsumenterna behöver inte oroa sig för att de köper varor från 

företag som inte behandlar sina anställda på ett etiskt sätt samt att de inte behöver oroa 

sig för att de varor som köps är oetiskt producerade. Anställdas oro minskar genom att 

veta att deras arbetsgivare tar hand om dem. Företag Bs respondent berättar att välmående 

personal ger en produkt som är hållbar samt av god kvalité och därför tar företaget hand 

om sin personal. Företag C uttrycker att det är viktigt att anställda blir bra behandlade av 

leverantörerna och att leverantörernas anställda blir bra behandlade. Företag D berättar 

att personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg vilket indikerar att anställda trivs och 

inte vill lämna företaget (bilaga 5). Detta stämmer överens med Carroll (1991) genom att 
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det indikerar att anställda inte behöver vara oroliga för att bli dåligt behandlade samt att 

konsumenter och samhället inte behöver vara oroliga att de köper varor från eller på något 

annat sätt stöttar företag som har mindre bra arbetsförhållanden.  

 

Enligt Grimstad et al. (2020) strukturmodell har CSR och etiska skäl näst starkast 

samband vilket stämmer överens med denna studie som också visar att etiska skäl är det 

nästa starkaste skälet för de undersökta företagen att börja arbeta med hållbarhet. Företag 

B och D har något etiskt skäl till att arbeta med hållbarhet men det är inte deras främsta 

skäl. Företag A uttrycker att det inte har några etiska skäl som driver företaget och det 

var ingen anledning till att börja arbeta med hållbarhet. Företag C säger att de inte har 

några etiska skäl men att det är en självklarhet att leverantörer sköter sig och att det är 

viktigt att deras anställda blir behandlade på ett bra sätt (bilaga 5). Vilket kan tolkas som 

att företag C inte ansåg sig ha etiska skäl till att påbörja ett hållbarhetsarbete utan att det 

etiska arbetet har setts som en självklar sak alternativt att det har tillkommit senare och 

att det råkar vara något etiskt företaget gör. Grimstad et al. (2020) skriver att små och 

medelstora företag har starka etiska värderingar vilket inte har kunnat påvisas i denna 

studie. Företag B, C och D har etiska värderingar men de är inte starka och företag A har, 

vad de har nämnt, inga etiska värderingar vilket kan bero på att det är det största företaget 

sett till hela koncernen.  

 

6.5 Filantropiska perspektivet 

Filantropi är det företag gör för att möta samhällets förväntningar på att företag ska vara 

goda medborgare och inkluderar handlingar som främjar välfärd. Filantropiska 

handlingar är exempelvis att bidra med tid eller finansiella resurser till utbildning, konst 

eller samhället. Skillnaden mellan filantropiska skäl och etiska skäl är att filantropi inte 

är förväntat utifrån ett moraliskt eller etiskt perspektiv. Samhället ser inte företag som 

inte donerar pengar, tid eller andra resurser som oetiska även om samhället skulle önska 

att det finns en viss nivå av samhällsengagemang från företag. Det finns en förväntan av 

samhället att företag ska bidra filantropiskt även om det är frivilligt. Det filantropiska 

perspektivet kan därför ses som det minst viktiga perspektivet i Carrolls (1991) CSR-

pyramid (figur 2) eftersom det ses som en bonus (Carroll, 1991).  
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Företag A och D berättar att de inte har några filantropiska ambitioner medan företag C 

svarade att det inte direkt finns några filantropiska ambitioner och företag B säger att det 

finns filantropiska ambitioner till att arbeta med hållbarhet (bilaga 5). Denna studie tyder 

på att företagen arbetar med filantropi men det finns inga filantropiska ambitioner till att 

de arbetar med hållbarhet. Utifrån detta kan samband dras med Carrolls (1991) påstående 

att det filantropiska perspektivet är minst viktigt. Dock har alla företag intresse av att göra 

saker som anses vara filantropiska. Företag A gör ingenting som kan kopplas samman 

med filantropi i dagsläget men har funderingar på att göra något som är både lokalt och 

inom branschen medan företag B, C och D gör filantropiska handlingar.  För företag A 

och B är det viktigt att skänka pengar till organisationer som arbetar med välgörenhet 

inom branschen företaget är verksamt inom. Det är viktigt för företag A, C och D att det 

är lokala organisationer och föreningar som sponsras och som det skänks pengar till 

(bilaga 5). Detta stämmer överens med Grimstad et al. (2020) som skriver att små och 

medelstora företag har en tendens att anse att deras filantropiska arbete ska gynna 

närområdet. Gemensamt för företag C och D är att de skänker pengar till den lokala 

idrottsverksamheten. Företag B, C och D har gemensamt att de skänker pengar till 

organisationer och föreningar som sponsrar barn och ungdomar. Dock gör dem det av 

olika anledningar, företag B gör det för att företaget är verksamt i skolbranschen och 

därför är barn det viktiga medan företag C och D gör det för att de tycker att det är viktigt 

för samhället. Företag C skiljer sig från de övriga företagen eftersom företag C har en del 

samarbeten med olika verksamheter. Respondenten från företag C berättar att de 

samarbetar med skolor i närheten bland annat genom att ta emot praktikanter och hjälpa 

till vid examensarbete. Dessutom har företaget samarbete med arbetsförmedlingen genom 

att hjälpa personer som har det svårt på arbetsmarknaden. Det finns också samarbete 

mellan företag C och en del kommuner (bilaga 5).  

