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Abstract 
Title: The importance of the relationship between a company and its stakeholders within 
companies work with CSR activities and CSR communication - A qualitative study of small 
Swedish companies in the construction industry 

Authors: Nathalie Engdahl and Amanda Thunman.  

Purpose: The purpose of this study is to understand the importance of the relationship 
between a company and its stakeholders. The relationship it´s based on demand, dependence, 
influence and power, on small companies’ work with CSR-activities and/or CSR-
communication. All of the companies investigated are located in the construction sector. 

Design and methodology: In this study, a qualitative approach has been used and interviews 
has been used to gather the empirical material.  

Findings and conclusions: The study found that the relationship between the company and 
the stakeholders had some importance for how small companies in the construction industry 
worked with CSR. The main focus of the companies according to CSR-activities were such as 
the work environment and environmental issues. It turned out that the companies’ CSR-
communication largely occurs through direct contact and through the companies employees. 
The study found that the relationship to some extent did not affect how companies worked 
with CSR as the construction industry is governed by laws and agreements. Sponsorship is a 
CSR-activity that cannot be explained by the relationship between the company and its 
stakeholders. 

Keywords: Relationship, CSR, CSR activities, CSR communication, small companies and 
stakeholders 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras studiens valda bransch, byggbranschen, vilket följs av en 
beskrivning kring framväxten av företags sociala och miljömässiga ansvarstagande. Vidare 
presenteras hur företag och intressenter kan influera varandra. Kapitlet fortsätter med en 
diskussion kring vilken skillnad som finns gällande stora och små företags CSR-arbete och i 
vilken utsträckning som små företags CSR-arbete har blivit studerat. Det leder sedan in på 
studiens syfte, frågeställning och bidrag. 

1.1 Problembakgrund 
Det har blivit allt mer väsentligt för företag att arbeta med socialt ansvarstagande (Karlsson, 
2016). Företag har fått mer krav ställda på sig att de ska ta ansvar gällande både sociala likväl 
som miljömässiga frågor, vilket är något som har visat sig tydligt inom byggbranschen 
(Kellner, 2014). Företag ska ta ansvar mot miljön, men även mot människor i företagets om-
givning, bland annat i form av att byggnaderna inte ska innehålla ämnen som kan påverka 
miljö och människor på ett skadligt sätt (Sveriges Byggindustrier, 2016). Genom att byggföre-
tag arbetar med sociala och miljömässiga frågor möjliggörs deras fortsatta konkurrenskraft 
(Kellner, 2014). 

Teorier och forskning kring begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har till största 
del fokuserat på stora företag vilket har gjort att teorierna kring CSR har utformats på ett sätt 
som passar större företag. Det har i sin tur lett till att små företags arbete kring CSR har förbi-
setts (Karlsson, 2016). CSR är ett begrepp som har legat till grund för en rad debatter men 
också för forskning och teoribildning. Vad som menas med CSR har diskuterats av såväl aka-
demiker som av utövare över hela världen (Carroll & Shabana, 2010). European Commission 
gör en övergripande beskrivning om CSR på följande sätt: 

Med begreppet CSR avses att företag tar ansvar för sin påverkan på samhället. Fö-
retag kan ta socialt ansvar genom att följa lagen men även genom att integrera so-
ciala, miljömässiga och etiska aspekter samt mänskliga rättigheter i företagets stra-
tegi och verksamhet (European Commission, u.å., egen översättning). 

CSR är ett fenomen som har växt sig allt starkare under de senaste decennierna (Borglund, De 
Geer, & Hallvarsson, 2008; Carroll & Shabana, 2010; Kotler & Lee, 2005; Maignan & 
Ferrell, 2004). En anledning till att CSR har växt sig starkt är på grund av att många företag 
har bedrivits på ett ansvarslöst sätt. Intressenter upplevde samtidigt att deras intressen åsido-
sattes vilket ledde till en minskad tillit till företagen (Borglund m.fl., 2008). Det har lett till att 
allt större vikt har lagts vid företagens relationer med sina intressenter (Borglund m.fl., 2008; 
Russo & Perrini, 2010) där allt fler intressenter, som exempelvis anställda, konsumenter och 
leverantörer har kommit att uppmärksammas (Carroll, 1991). Det fick företagsledare att börja 
arbeta på ett nytt sätt, vilket innebar en balansgång mellan att tillgodose den bredare gruppen 
av intressenters behov, både etiskt och juridiskt, likväl som aktieägarnas (Carroll, 1991). 

Det kan dock vara svårt för företag att komma fram till vilka intressenter som bör fokuseras  
på då de krav som ställs på företag och deras arbete med CSR kommer från ett flertal olika 
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aktörer (Unerman, Bebbington, & O’Dwyer, 2007). Det kan vara exempelvis vara från kun-
der, leverantörer eller anställda men även från samhället och regering. De krav som intressen-
terna ställer är inte alltid förenliga med varandra (McWilliams & Siegel, 2001). Vad en intres-
sent prioriterar hos ett företag är således inte alltid förenligt med vad en annan intressent prio-
riterar (Unerman m.fl., 2007). Det är något som gör att en klar definition av CSR som innefat-
tar alla krav från intressenterna blir svår (McWilliams & Siegel, 2001). Trots det kommer en 
definition utifrån European Commissions beskrivning av CSR att göras, vilken lyder:    

Ett koncept som innebär att företag integrerar sociala och miljömässiga frågor i sin 
verksamhet och i sin interaktion med sina intressenter på frivillig basis (European 
Commission, 2011, s. 3, egen översättning).  