 

Enligt Grimstad et al. (2020) har filantropiska aspekter minst samband med CSR vilket 

inte stämmer överens med denna studie eftersom filantropiska aspekter är den näst sista 

anledningen, trots att filantropiska och legala skäl anses som lika vanliga skäl, till att de 

undersökta företagen började arbeta med hållbarhet. Anledningen till att filantropiska 

aspekter i denna studie ses som mer kopplat till CSR än legala är för att företag B, C och 

D arbetar med filantropiska aspekter och företag A har planer på att börja arbeta med 

filantropiska aspekter. Den legala aspekten rör inte företagen i alls samma utsträckning 
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eftersom företagen inte har lagkrav att CSR-rapportera och endast företag A börjar närma 

sig gränsen för lagkravet.  

 

Enligt Jamali et al. (2009) fokuserar stora företag mer på ekonomiska skäl medan små 

och medelstora företag inriktar sig mer på filantropi. Detta överensstämmer med denna 

studie eftersom ju större företaget är desto mindre viktig är den filantropiska aspekten. 

Företag A, när hela koncernen räknas in, och företag B är närmare gränsen för stora 

företag (tabell 2; tabell 3) och arbetar mindre med den filantropiska aspekten av CSR 

medan de arbetar mer med den ekonomiska aspekten. Dessutom gör företag A, som 

tidigare nämnts, ingenting filantropiskt i dagsläget utan företaget har endast planer på att 

göra någonting och företag B skänker pengar till välgörenhet (bilaga 5). Företag C och D 

som är de mindre företagen arbetar mer med den filantropiska aspekten än de andra 

aspekterna och mer med välgörande ändamål jämfört med företag A och B. Jamali et al. 

(2009) skriver att gemensamt för de små och medelstora företagen från deras fallstudier 

är att trots olika branscher, geografiska platser, olika produkter och marknader var det 

överensstämmande att en filantropisk uppfattning av CSR karaktäriserades av att det inte 

var integrerat i företaget utan snarare en skyldighet parallellt med företaget. I denna studie 

stämmer detta delvis in eftersom företagen är i olika branscher och är på olika geografiska 

platser och alla företag arbetar med eller har funderingar på att arbeta med filantropiska 

handlingar. Dock har inget av företagen uttryckt att de känner att de är en skyldighet mot 

samhället att göra dessa saker som anses vara filantropiska.   
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7 Slutsats  

Detta kapitel syftar till att sammanställa och presentera studiens slutsats utifrån studiens 

frågeställning och syfte. Vidare redogörs för studiens bidrag och avslutningsvis beskrivs 

studiens begränsningar och förslag till framtida forskning.  

 

7.1 Slutsats 

Denna kvalitativa studie ger nya insikter i varför små och medelstora företag väljer att 

arbeta med hållbarhet, trots att inga lagkrav finns, utifrån ett ekonomiskt, legalt, etiskt 

och filantropiskt perspektiv. De fyra faktorerna ekonomiska, legala, etiska och 

filantropiska har i tidigare forskning kopplats samman och undersökts utifrån ett CSR 

perspektiv (Carroll, 1991; Grimstad et al., 2020; Jamali et al., 2009).     

 

En indikation som studien visar är att ekonomiska skäl kan vara en drivande faktor och 

en anledning till varför små och medelstora företag börjar arbeta med hållbarhet. Detta 

stämmer överens med Grimstad et al. (2020) som visar att det ekonomiska perspektivet 

är den aspekten som har starkast koppling till CSR. Det ekonomiska perspektivet har även 

indirekta faktorer som påverkar CSR genom krav från exempelvis kunder och 

leverantörer samt branscher som sätter press på små och medelstora företag till att börja 

arbeta med hållbarhet.  

 

Vidare visar resultatet att små och medelstora företag inte beskriver starka legala skäl 

som motiverar företagen till att arbeta med hållbarhet med eventuella undantag ifall 

företaget förmodar att verksamheten kommer påverkas av lagkrav inom en snar framtid. 

Små och medelstora företag påverkas inte direkt av lagkrav och studien tyder på att det 

legala perspektivet inte har stor indirekt påverkan heller. En slutsats som kan dras är att 

det legala perspektivet inte är en stark motiverande faktor till att små och medelstora 

företag väljer att CSR-rapportera. Företagen uttryckte däremot i studien att eftersom de 

redan arbetar med hållbarhet hade de kunnat framställa hållbarhetsrapporter ifall lagen 

hade börjat kräva det och ett av företagen hade redan en fullständig hållbarhetsrapport. 

 

Fortsatt visar studien att företagen inte beskriver några tydliga etiska skäl till att arbeta 

med hållbarhet. Hälften av företagen uttryckte att de hade etiska skäl att arbeta med 



Jovanovic	&	Stjernbecker	

50 

hållbarhet och därmed är det, i enlighet med Grimstad et al. (2020), det näst starkaste 

skälet. Företagen arbetar med etik främst genom bra arbetsförhållanden både på 

arbetsplatsen och i leverantörskedjan. Detta bidrar till att minska samhällets och 

konsumenternas oro att stötta oetiska företag. Utifrån detta kan slutsetsen dras att etiska 

skäl inte är det främsta skälet till att små och medelstora företag börjar arbeta med 

hållbarhet.  

  

Resultatet visar avslutningsvis att företagen har filantropiska ambitioner i deras 

hållbarhetsarbete genom att exempelvis stötta välgörenhetsorganisationer. Företagen är 

måna om att välgörenhetsorganisationerna skulle verka lokalt eller göra något som gynnar 

branschen som företaget är verksamt inom. Dock är filantropiska skäl, tillsammans med 

legala skäl, de svagaste skälen till att företag börjar arbeta med hållbarhet. En slutsats är 

att företag har filantropiska ambitioner men det är inte det som motiverar företag till att 

börja arbeta med hållbarhet. 

 

Slutsatsen, utifrån denna studies resultat, är att ekonomiska aspekter är det vanligaste 

skälet till att företag börjar arbeta med hållbarhet vilket är överensstämmande med 

Grimstad et al. (2020). Anledningen till att företagen arbetar med hållbarhet är för att 

intressenterna har satt krav på dem vilket tyder på att företagen har extrinsic skäl till att 

arbeta med hållbarhet. Det etiska perspektivet, har i enlighet med Grimstad et al. (2020), 

det näst starkaste sambandet med CSR vilket innebär att det näst vanligaste skälet för små 

och medelstora företag att arbeta med hållbarhet är etiska skäl. Fortsatt visar denna studie 

att legala skäl och filantropiska skäl är lika vanliga anledningar till att börja arbeta med 

hållbarhet. Denna studie visar att det filantropiska perspektivet är mer kopplat till CSR 

eftersom majoriteten av företagen har filantropiska handlingar medan legala skäl i 

huvudsak endast påverkar det koncernmässigt största företaget. Den legala aspekten anses 

på grund av det vara den aspekt som är minst kopplad till CSR vilket inte stämmer överens 

med Grimstad et al. (2020) som kom fram till att CSR har näst svagast samband med 

legala aspekter och svagast samband med filantropiska aspekter. Sammanfattningsvis är 

slutsatsen, utifrån denna studie, att ekonomiska aspekter är den vanligaste anledningen 

till att små och medelstora företag började arbeta med hållbarhet följt av etiska, 

filantropiska och legala aspekter. 
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7.2 Bidrag 

Studiens första bidrag är det teoretiska bidraget som visar att studien bidrar till ytterligare 

teori om varför små och medelstora företag väljer att arbeta med hållbarhet. För de som 

har avsikten att studera små och medelstora företags skäl till att arbeta med hållbarhet kan 

denna studie bidra med vägledning gällande vilken den vanligaste anledningen till att 

företag hållbarhetsarbetar utifrån Carrolls (1991) perspektiv (figur 2). Dessutom kan 

studien ge ett visst bidrag till små och medelstora företags intrinsic och extrinsic skäl att 

arbeta med hållbarhet. 

 

Studiens andra bidrag är ett empiriskt bidrag vilket visar ny information och nya insikter 

angående små och medelstora företags anledningar till att arbeta med hållbarhet. Studiens 

kvalitativa empiriska data beskriver djupgående med de intervjuade företagens egna ord 

vad som driver verksamhetens hållbarhetsarbete. Tidigare forskning (Grimstad et al., 

2020; Morsing & Spence, 2019) beskriver att forskningen angående små och medelstora 

företags intrinsic och extrinsic skäl till att CSR-rapportera hade kunnat studeras djupare 

vilket denna studie i viss utsträckning har bidrag med genom en intervjustudie. Vidare 

bidrar även studien med ytterligare information angående små och medelstora företags 

skäl till att CSR-rapportera utifrån ett ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt 

perspektiv. Utifrån det resultatet går det att få en djupare insikt till små och medelstora 

företagsegna tankar till varför de väljer att arbeta med hållbarhet och vad som är den 

största drivande faktorn med hållbarhetsarbetet från deras perspektiv.    

 

Studien kommer med ett tredje mindre bidrag vilket är det praktiska bidraget som visar 

att de mindre företagen i studien inte känner press från framtida lagkrav eftersom de inte 

ligger nära gränserna för att hållbarhetsrapportera. Företagen uttrycker även att eftersom 

de redan har informationen som behövs hade det inte varit svårt att börja 

hållbarhetsrapportera. Endast det största företaget kände press från lagkrav eftersom de 

inom en snar framtid kommer omfattas av det nya EU-direktivet som det bestäms om 

under sommaren 2021. Utifrån denna studie känner större företag mer press på att arbeta 

med hållbarhet eftersom de har större chans att omfattas av lagkrav jämfört med mindre 

företag.  
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7.3 Begränsningar och framtida forskning 

Denna studie innehåller begränsningar som måste medges och framhävas. En första 

begränsning är att det endast är fyra företag som har intervjuats eftersom det enbart 

hittades nio företag som uppfyllde urvalskriterierna. Urvalet inkluderade små och 

medelstora företag som hade någon form av hållbarhetsarbete på sin hemsida samt var 

belägna i Skåne län.  Förslagsvis hade framtida forskning kunnat inkludera flera företag 

i flera delar av Sverige för att få ett resultat som ger en rättvis bild av varför företag i 

Sverige börjar arbeta med hållbarhet utifrån Carrolls (1991) fyra perspektiv. Det hade 

även gett ett mer generaliserbart resultat. Eftersom denna studie enbart inkluderade 

företag som har information om sitt hållbarhetsarbete på sin hemsida och inte företag som 

har diverse certifikat hade framtida forskning kunnat inkludera dessa företag. 