Liksom European Commission (2011) hävdar Kotler och Lee (2005) samt McWilliams och 
Siegel (2001) att CSR handlar om vad företagen gör frivilligt, utöver vad lagen kräver. De 
menar även att CSR handlar både om vad företag gör integrerat inom företaget men också hur 
de interagerar med aktörer utanför företaget. Ansvarstagandet kan ske genom både ekono-
miska och sociala skyldigheter. Det handlar om att göra gott för fler och inte bara för företa-
get i sig (Kotler & Lee, 2005). 

Det är intressenternas efterfrågan på företaget om att de ska uppge hur de arbetar med sociala 
och miljömässiga frågor, och således också deras behov och förväntningar på företaget som 
kommer att avgöra hur ett företags arbete med dessa frågor kommer till uttryck (Deegan & 
Unerman, 2011; Unerman m.fl., 2007). Eftersom intressenter i vissa avseenden anser att före-
tag är orsaken till sociala och miljömässiga problem, är det av vikt för företag att ta reda på i 
vilka avseenden som dess intressenter anser att företagen är orsaken. Det är därför viktigt att 
företag kommunicerar med dess intressenter (Deegan & Unerman, 2011). 

Ett företag och dess intressenter kan således ställa krav på varandra. Kraven skiljer sig åt be-
roende på vilka mål eller vilket syfte parterna har. Intressenter kommer att skapa sig förvänt-
ningar på vilka krav som de i framtiden kan komma att få tillgodosedda, utifrån sina uppfatt-
ningar av företag i form av dess mål och normer (Rhenman, 1964). Rhenman (1964) menar 
även att det finns ett ömsesidigt beroende mellan dessa parter. Intressenter är beroende av 
företag i form av att de genom dessa företag kan uppnå egna personliga mål, samtidig som 
företag är beroende av intressenterna för företagets fortsatta existens (Rhenman, 1964). Par-
terna har dessutom en ömsesidig påverkan på varandra (Freeman, 2010). Intressenter blir på-
verkade av ett företags verksamhet, samtidigt som ett företags verksamhet blir påverkad av 
dess intressenter (Freeman, 2010). Dessutom kan intressenter ha makt över ett företag och 
således kan olika intressentgrupper kan ha olika mycket makt över ett företag. De intressent-
grupper som ett företag i första hand kommer att ta hänsyn till är de med mest makt (Näsi, 
Näsi, Phillips, & Zyglidopoulos, 1997).  

1.2 Problematisering 
Små företag har ett begränsat flöde av resurser (Lerberg Jorgensen & Steen Knudsen, 2006; 
Russo & Perrini, 2010; Spence, 2004). Kunder till små företag ställer dock krav på att företa-
gen ska redovisa hur de arbetar med CSR även om det är kostsamt på grund av företagets 
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storlek (Lerberg Jorgensen & Steen Knudsen, 2006). Baumann-Pauly, Wickert, Spence och 
Scherer (2013) påstår dock att små företag inte alltid är sämre på att implementera CSR än 
stora företag. 

För att ett företag ska klassas som ett litet företag i Sverige så gäller att företaget har mindre 
än 50 anställda, mindre än 40 miljoner kronor i balansomslutning eller mindre än 80 miljoner 
kronor i nettoomsättning. Dessutom gäller att företaget inte får vara börsnoterat eller finns på 
någon annan reglerad marknad (Bolagsverket, 2012). Stora och små företag skiljer sig åt på 
flertalet sätt, bland annat i hur de är uppbyggda. Russo och Perrini (2010) menar att små före-
tag kan, på grund av begränsat flöde av resurser, inte generera den kunskap som krävs för att 
arbeta med CSR på egen hand. Spence (2004) hävdar att små företag därmed är beroende av 
att ha en god relation med externa intressenter för att kunna utbyta den information som krävs 
för att kunna fatta beslut gällande CSR. En fördel som små företag har är att de, på ett snabb-
bare sätt, kan anpassa sig till de krav som ställs av intressenterna till följd av en flexibel före-
tagsstruktur (Blombäck & Wigren, 2009). Vidare menar Blombäck och Wigren (2009) istället 
att det inte finns generella skillnader mellan hur stora och små företag arbetar med CSR. De 
menar istället att skillnaderna beror på tillgång till resurser, ett företags sätt att styra och vilka 
påtryckningar som samhället har på företag. 

Enligt Morsing, Schultz och Nielsen (2008) förväntar sig samhället idag att företag ska arbeta 
med CSR men samtidigt kan problem uppstå i form av att företag riskerar att uppfattas som 
skrytsamma om de kommunicerar allt för mycket om hur de tar ansvar. Baumann-Pauly m.fl. 
(2013) menar att främst stora företag tenderar att måla upp en bild av att arbeta mer med CSR 
än vad de egentligen gör genom att kommunicera allt för mycket om sitt CSR-arbete.  

Kommunikationen med intressenter gällande ett företags ansvarstagande är något som skiljer 
sig åt mellan stora och små företag (Spence, 2004). Enligt Spence (2004) redovisar små före-
tag främst sitt ansvarstagande genom personlig interaktion med sina intressenter, till skillnad 
mot stora företag som ofta redovisar ansvarstagandet genom en enskild hållbarhetsredovis-
ning.  Baumann-Pauly m.fl. (2013) menar att stora företag är skickliga på att kommunicera ut 
sitt CSR-arbete till intressenterna. Vidare menar de att små företag framhåller att de inte har 
det stora kapital som krävs för att kunna upprätta en hållbarhetsredovisning men att CSR fort-
farande har en stor betydelse. Ett av de små företagen som Baumann-Pauly m.fl. (2013) stu-
derat framhåller att: 

Alla dessa åtaganden är mycket dyra, det är för mycket för oss. Men det betyder 
inte att det (CSR) inte är viktigt för oss. Vi gör det ändå, men vi har inte råd med 
att delta i alla initiativ (Baumann-Pauly m.fl., 2013, s. 701, egen översättning).  

Lee, Herold och Yu (2016) påstår att avsaknaden av ett tydligt kommunikationssätt gällande 
CSR-arbete är det som till största del skiljer små och stora företag från varandra. Baumann-
Pauly m.fl. (2013) hävdar vidare att små företag är skickliga på att implementera CSR inom 
sin verksamhet och att CSR-arbetet för små företag snarare är en del av den organisatoriska 
kulturen, och på så sätt också den dagliga verksamheten, än ett externt rapporteringssystem. 
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Lee m.fl. (2016) lyfter fram att grunden till hur ett företag arbetar med CSR är till stor del 
beroende av ägarnas personliga intressen och att varför de arbetar med CSR beror på vad 
ägarna tycker att företaget bör göra. Ägarna ser CSR främst som ett sätt för att kunna upprätt-
hålla och till och med expandera företaget. Vad företag gör, det vill säga hur de kommunice-
rar eller vilka aktiviteter ett företag ägnar sig åt, påstår Lee m.fl. (2016) är en väsentlig del i 
arbetet med CSR men att det får en begränsad eller underskattad roll i utförandet av CSR-
arbete i små företag. 

Mer forskning om CSR i små företag är nödvändig, på grund av att det fortfarande finns 
många delar inom området som behöver förstås (Jenkins, 2006) samtidigt som en begränsad 
mängd forskning har gjorts på området om CSR-arbete i små företag (Baumann-Pauly m.fl., 
2013). Baumann-Pauly m.fl. (2013) menar vidare att fler studier är nödvändigt att genomföra, 
bland annat i olika branscher och i andra kulturer för att generaliserbarheten kring CSR och 
små företag ska öka. Jenkins (2006) och Lee m.fl. (2016) anser även de att studier inom olika 
branscher bör göras, för att generaliserbarheten kring CSR-arbetet i små företag ska öka (Lee 
m.fl., 2016). Lee m.fl. (2016) har undersökt två svenska företag som befinner sig inom livs-
medels- och modebranschen. De studerade små företags uppfattning, motivering och aktivite-
ter kopplade till CSR. De har delat upp CSR i “för vem”, “varför” och “vad” för att möjlig-
göra deras studie. De hävdar dock att deras studie är begränsad då urvalet är litet då de endast 
studerade två företag. Baumann-Pauly m.fl. (2013) har i sin undersökning studerat sju små 
företag inom textilindustrin och fem stora företag inom varierande branscher i Schweiz. Deras 
studie har haft en komparativ design där en jämförelse har genomförts om hur stora respektive 
små företag arbetar med CSR. Blombäck och Wigren (2009) har undersökt vilken betydelse 
storleken har för hur ett företag väljer att arbeta med CSR. De har tagit sin utgångspunkt i två 
företag inom industribranschen. De hävdar dock, genom sina slutsatser, att kunskapen om vad 
företag faktiskt gör i frågor gällande CSR fortfarande är begränsad. 

Det är främst företag som befinner sig i branscher där det har debatterats kring etiska fråge-
ställningar som arbetar med CSR (Borglund m.fl., 2008). Borglund m.fl. (2008) menar dock 
att arbetet kring CSR har spridit sig till branscher som tidigare inte arbetat med CSR i samma 
utsträckning. Kellner (2014) hävdar att byggföretagens arbete med att, framförallt, producera 
nya bostäder har ett markant samband med frågor gällande infrastruktur, miljö, utbildning och 
arbetsmarknad. Om företag inte tar sitt ansvar gällande miljömässiga och sociala frågor finns 
en risk för att arbetet inom byggbranschen kantas av risker i arbetsmiljö med arbetsplatso-
lyckor som följd. Dessutom finns en risk för att den svarta arbetskraften ökar. Det leder till 
risker för såväl byggföretag som beställaren av dess tjänster.  

Kellner (2014) menar att arbetet med CSR inte ska ses som en belastning för företaget, utan 
som en möjlighet för att bland annat kunna skapa konkurrensfördelar. Om företagen inte ser 
CSR-arbetet på det sättet finns risken för att trovärdigheten för företagen minskar. En utma-
ning som dagens byggföretag står inför är att visa att de inte endast arbetar med CSR i syfte 
om att arbeta med välgörenhet, utan det primära syftet ska vara den nytta som CSR-arbetet 
innebär, i form av en investering i företaget. Frågorna gällande CSR ska således genomsyra 
såväl ett företags ledning som de affärsplaner som företaget sätter upp. På så sätt blir CSR-
frågorna en långsiktig del i ett företags arbete (Kellner, 2014). 
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Utifrån ovanstående resonemang och med utgångspunkt tagen i att ingen av tidigare nämnda 
studier har undersökt CSR i byggbranschen ämnar den här studien undersöka hur små företag 
i byggbranschen i Sverige arbetar med CSR. Tidigare studier hävdar att små och stora företag 
arbetar med CSR på olika sätt. Stora företag fokuserar i större utsträckning på att kommuni-
cera om sitt CSR-arbete. Små företag har istället ett större fokus på hur de arbetar med CSR-
aktiviteter samtidigt som kommunikationen om det CSR-arbete som företag utför inte får lika 
stort fokus. Något som tidigare studier inte undersökt ingående är relationen mellan ett företag 
och dess intressenter (i studien benämnt som företag och intressentrelationen) utifrån de tidi-
gare nämnda dimensionerna krav, beroende, påverkan och makt och vilken betydelse relat-
ionen har för hur små företag arbetar med CSR. Det leder in på studiens syfte och frågeställ-
ning.   

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att skapa en förståelse för vilken betydelse relationen mellan ett 
företag och dess intressenter har, i form av krav, beroende, påverkan och makt, för hur företag 
arbetar med CSR. Det kommer att studeras utifrån kontexten små företag inom byggbran-
schen. 