Anledningen till det är att det finns en möjlighet att företagen har ett större 

hållbarhetsarbete än vad som anges på hemsidan. Är det inte fallet hade det kunnat ge en 

djupare förståelse för varför företag inte tar steget till ett mer utvecklat hållbarhetsarbete 

utan enbart uppfyller kraven för att få certifikaten.  

 

En annan begränsning är att det endast utfördes semistrukturerade intervjuer. I framtida 

forskning hade flera metoder kunnat användas för att få ett mer tillförlitligt resultat. Det 

problematiska är dock att små och medelstora företag generellt inte har en 

hållbarhetsrapport och enbart lite information på hemsidan. Det hade därför varit svårt att 

genomföra en innehållsanalys. Ett annat alternativ kan vara att intervjua flera personer 

som jobbar med samma sak på ett företag för att kunna jämföra svaren med varandra. 

Dock är det vanligt på små och medelstora företag att det enbart är en person som jobbar 

med miljö och hållbarhet och olika personer kan uppfatta saker olika vilket inte gör det 

till en helt tillförlitlig metod. Det kan däremot finnas interna dokument som handlar mer 

om företagets hållbarhet med det kan inte tas för givet att företag delar med sig av dessa. 

Därför kan det vara svårt att kombinera kvalitativa metoder när små och medelstora 

företag undersöks. Däremot kan en kvalitativ och kvantitativ metod kombineras för att 

skapa mer tillförlitliga resultat. 

 

Slutligen är en begränsning att de fyra undersökta företagen var i olika branscher och 

olika stora. För denna studie var det fördelaktig eftersom det gav en bredare bild av hur 

företag i olika branscher och olika storlekar arbetar med hållbarhet men i framtida studier 
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hade det varit intressant att undersöka företag som både är av samma storlek i olika 

branscher och i olika storlekar i samma bransch. Detta för att se om det finns några 

branschspecifika drag och om det finns vissa drag som är kopplade till företagets storlek. 

I denna studie verkade det som att de två större företagen hade mer ekonomiska aspekter 

än de mindre företagen att arbeta med hållbarhet medan de mindre företagen arbeta mer 

med filantropiska aspekter vilket överensstämmer med Jamali et al. (2009). Vidare 

forskning hade kunnat visa om detta är en slump eller om det kan appliceras på 

majoriteten av företag. Därmed hade mer generaliserbara resultat kunnat dras utifrån 

företagets bransch och storlek. 

 

Sammanfattningsvis finns det en del utrymme för framtida forskning som likt Grimstad 

et al. (2020) inkluderar att göra en liknande undersökning i andra miljöer. Exempelvis på 

andra geografiska platser och i andra branscher. Det hade också kunnat tas hänsyn till 

andra metoder. I denna studie hade detta tyvärr inte varit möjligt på grund av 

tidsbegränsning och att det är en småskalig studie.  
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Bilaga 1. Mejlmall vid kontaktade av företag 
 
Hej [Personens namn]! 
 
Vi heter Andrea och Elina och är två ekonomistudenter på Högskolan Kristianstad som 
skriver ett examensarbete om hållbarhetsrapportering i små- och medelstora företag. Vi 
undrar om ni hade velat ställa upp på en intervju som tar max en halvtimme och ni 
kommer vara anonyma. Det hade uppskattats om ni ville ställa upp.  
 
Om ni har fler frågor är ni välkomna att höra av er på mejl eller telefon. 
 
Med vänliga hälsningar 
Andrea Jovanovic [Andreas telefonnummer] och Elina Stjernbecker [Elinas 
telefonnummer] 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Intervjufrågor  
Inledande frågor:  

• Berätta lite kort om er verksamhet 
 
 

• När och varför började företaget arbeta med hållbarhet? 
o Varför hållbarhetsrapporterar ni? / Varför hållbarhetsrapporterar ni inte? 

 
 

• Använder ni några specifika standarder i ert hållbarhetsarbete? Om ja vilka? Om 
nej, funderar ni på att göra det?  

 
 

• Har ni funderat på att utöka / minska er hållbarhetsrapportering / 
hållbarhetsarbete?  

 
 

• Har ni några krav på hållbarbarhets arbete hos era leverantörer? 
 
 

• Vem ser ni som företagets huvudsakliga intressenter? 
 
Vi baserar våra frågor utifrån Carroll (1991) CSR pyramid. Följande frågor kommer 
utgå från fyra olika perspektiv som är kopplade till denna modell. De perspektiven är 
ekonomiska, legala, etiska och filantropiska.  
 
Ekonomiska  

• Hade ni några ekonomiska skäl till att börja hållbarhetsrapportera / arbeta med 
hållbarhet?  

 
 

• Har ni sett någon ekonomisk förändring* sedan ni började hållbarhetsrapportera 
/ arbeta med hållbarhet? (*Exempelvis, ökad försäljning, ökad / minskad tillväxt, 
ökade kostnader, ifall ni anser att ni har tjänat eller förlorat på det osv.)  

 
Legala  

• Just nu har ni inga specifika krav om att hållbarhetsrapportera; men upplever ni 
att eventuella framtida krav driver er till att rapportera frivilligt?  

 
 

• Vad tycker ni angående frivillig VS lagstadgad hållbarhetsrapportering? 
 
Etiska  

• Finns det några etiska skäl till att ni hållbarhetsrapporterar/ arbetar med 
hållbarhet? 

o Har du ett exempel med något från eran bransch?  
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Filantropiska/ välgörenhets tänkande 
• Har företaget filantropiska ambitioner i sitt hållbarhetsarbete som också, då 

kommer in i rapporteringen? 
 