1.4 Frågeställning 
Studiens syfte utmynnar i följande frågeställning: 

• Vilken betydelse har företag och intressentrelationen för hur små företag i byggbran-
schen arbetar med CSR-aktiviteter och/eller CSR-kommunikation? 

1.5 Bidrag 
Studien kommer att bidra med en förståelse vilken betydelse som relationen mellan ett företag 
och dess intressenter har för hur företag arbetar med CSR-aktiviteter och/eller CSR-
kommunikation. Genom att studera företag och intressentrelationen kan studien bidra med 
ytterligare en förklaring över hur små företag arbetar med CSR. Dessutom studeras en ny 
kontext i form av byggbranschen i Sverige. Det innebär således att överförbarheten kring teo-
rier om små företag och deras CSR-arbete kan öka, vilket kan ses som den här studiens teore-
tiska bidrag.  
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2. Referensram 

I kapitel två presenteras teorier som är centrala för studien. Där framgår hur relationen mel-
lan ett företag och dess intressenter kan influeras genom fyra dimensioner: krav, beroende, 
påverkan och makt. Vidare framgår hur företag kan arbeta och kommunicera de CSR-arbete 
som företag utför. Referensramen resulterar sedan i en sammanfattning av de centrala be-
greppen i form av en analysmodell. 

2.1 Intressentteori 
2.1.1 Ett företag och dess intressenter 
Intressenter är de grupper och individer i samhället som har ett intresse i företagets verksam-
het som även är betydande för företags tillväxt (Freeman, 2010; Freeman & Reed, 1983). Ett 
företags intressenter består nödvändigtvis inte endast utav enskilda personer eller grupper, 
utan kan även bestå av andra aktörer som exempelvis samhället i form av stat eller kommun 
(Rhenman, 1964). Intressenter som ofta blir omnämnda är aktieägare, anställda, kunder, leve-
rantörer, långivare och samhället (Freeman, 2010). Freeman (2010) visar genom sin intres-
sentmodell ytterligare exempel på intressenter som kan tänkas ha ett intresse i ett företag. 

 
Figur 1: Intressentmodell 

Källa: Egen översättning utifrån Freeman (2010, s. 25) 
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Enligt Freeman och Reed (1983) går det att se intressenter ur två olika grupper. Dels går det 
att se på intressenter i en vidare bemärkelse (wide-sense), men det går även att se intressenter 
i en trängre bemärkelse (narrow-sense). De två grupper som Freeman och Reed (1983) delar 
in intressenter i kan dock benämnas på andra sätt. Clarkson (1995) argumenterar istället för 
att intressenter kan delas in i två grupper, som istället benämns som primära och sekundära 
intressenter.  

De intressenter som tillhör den trängre bemärkelsen (Freeman & Reed, 1983) benämner 
Clarkson (1995) som primära intressenter, vilket avser intressenter som är betydande för ett 
företags fortlevnad (Clarkson, 1995; Freeman & Reed, 1983). Exempel på den här typen av 
intressenter kan vara: anställda, kunder, leverantörer och investerare (Clarkson, 1995; 
Freeman & Reed, 1983). Det är av vikt att företag arbetar för värdeskapande och välstånd 
gentemot den här typen av intressenter. Det gäller att företag inte favoriserar vissa intressen-
ter, medan andra intressenter åsidosätts. Om värdeskapandet och välståndet inte sker på ett 
balanserat och rättvist sätt finns en risk att intressenterna tröttnar och letar efter andra alterna-
tiv. Det skulle kunna leda till att företagets fortlevnad hotas (Clarkson, 1995). 

Intressenter som tillhör gruppen vidare bemärkelse (Freeman & Reed, 1983), benämner 
Clarkson (1995) som sekundära intressenter, vilket avser individer som kan ha en påverkan på 
företagets verksamhet och dess mål (Freeman & Reed, 1983). Det innefattar både intressenter 
som har en positiv inställning till företaget, men även intressenter som är illvilliga gentemot 
företaget och dess verksamhet (Freeman & Reed, 1983). Clarkson (1995) påstår att de sekun-
dära intressenterna inte är avgörande för ett företags fortlevnad men att de kan påverka före-
taget på ett sådant negativt sätt att de skadar företaget. Intressenter inom den här gruppen kan 
bland annat vara media (Clarkson, 1995), olika offentliga intressegrupper (Clarkson, 1995; 
Freeman & Reed, 1983), aktieägare, anställda, konkurrenter eller protestorganisationer 
(Freeman & Reed, 1983). 

2.1.2 Företag och intressentrelationen 
Mitchell, Agle och Wood (1997) har gjort en sammanfattning av hur tidigare litteratur beskri-
ver relationen mellan företag och intressenter men menar att litteraturens beskrivningar över 
hur relationen mellan ett företag och dess intressenter är uppbyggd är otydlig. De menar dock 
att relationen bäst kan förstås utifrån faktorer såsom makt, beroende och påverkan. Freeman 
(2010) menar att krav är något som kan förklara hur en relation mellan ett företag och dess 
intressenter ser ut.  

Krav 
Freemans (2010) intressentmodell, se figur 1, är förenklad i form av att individer inom varje 
grupp av intressenter kan bete sig på olika sätt och ställa olika krav. Exempelvis kan två an-
ställda ha olika krav på företaget (Freeman, 2010). Unerman m.fl. (2007) menar även att olika 
intressentgrupper kan ställa olika krav på ett företag. Dessutom kan de olika intressentgrup-
pernas intressen vara motstridiga (McWilliams & Siegel, 2001; Unerman m.fl., 2007). Free-
man (2010) hävdar att det är av vikt att företag har en kunskap om hur olika grupper av intres-
senter och deras krav utformas för att företag ska kunna bygga upp en strategi för att bemöta 
dem. Det har visat sig att många företag är framgångsrika i att bygga strategier kring hur de 
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ska bemöta en viss grupp av intressenter, men företag kan även behöva bygga upp strategier 
för att möta flera grupper av intressenter.  

Beroende 
När Mitchell m.fl. (1997) diskuterar vilka forskare som är betydande inom området som be-
handlar det beroende som finns mellan företag och intressenter så lyfter de fram Rhenman 
(1964) och Ahlstedt och Jahnukainen (1971, se Strand, 2015). Både Rhenman (1964) och 
Ahlstedt och Jahnukainen (1971, se Strand, 2015) menar att företag och intressenter har ett 
ömsesidigt beroende av varandra. Rhenman (1964) menar att en relation mellan företag och 
dess intressenter leder till att aktörerna många gånger har intressen som går emot varandra. 
Det innebär att företag ställs inför utmaningen att de både bör ha fokus på att uppnå sina in-
terna mål samtidigt som de identifierar de krav som intressenterna ställer vilket är nödvändigt 
för att företaget ska kunna överleva samtidigt som intressenterna får sina personliga intressen 
tillgodosedda (Rhenman, 1964). Ahlstedt och Jahnukainen (1971, se Strand, 2015) lyfter fram 
att intressenterna, både i form av enskilda personer och även grupper, verkar för att tillgodose 
sina egna intressen och mål vid en samverkan med företag.  

Påverkan  
Enligt Freeman (2010) finns grupper och individer i samhället som har en påverkan på ett 
företags verksamhet, men som även påverkas av företaget, vilket innebär att påverkan mellan 
företag och intressenter kan vara ömsesidig. Det är därför av vikt att företaget i ett första steg 
kan identifiera de intressenter som har en påverkan på ett företag, för att göra intressenterna 
nöjda (Savage, Nix, Whitehead, & Blair, 1991). Vidare menar Savage m.fl. (1991) att det i 
nästa steg är av vikt att företaget tar reda på i vilket utsträckning som intressenterna dels kan 
hota företaget, dels i vilket utsträckning de kan arbeta tillsammans med företaget. Olika in-
tressenter kan ha olika påverkan på ett företag och dess verksamhet, vilket gör att det är vä-
sentligt för företag att se vilka intressenter som har en positiv eller negativ påverkan på före-
taget (Freeman & Reed, 1983).  

Makt 
Freeman och Reed (1983) argumenterar för att intressenter kan ha ett intresse i ett företag, 
men de kan även ha en slags makt över företaget. Intresset kan bland annat vara ett ekono-
miskt intresse hos leverantörer eller ett värdeintresse bland aktieägare. När det kommer till 
makt finns det olika typer av makt som en intressent kan ha. Makten kan ta sig uttryck i form 
av röstmakt bland aktieägarna, ekonomisk makt hos leverantörer och kunder eller politisk 
makt från speciella intressegrupper. Näsi m.fl. (1997) menar att de olika grupperna kan ha 
olika mycket makt beroende på vilka förutsättningar som finns. Förutsättningarna kan bland 
annat bero på i vilken utsträckning som ett företag är beroende av sina intressenter, i vilken 
grad som intressenterna influerar företaget rent politiskt sett eller vilken makt intressenterna 
får av att ha en viss åtkomst till media (Näsi m.fl., 1997). Företag kommer i första hand att ta 
hänsyn till de intressentgrupper som har mest makt och i de fall företaget har resurser kvar 
kommer intressenter med mindre makt att uppmärksammas (Näsi m.fl., 1997). Dessutom me-
nar Savage m.fl. (1991) att det är av vikt att identifiera faktorer som vilken makt som intres-
senterna har och hur historien ser ut mellan företaget och intressent. Sådana faktorer kommer 
att avgöra intressentens möjligheter och vilja att antingen samarbeta eller hota företaget. 
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På föregående sida har intressentteori och relationen mellan ett företag och dess intressenter 
beskrivits.  Enligt Borglund m.fl. (2008) kan intressentteori kan ses som en grundsten i före-
tags arbete med CSR då företag tar ansvar i frågor som innebär att hänsyn tas till företagets 
intressenter. Det kan handla om att företag tar ansvar i frågor gällande arbetsvillkor men även 
hur ett företags produkter ska produceras på ett ofarligt sätt med så liten miljöpåverkan som 
möjligt. Nedan kommer CSR att beskrivas, både utifrån vad företag kan göra och hur företag 
kan kommunicera vad de gör. 

2.2 CSR 
2.2.1 CSR-pyramiden 
Carroll (1991) har skapat en pyramid där fyra komponenter beskriver hur företag kan arbeta 
med CSR. De fyra komponenter är de ekonomiska, legala, etiska och filantropiska. 

 
Figur 2: CSR-pyramid 

Källa: Egen översättning utifrån Carroll (1991, s. 42) 

Den ekonomiska komponenten innebär att företag verkar för att uppnå bästa möjliga resultat, 
behålla en stark position på marknaden och behålla en hög grad av effektivitet. Den juridiska 
komponenten innebär bland annat att företag agerar enligt de lagar som finns i samhället, le-
ver upp till de förväntningar som regeringen har på dem och följer lokala regleringar. Det är 
även viktigt att företag ger en bild av att de lever upp till de lagar och regler som finns, något 
som även bör gälla företagets produkter och tjänster (Carroll, 1991). 