 

• Gör ni något för välgörenhet? 
 
Avslutande fråga: 

• Är det något som du tycker är viktigt och vill lägga till angående hållbarhet som 
vi inte har tagit upp?  
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Bilaga 3. Operationaliseringstabell   
Tabell 5  
Operationaliseringstabell 

Fråga Teoretisk 
koppling 

Berätta lite kort om verksamheten 
 
När och varför började företaget arbeta med hållbarhet? 
 
Använder ni några specifika standarder i ert hållbarhetsarbete?  
Om ja vilka? Om nej, funderar ni på att göra det? 
 
Har ni funderat på att utöka/minska er hållbarhetsrapportering/ 
hållbarhetsrapport? 
 
Har ni några krav på hållbarhetsarbete hos era leverantörer? 
 

Skapa 
bekvämlighet för 
respondenten 
med inledande 
frågor. 

 
Vem ser ni som företagets huvudsakliga intressenter? 
 

Intressentteorin 

 
Hade ni några ekonomiska skäl till att börja hållbarhetsrapportera/ 
arbeta med hållbarhet? 
 
Har ni sett någon ekonomisk förändring sedan ni började 
hållbarhetsrapportera/ arbeta med hållbarhet? 
 

Ekonomiska skäl 
utifrån Carrolls 
(1991) CSR-
pyramid 

 
Upplever ni att eventuella framtida krav driver er till att  
rapportera frivilligt? 
 
Vad tycker ni om frivillig VS lagstadgad hållbarhetsrapportering? 
 

Legala skäl 
utifrån Carrolls 
(1991) CSR-
pyramid 

Finns det några etiska skäl till att ni hållbarhetsrapportera/ 
arbeta med hållbarhet? 

Etiska skäl 
utifrån Carrolls 
(1991) CSR-
pyramid 

 
Har företaget filantropiska ambitioner i sitt hållbarhetsarbete  
som också då kommer in i rapporteringen? 
 
Gör ni något för välgörenhet? 
 

Filantropiska 
skäl utifrån 
Carrolls (1991) 
CSR-pyramid 
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Är det något som du tycker är viktigt och vill lägga till angående 
hållbarhet som vi inte har tagit upp? 

Ge respondenten 
en chans att 
lägga till viktiga 
saker som vi har 
missat att fråga 
om eller inte 
passar in på 
någon av 
intervjufrågorna. 

Kommentar. Vilka frågor som är inledande och vilka frågor som är kopplade till vilken teori. Även vilka 
frågor som är kopplade till vilka aspekter av Carrolls (1991) CSR-pyramid (figur 2) samt en avslutande 
fråga. 
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Bilaga 4. Tackmejl  
 
Hej [Personens namn]! 
 
Tack för en trevlig intervju och tack för att du ville ställa upp. 
 
Jag bifogar en samtyckesblankett som du antingen kan skriva under, skanna in och 
skicka tillbaka till oss eller så kan du ge samtycke via mejl där du skriver något i stil 
med att du samtycker till att intervjun spelades in. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elina Stjernbecker och Andrea Jovanovic 
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Bilaga 5. Citattabell  
Tabell 6  
Citat från intervjuer 
Fråga  Citat  Företag  Teoretisk 

koppling  
När och varför började 
ert företag 
hållbarhetsrapportera?  
 

”anledningen var väl, det var väl flera kan 
man säg, de var ju en fråga som har blivit 
aktualiserad de sista åren och dels som ni 
skriver här men det här med lagstiftningen 
den berörs ju inte vi av än så länge 
iallafall men sen samtidigt tyckte vi att det 
var ett bra sätt att redovisa för att det här 
med hållbarhetsarbete”  
 
 

Företag C   

När och varför började 
ert företag 
hållbarhetsrapportera?  
 

”vi pratar mycket resurshushållning här 
på Företag C egentligen och det är en 
fråga om att vi ska hushålla med våra 
ekonomiska resurser och materiella 
resurser, våra personella resurser för att 
vi ska kunna ehh ahh fortleva här framåt, i 
framtiden, gör vi inte det om vi missköter 
oss på nåt sätt så är ju risken att vi inte 
finns kvar om några år helt enkelt.” 
 

Företag C   

Använder ni några 
specifika standarder i 
ert hållbarhetsarbete?  
 
 
 

”Aa vi har ju då lutat oss mot GRI 
standarden, så vi följer den ganska väl, vi 
säger vi är inte riktigt fullt ut, så vi säger 
att vi är inspirerade av GRI standarden” 
…….. ”lite bekvämt att man slipper hitta 
på egna indikationer för att då ska man 
alltid argumentera, varför har ni valt att 
göra så och inte så och så vidare. Och i 
många fall är det då bra att ha en 
standard att luta sig mot som då är en 
internationell allmänt accepterad 
standard.” 
  