Den tredje komponenten är den etiska och avser bland annat att företag lever upp till existe-
rande och nya normer och förväntningar som samhället har på företag. Den innebär även att 
företag verkar på ett sätt som gör att de kan följa de normer som finns i samhället och att de 
verkar utöver ramarna för vad som krävs och är lagstadgat. Den sista komponenten, den filan-
tropiska, innebär att företag agerar på ett sätt som anses vara allmännyttigt. Det innebär bland 
annat att företag ska engagera sig och ge stöd till det lokala samhället genom bland annat väl-
görenhetsarbete, ge stöd åt organisationer som arbetar med utbildning och i allmänhet verka 
för att förbättra livskvaliteten i samhället (Carroll, 1991).      
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Visser (2006) menar att CSR-pyramiden är en förenkling då CSR är mer komplext i verklig-
heten än vad Carroll (1991) framställer det som. Kritik har dessutom riktats mot att Carroll 
inte är tydlig med varför modellen har formen av en pyramid. Visser (2006) menar att pyra-
midformen ibland förklaras utifrån ett historiskt perspektiv och att de olika delarna av pyra-
miden har växt fram en efter en. Ibland används dock förklaringen att pyramiden ska symbo-
lisera en ordning som företag arbetar efter. Till sist har även förklaringen att alla komponenter 
i modellen ska användas samtidigt använts för att förklara modellens form. I den här studien 
har inga försök gjorts till att förklara anledningarna till varför företag arbetar med CSR utan 
fokus utifrån studiens syfte och frågeställning har varit att förstå företag och intressentrelat-
ionens betydelse för hur företag arbetar med CSR. Därför har Carrolls (1991) CSR-pyramid 
endast använts för att klassificera vad studiens företag gör och därmed vilka CSR-aktiviteter 
de arbetar med, vilka har relaterats till CSR-pyramiden utifrån vilken steg som aktiviteterna 
befinner sig inom. För att ta reda på vad företagen gör har Carrolls (1991) CSR-pyramid 
kompletterats med annan litteratur som beskriver vilka CSR-aktiviteter som företag kan ar-
beta med, de kommer att beskrivas nedan.  

2.2.2 CSR-aktiviteter 
Baumann-Pauly m.fl. (2013) har sett att små företag i större utsträckning implementerar CSR-
aktiviteter i sina verksamheter medan stora företag har ett större fokus på att kommunicera 
och rapportera om hur de arbetar med CSR. De argumenterar vidare kring att det som de små 
företagen är bra på är det som de stora företagen är mindre bra på och vice versa. Baumann-
Pauly m.fl. (2013) visar därmed hur företagen dels kan arbeta med CSR och dels hur företa-
gen kan kommunicera gällande sitt CSR-arbete. Baumann-Pauly m.fl. (2013) har valt att inte 
dela upp CSR-aktiviteter och CSR-kommunikation i ett internt och externt perspektiv. Det har 
dock gjorts av andra forskare. Bland annat gör Skudiene och Auruskeviciene (2012) en tydlig 
uppdelning över hur företag kan arbeta internt och externt med CSR-aktiviteter. Att dela upp 
aktiviteterna och kommunikationen i en extern och intern del är inget som kommer att ske i 
den här studien, utan fokus kommer snarare att ligga på hur de företag som undersöks i stu-
dien arbetar med CSR, om det sker i form av aktiviteter och/eller kommunikation. För att göra 
det har tidigare studiers beskrivningar av hur företag kan arbeta respektive kommunicera om 
CSR inhämtats och kommer att diskuteras nedan. Det kommer att göras, som tidigare nämnts, 
utan att CSR-aktiviteter och CSR-kommunikation delas in i ett externt/internt perspektiv.  

Företag kan ha olika anledningar till varför de väljer att implementera och arbeta med CSR-
aktiviteter. Om de tror att CSR-aktiviteterna kommer att löna sig på lång sikt är sannolikheten 
större att ett företag kommer att engagera sig (Graafland & van de Ven, 2006). Lee m.fl. 
(2016) menar istället att företag väljer att engagera sig och arbeta med CSR utifrån vad ägarna 
anser att företaget bör göra och att det som ligger till grund till vad företaget gör gällande 
CSR beror på ägarnas egna personliga intresse. Jenkins (2006) hävdar att en väsentlig del i att 
få företag att bli intresserade av CSR-frågor ligger i att utbilda företag om vad CSR innebär 
och vilka fördelar som kommer med att arbeta med CSR-frågor. Jenkins (2006) argumenterar 
vidare för att företag, genom utbildning, kan förstå på vilket sätt som små företag kan hjälpa 
CSR-området att utvecklas. Ett företags CSR-arbete måste vidare vara grundat i företagets 
värderingar och måste hänga ihop med företagets historia (Borglund m.fl., 2008). Borglund 
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m.fl. (2008) hävdar att det således är av vikt att företaget inte bara agerar mot intressenter 
utanför företaget utan att det även genomsyrar de anställdas uppförande och regleringar inom 
företaget. 

Skudiene och Auruskeviciene (2012) nämner att en CSR-aktivitet är något som kan ske inom 
den egna verksamheten likväl som utanför företagets verksamhet gentemot utomstående in-
tressenter. Vidare menar Skudiene och Auruskeviciene (2012) att de anställda inom ett före-
tag utgör en viktig intressentgrupp och det finns ett flertal aktiviteter som kan utföras för att 
tillgodose de anställdas förväntningar och behov. Longo, Mura och Bonoli (2005) menar att 
sådana aktiviteter kan delas in i fyra grupper som kan benämnas som värdeklasser. De fyra 
värdeklasserna behandlar aktiviteter som hänger samman med utvecklingen av anställdas ar-
betserfarenheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, social jämställdhet och kvalitet på arbe-
tet som utförs. Genom dessa värdeklasser kan värde skapas för de anställda vilket gör att de-
ras förväntningar uppfylls (Longo m.fl., 2005). CSR-aktiviteter som sker utanför ett företags 
egen verksamhet involverar utomstående intressentgrupper i form av bland annat kunder, le-
verantörer och ett företags lokalsamhälle (Skudiene & Auruskeviciene, 2012). Vad befintlig 
teori förklarar vad respektive intressentgrupp förväntar sig gällande ett företags CSR-
aktiviteter beskrivs nedan. 

Kunderna förväntar sig att ett företags produkter och tjänster produceras på ett sätt som kan 
klassificeras som hållbart. Det involverar likväl mänskliga rättigheter som miljö och etik 
(European Commission, 2001). Longo m.fl. (2005) hävdar att kunder inte endast kräver en 
viss kvalitet på ett företags produkter och tjänster utan kunderna. De menar att kunderna dess-
sutom vill att produkterna de köper ska vara tillverkade på ett sätt som gör att de uppfyller 
kraven på ansvarstagande och inte bara att de är säkra. 

Enligt Longo m.fl. (2005) innebär att vara ett ansvarstagande företag i första hand att vara en 
bra partner till sina leverantörer. Genom att dela kvalitetsmål med sina leverantörer, menar 
Longo m.fl. (2005), att ett företag kan påverka sina leverantörer till att anta standarder som 
gör att leverantörerna förbättrar sina produkter och tjänster. Graafland och van de Ven (2006) 
anser att en viktig del i ett företags CSR-arbete är kvalitetskontroll av leverantörernas produk-
ter. Det är också viktigt att kontrollera att leverantörernas produkter lever upp till de legala 
krav som finns gällande miljömässiga standarder. Det är därmed av vikt att ett företags leve-
rantörer kan leva upp till att leverera produkter med rättvisa kvaliteter (Skudiene & 
Auruskeviciene, 2012). 

Ett företag kan arbeta med CSR i det lokala samhället genom att exempelvis investera i infra-
strukturen i samhället de verkar (Aguilera, Rupp, Williams, & Ganapathi, 2007). Det kan 
bland annat kan ske genom att utveckla vattensystem, vägar, skolor och sjukhus (Skudiene & 
Auruskeviciene, 2012). Aguilera m.fl. (2007) menar att lokalt ansvarstagande även kan ske 
genom att utveckla välgörande initiativ i samhället. Skudiene och Auruskeviciene (2012) ex-
emplifierar vidare att det kan ske genom att sponsra aktiviteter eller genom att stötta lokala 
sport-, kultur- eller konstevenemang. Papasolomou-Doukakis, Krambia-Kapardis och 
Katsioloudes (2005) lyfter fram ytterligare exempel och nämner att det även kan ske genom 
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att företag inför aktiviteter för att utveckla samhället eller genom att de uppmuntrar sina an-
ställda att delta i lokala projekt i samhället. Enligt European Commission (2001) kan det dess-
sutom ske genom att hjälpa människor som tidigare har varit exkluderade i samhället. Det kan 
göras genom att hjälpa barn, handikappade, sjuka eller etniska minoriteter (Ligeti & Oravecz, 
2009). Handlingar av sådant slag skapar inte bara värde för samhället utan även för företag 
som arbetar med dessa frågor (Skudiene & Auruskeviciene, 2012).     

2.2.3 CSR-kommunikation  
Morsing m.fl. (2008) benämner företagens CSR-kommunikation som “Catch 22”. Med det 
menar de att företagen uppmanas att arbeta med CSR, men de företag som arbetar med CSR i 
störst utsträckning är de företag som får som utstå mest kritik (Morsing m.fl., 2008). Den 
bakomliggande orsaken till varför företag arbetar med CSR ifrågasätts och omgivningen blir 
fundersamma om företag är så bra som de verkar utåt sett (Brown & Dacin, 1997). Morsing 
m.fl. (2008) menar därför att det är en utmaning för företag att uppfattas som att de tar ett 
socialt och miljömässigt ansvar och vidare även övertyga sina intressenter om att företag vill 
verka för att ta ett socialt och miljömässigt ansvar och i sin tur kommunicera om det CSR-
arbete som företag utför. Även fast Morsing m.fl. (2008) benämner företags CSR-arbete som 
en svårighet så har de försökt att hantera svårigheten genom att ställa upp olika modeller som 
företag kan använda sig av för att kommunicera med sina intressenter.  

Den första modellen benämner Morsing m.fl. (2008) som insida-ut-modellen och kan besk-
riva hur företag arbetar med CSR-kommunikation. De anställda har en viktig del i att ett före-
tag ska kunna kommunicera trovärdig information om hur de arbetar med CSR-aktiviteter. 
Morsing m.fl. (2008) hävdar att det därför är av vikt att de anställda är engagerade i ett före-
tags CSR-aktiviteter innan företaget börjar kommunicera hur de arbetar med CSR till sina 
utomstående intressenter. Enligt Morsing m.fl. (2008) innebär det att ett företag bör se till att 
de anställda är involverade i såväl CSR-policys inom företaget men också att de engagerar sig 
i lokala CSR-aktiviteter. Insida-ut-modellen innebär därmed att de anställda är det huvudsak-
liga fokuset bland ett företags intressenter gällande CSR-kommunikation. 

Den andra modellen som Morsing m.fl. (2008) utvecklat är en CSR-kommunikationsmodell 
vilken inkluderar två oberoende processer för kommunikationen av ett företags CSR-arbete 
till en rad av intressenter. De två processerna är “The expert CSR communication process” 
och “The endorsed CSR communication process”. Den förstnämnda syftar till att ett företag 
riktar sin CSR-kommunikation, på ett direkt sätt, mot en grupp av intressenter som företaget 
anser som exklusiva läsare av deras CSR-budskap. Den här typen av intressenter kan utgöras 
av exempelvis politiker, lokala myndigheter, media, investerare eller kritiska intressentgrup-
per. Den sistnämnda processen syftar till att ett företag riktar sin CSR-kommunikation, på ett 
indirekt sätt, mot allmänheten och konsumenter då företaget litar på att de exklusiva intres-
sentgrupperna, nämnda ovan, för företagets CSR-budskap vidare till den breda gruppen av 
intressenter.    