 

Företag C  

Hade ni några 
ekonomiska skäl till att 
börja 
hållbarhetsrapportera 
 

”Hmm nää inte direkt sen hoppas vi och 
tror att står, är det en kund som står och 
väljer mellan oss eller ett annat företag 
som inte hållbarhetsredovisar, kan vissa 
klart och tydligt på ett transparant sätt 
hur man jobbar och hur verksamheten är 
så hoppas och tror att de ska välja oss”  
 
 

Företag C  Ekonomiskt 

Har ni sett någon 
ekonomisk förändring 
sen ni började 
hållbarhetsrapportera, 
exempelvis ökad 
försäljning eller minska 
försäljning eller vad 
heter det, fått in nya 

”Sen är det alltid svårt att säga vad som 
beror på vad, sen är det ju ett långsiktigt 
arbete, det är ju inget som man kanske ser 
effekterna av från en dag till en annan…. 
för det handlar ju också om att bygga upp 
ett förtroende egentligen, det är mycket 
förtroendeskapande, att man är öppen och 
transparant och ehh men hur man jobbar”  

Företag C  Ekonomiskt / 
legitimitetsteorin  
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kunder eller ja sett 
någon stor förändring 
sen nu började med 
hållbarhetsarbete 
 

 

Finns inga krav på 
hållbarhetsrapportering 
men upplever ni att 
eventuella krav i 
framtiden driver er till 
att rapportera frivilligt  
 
 

”Ja skulle det bli så att vi ställs inför ett 
krav har vi ju ett försprång gentemot om 
inte hade gjort det här. Ehh sen som jag 
sa innan så tror vi ju på detta ehh det en 
sak att redovisa men och en lite annat 
egentligen att ha ett bra ehh engagerat 
hållbarhetsarbete, det kanske inte riktigt 
är samma sak.” 
 
 

Företag C  Legala  

Finns inga krav på 
hållbarhetsrapportering 
men upplever ni att 
eventuella krav i 
framtiden driver er till 
att rapportera frivilligt  
 

 ”Ehh tanken med lagstiftning är väl just 
för att ge de här investerare tilltänkta 
ägare en mer bredare bild av bolaget, är 
väl tanken”    
 

 

Företag C Legala 

Finns det några etiska 
skäl till att ni 
hållbarhetsrapporterar  
 

 

”Nä om man säger, vi vill ju inte att vi ska 
handla utav leverantörer som inte sköter 
sig ehh… det är ju självklart och därför 
måste vi ha koll på läget, hur våra 
leverantörer sköter sig och att det ska gå 
rätt till i de affärer vi gör och på det här 
sättet”  
 

 

Företag C  Etiska  

Har företaget några 
filantropiska ambitioner 
i sitt hållbarhetsarbete 
som också kommer in i 
rapporten.  
 

 

” Ja kanske inte direkt , vi har en del 
aktiviteter som vi tycker är viktiga att vi, 
en del av, viss sponsring och sånt här när 
det gäller idrottsföreningar” ….  
 
”Ehh sen har vi ju då en del samarbeten 
med några kommuner men även 
arbetsförmedlingen för att hjälpa såna 
som står lite längre från arbetsmarknaden 
för att hjälpa de få möjligheter, 
praktikplatser och så vidare och kunna 
hjälpa till där så gott vi kan. Och likadant 
att vi var måna om att erbjuda de 
skolorna i närheten praktikplats eller 
möjligheten till examensjobb eller något 
liknande. I förlängning är det viktigt för 
oss att man har ett fungerande 
utbildningsväsen i närområdet sen när vi 
pratar kompetensförsörjning sen i 
framtiden”  
 
 

 

Företag C  Filantropiska 
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för ni håller ju på lite 
med hållbarhetsarbete 
också och när och 
varför började ni med 
detta? 
 

 

”Kundkrav”… ”Eftersom företaget är 
ganska litet så.. så har det aldrig legat 
på.. på högt på prioriteringslistan. Ehhh.. 
men däremot har ju t.ex. Ica har ju krav 
på sina vissa grejer, Coop har krav på 
andra grejer och Lidl har krav på tredje 
grejer.”  

 

Företag 
D 

Intressentteorin  

Har ni funderat på att 
utöka eller minska ert 
hållbarhetsarbete i 
framtiden? 
 

 

”De, det känns som att vi är för små för 
att det ska göra någon större skillnad i det 
hela.” 
 

Företag 
D 

 

Just nu har ni ju inga 
specifika krav på att 
hållbarhetsrapportera 
eller arbeta med 
hållbarhet men upplever 
ni att det ger er ett 
försprång om det skulle 
komma krav? 
 
 

”Näe det, det ser jag inte ehhmm. jag tror 
inte det hade varit så svårt för oss att 
ställa om att rapportera om det nu hade 
varit myndigheter inom sverige som hade 
krävt det eftersom våra kunder och ägare 
redan kräver det.” 
 

Företag 
D 

Legala 

Har ni sett någon 
ekonomisk förändring 
sedan ni började hålla 
på mer med 
hållbarhetsarbete? 

 

”Nej inte på den biten men däremot när vi 
tittar på nya material som plastmaterial 
för vår flowpack till exempel där strutarna 
ligger förpackade och liknande ehhmm… 
så vi tar ju företag som producerar i en 
enlighet med hållbarhetsarbete och 
sustainability och allt det här men vi ser 
inga ekonomiska vinster på det viser 
däremot så tappar vi ju inte kunder 
eftersom vi gör det så hade vi inte gjort 
det så hade det kanske blivit negativa 
följder istället för att vi får positiva följder 
av att vi gör det.” 
 

Företag 
D 

Ekonomiska  

Tycker du angående 
frivillig jämfört med 
lagstadgad 
hållbarhetsarbete och 
hållbarhetsrapportering? 
 

”Alltså jag känner lite grann så här när 
det gäller sverige så är vi redan väldigt 
duktiga på den biten.” 
 
 

Företag 
D 

Legala 

Tycker du angående 
frivillig jämfört med 
lagstadgad 
hållbarhetsarbete och 
hållbarhetsrapportering? 
 

 ”Jag tycker vi ska gå mer och mer mot 
lagstadgad för att är den frivillig så 
kommer vissa företag inte att genomföra 
det” 

 

Företag 
D 

Legala 

Har ni några etiska skäl 
för att påbörja, vad 
heter det, 
hållbarhetsarbete? 
 
 

” Ja det tycker jag ehhmmm… alltså vi 
handlar ju våra råvaror mest från sverige 
vi använder mest socker och vetemjöl, det 
är dem största grejerna här. Ehhmm det är 
ju lokalt jag menar socker ifrån skåne och 
vetemjölet är från halland ehhmm men om 
man köper in råvaror från som vanilj hur 

Företag 
D 

Etiska  
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den är plockad, är det fairtrade och 
liknande” 
 

Gör ni något för 
välgörenhet? 
 

 

”Nattvandrarna där är han där skänker vi 
lite pengar alltså vi har en hel vägg full 
med diplom på andra sidan här med 
grejer som han skänker pengar till för, 
mycket för barn där där är vi väldigt 
stora. Även idrottsföreningar ägarna är 
idrotts fantaster och pratar mycket idrott 
här inne” 
 

Företag 
D 

Filantropiskt  

Har ni några 
filantropiska ambitioner 
i hållbarhetsarbetet? 
 

 

”Nee, nej det tycker jag inte” 
 
 

Företag 
D 

Filantropiskt  

Använder ni några 
standarder   

”om vi använder några standarder. ja vi 
har ju gått på de här FN:s mål.” 

 

Företag 
A 

 

 ”Ekonomiska skäl, för oss handlar det om 
att tillgodo alltså egentligen vad sitter 
nära dem som satsar pengar i oss.” 
 

Företag 
A 

Ekonomiska  

 ”Det som driver oss och drivet vårt 
hållbarhetsrapportering är inte lagar och 
regler utan det är egentligen investerare.” 
 

Företag 
A 

Ekonomiska  

 ”legala aspekterna ehhh jag tror att vi 
tror att den här taxonomin som kommer 
komma vi kommer först i huvudlistan sen 
kommer den att påverka oss också.”  
 

Företag 
A 

Legala 

 ”tittar man på etiska grejer ehm.. nae det, 
det, det nej det jag skulle nog inte säga att 
vi har det som driver oss utan det är jag 
tror inte det har så det har säkert stor 
betydelse men vi har rätt mycket annat 
som driver oss i första hand” 
 

Företag 
A 

Etiska  

 ”välgörenhets tänkande vi håller faktiskt 
på med detta nu ehhmmm… där är vi, vi 
ska göra något inom välgörenhet, vi har 
inte bestämt vad än ehhmmm vi vill göra 
något lokalt där vi finns.” 
 

Företag 
A 

Filantropiskt  
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Hade ni några 
ekonomiska skäl när ni 
började arbeta med 
hållbarhet  

”Det blir det ju indirekt ehh asså skälet 
från första början då som jag var inne på 
tidigare var ju att det är en standard, ett 
hygienkrav, baskrav, vi måste ha detta och 
är det ju ofta i de här medelstora 
företagen eller små företagen, ehh och då 
var det ju egentligen att man.. ja man 
skapade sina, sitt grundläggande 
hållbarhetsarbete, utifrån kraven... sen 
var det ju, sen är det en ganska dyr 
omställning för att… för det är en speciell 
bransch, mycket speciellt bransch, den är 
inte lik någon annan, skulle jag säga.” 

 

Företag B Ekonomiska 

Hade ni några 
ekonomiska skäl när ni 
började arbeta med 
hållbarhet 

”Ehh men skälen i säg är ju att, ja det är 
en dyr kostnad att inrätta allt det här att 
få in då möbelfakta som jag var inne på, 
märka produkter för mycket handlar om 
att märka produkter, miljömärkta 
produkter för det ger oftas en extra poäng 
i upphandlingarna ehh.. som gör då att vi 
har en chans att vinna upphandlingarna 
då i slutändan och det ger ju oss en 
vinning att kunna vinna en upphandling så 
klart ehh.. men det har kostat, det har nog 
kostat mer än det har get”t  
 

Företag B Ekonomiska  

Ekonomisk förändring 
sen ni började arbeta 
med hållbarhet  

”för det är klart att det även ger oss, det 
ger ju oss en vinning själva också för att 
vi sparar ju tid och resurser genom att… 
lägga oss i framkant, att ha de här rutiner 
eller de här dokumentation, processer i 
våra ledningssystem asså ISO fortfarande 
som gör att, ja okej, nu kom ett nytt krav 
från upphandlingarna ja men då, ja detta 
har vi ju redan i vår verksamhet” 
 

Företag B Ekonomsika  

Ekonomisk förändring 
sen ni började arbeta 
med hållbarhet 

”det handlar inte om att vi får en ökad 
försäljningstillväxt, det får vi inte på 
grund av hållbarhetsarbetet, i och med att 
vi har 90% kommuner som kunder hade vi 
haft 90% privatpersoner så hade 
hållbarhetsarbetet varit mer betydande, av 
den enkla anledningen att vi tre här har 
ehh en egen vilja, en egen attityd gentemot 
hållbarhetsområdet, kommunerna de är 
mer radiostyrda, de har sin upphandling 
sen ska de leva efter det” 
 

Företag B  Ekonomiska  
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 ”Så vi då, ja vi har kanske alla processer, 
rutiner, dokumentationer som vi behöver 
men det är kanske inte lika fancy och lika 
välutvecklat som [annat företag i samma 
bransch] om vi bara ska jämföra de två 
bolagen, det är som att jämföra en vanlig 
hemsida, om du kollar på vår hemsida så 
ser den ut som om den kommer från 1900-
talet samtidigt som om du jämför med 
[annat företag i samma bransch] så är 
den verkligen spot on men det är också… 
just där om du kollar på IT är det en 
svindyr post för företag och då har de som 
jag sa innan helt andra ekonomiska 
muskler, kan göra det lika snyggare, kan 
göra det lite enklare för kunden och det är 
lite där skillnaden är i vårt 
hållbarhetsarbete också, vi har grejerna 
men de är kanske inte lika snygga, ganska 
100% effektiva såsom [annat företag i 
samma bransch]”   
 

Företag B Ekonomiska 

Ekonomisk förändring 
sen ni började arbeta 
med hållbarhet 

”Så det ska jag också tillägga så att, ja 
det vi vinner på är ju dels sparade 
resurser ehh och tid men det är ju 
framförallt också och där den största 
posten för oss är ju att vi sparar 
omkostnader, det är inte att vi gör någon 
extra försäljningsvinst utan att vi sparar 
omkostander och vi får minskade 
reklamationer” 
 

Företag B   

Frivillig jämför med 
lagstadgad 
hållbarhetsrapportering   

”frivilliga hållbarhetsredovisning jämfört 
med lagstadgad så är ju, jag har varit 
inne på kollat på det rätt mycket för det 
är, i min roll gäller det att göra sin 
omvärldsbevakning och research och då 
är det ju att ha en frivillig 
hållbarhetsrapportering då gör man det 
mycket för det interna arbetet och ha 
någonting snyggt att kunna vissa upp men 
bransch i sig kräver ju inte det om det inte 
är lagstadgat för att du är ett stort bolag 
helt enkelt, men du får inga extra poäng, 
du vinner ingen extra upphandling på 
grund av att du har en 
hållbarhetsredovisning utan det är ju mer 
fortsatt för dina intressenter” 
 

Företag B  Legala  

Frivillig jämför med 
lagstadgad 
hållbarhetsrapportering   

”vi visar resultat och så kanske man får 
ett större lån eller en större kredit check 
än vad man tidigare har fått så det är ju 
de här små delarna som kanske i 
slutändan kan ackumuleras till något 
större men jag ser ingen direkt vinning för 
oss själva att ha en varken, ja lagstadgat 
har vi inte ens men den här frivilliga 
hållbarhetsrapporteringen ehh och skapa 

Företag B  Legala 
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legitimitet ja absolut men de generaler 
som sagt ingen tillväxt” 
 

Finns det några etiska 
skäl till att ni började 
arbeta med hållbarhet  

 

”Ja asså det är det i form av att, givetvis 
måste vi ju dels nationellt men även 
internationellt kunna hålla, ja men se till 
så att goda arbetsvillkor hålls ju, så att 
det är ju varken gynnsamt asså för våra 
underleverantörer eller oss själva om vi 
inte kan hålla t.ex. arbetsvillkoren på ett… 
ja en bra standard för man vet ju också 
om är du på en arbetsplats där du har 
dåliga arbetsvillkor eller en dålig 
arbetsmiljö så görs ju ofta i regler ett 
sämre arbete och vad innebär det i 
slutändan” 
 

Företag B  Etiska  

Finns det några etiska 
skäl till att ni började 
arbeta med hållbarhet  
 

 ”ja om du kollar internt får du mer 
olyckor, du får helt enkelt större problem 
som skapar omkostnader för företaget och 
det är ju inte en hållbar sits heller, du vill 
ju ha så bra produkter som möjligt och så 
välmående personal som möjligt för att 
skapa den bästa hållbara produkten, så 
det är ju, de etiska skälen så sätt är ju att 
ha goda arbetsförhållanden och det är ju 
det mycket de här, asså hållbarhetsarbetet 
går ut på att ju i det stora hela, den social 
hållbarheten, att du ska ha rätt villkor för 
dina arbetstagare eller i dina 
leverantörskedjor och det i sin tur 
genererar ju också en god produkt 
kvalite” 
 
 

Företag B  Etiska  

Har ni några 
filantropiska ambitioner 
i ert hållbarhetsarbete 
 

”Ehh det har vi ju absolut, vi sponsrar ju 
bland annat om man nu ska kolla på 
samhälls engagemang så är det ju ehh 
barncancerfonden och ehh bris och vi har 
ju kolla på att om vi skulle sponsrat eller 
bidragit till mer såna här 
samhällsengagemang men samtidigt så 
sponsrar man rätt så stor del till dessa två 
aktörerna och sen känner vi att ja men per 
automatik så är det just barnen som är det 
viktiga och då är det de två vi har valt att 
sats och det är ju också barnen vi helt 
enkelt ehh har den här filantropiska ehh 
engagemanget för om vi nu ska dra det till 
den frågan”  

 

Företag B  Filantropiska 

Kommentar. Tabell över citat sorterat efter företag och inom varje företag efter perspektiven i Carrolls 
(1991) CSR-pyramid samt övrig information som är relevant för studien. 