Den direkta kommunikationen sker ofta genom kommunikationskanaler såsom företags hem-
sidor, personliga möten med intressenter, hållbarhetsrapporter och broschyrer (Morsing m.fl., 
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2008). Den indirekta kommunikationen menar de sker genom journalister och media eller 
mun-till-mun-kommunikation mellan intressenter, exempelvis från anställda till det lokala 
samhället eller till kunder som i sin tur sprider budskapet vidare. Vidare argumenterar 
Morsing m.fl. (2008) för att kommunikationen mellan intressenter är mer värdefull för spri-
dandet av ett företags CSR-arbete än att försöka sprida budskapet på egen hand. Enligt 
Morsing m.fl. (2008) bör företag därmed arbeta med hur de kan stärka den indirekta kommu-
nikationen av sitt CSR-arbete, genom exempelvis mun-till-mun-kommunikation mellan nat-
ionella och lokala intressenter, snarare än att ha ett fokus på den direkta kommunikationen 
genom de formella kommunikationskanalerna. 

Ellerup Nielsen och Thomsen (2009) hävdar att små företag anser att CSR i första hand hand-
lar om etiska och moraliska frågor och inte enbart betraktas som ett sätt för företag att kunna 
skapa konkurrensfördelar. De argumenterar vidare för att det även har visat sig att små företag 
varken inkluderar CSR i företagets strategi i allmänhet eller i dess kommunikationsstrategi. 
Vidare menar Ellerup Nielsen och Thomsen (2009) att små företag har svårigheter att kom-
municera med utomstående intressenter om CSR. Problemet ligger i att små företag inte an-
vänder kommunikation på ett sådant sätt som gör att utomstående får veta hur de arbetar med 
CSR. Små företag arbetar istället utifrån strategin att de, genom att ha engagerade anställda 
och genom indirekta kommunikationskanaler som mun-till-mun-kommunikation, kan kom-
municera till interna och lokala intressenter om hur de arbetar med CSR (Ellerup Nielsen & 
Thomsen, 2009). Spence (2004) menar att små företag främst kommunicerar till sina om hur 
de arbetar med CSR genom personlig kontakt. 

Unerman m.fl. (2007) menar att oavsett vilka motiv som ett företag har till att arbeta med 
CSR så är det av vikt att identifiera vilka intressenter som ett företag önskar att kommunicera 
med. Ett sätt att identifiera vilka intressenter som är önskvärda att kommunicera med är att 
prioritera de intressenter som ett företag har störst påverkan på. För företag som har en bred 
skara av intressenter kan det vara svårt att föra en dialog med alla (Unerman m.fl., 2007). För 
att överbrygga hindret kan företag använda sig av ett flertal olika kommunikationskanaler för 
att kunna nå ut till intressenterna med sin information (O’Dwyer, 2005). Exempelvis kan 
kommunikation via internet kompletteras med andra kommunikationskanaler eftersom alla 
intressenter nödvändigtvis inte går att nå via internet (Unerman & Bennett, 2004). De kom-
pletterande kommunikationskanalerna kan bland annat bestå av personliga möten, enkätun-
dersökningar eller fokusgrupper (Deegan & Unerman, 2011). 

2.3 Analysmodell 
Studiens syfte är att skapa en förståelse kring företag och intressentrelationens betydelse för 
hur små företag arbetar med CSR-aktiviteter och/eller CSR-kommunikation. För att kunna 
analysera det samband som eftersöks bland företaget och dess intressenter ställdes en analys-
modell upp vilken visas på nästa sida.  
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Figur 3: Analysmodell, företag och intressentrelationens betydelse för företagens CSR-arbete 

Mellan ett företag och dess intressenter finns olika dimensioner att ta hänsyn till vilka alla har 
en betydelse för relationen mellan dessa parter. I referensramen framgår att relationer mellan 
företag och dess intressenter kan se olika ut beroende på vilka krav som ställs på ett företag 
(Freeman, 2010; McWilliams & Siegel, 2001; Unerman m.fl., 2007). Ett företag behöver där-
för bygga upp strategier för hur de ska bemöta sina intressenter (Freeman, 2010). Vidare kan 
ett företag och dess intressenter ha ett ömsesidigt beroende (Rhenman, 1964; Ahlstedt & 
Jahnukainen, 1971, se Strand, 2015) och en ömsesidig påverkan (Freeman, 2010) på varandra. 
Det kan även existera ett slags maktförhållande mellan parterna (Freeman & Reed, 1983; Näsi 
m.fl., 1997; Savage m.fl., 1991). Intressenterna kan ha olika stor makt över företaget beroende 
på flertalet anledningar. Dels kan det bero på i vilken utsträckning som företaget är beroende 
av dess intressenter, men det kan även bero på vilken makt intressenterna har på grund av sin 
åtkomst till media eller vilken politisk makt intressenterna har (Näsi m.fl., 1997).  

Alla ovannämnda dimensioner kan tänkas ha en betydelse för vilken relation som ett företag 
och en intressent kan komma att få. Samverkan mellan parterna kommer då att vara avgö-
rande för hur relationen kommer att utvecklas. Relationen kan komma att avgöra hur ett före-
tag kommer att arbeta med CSR, vilket gör att CSR-arbetet blir en beroendevariabel av före-
tagets och intressenternas samverkan.  

Beroende på hur relationen mellan företag och intressenter ser ut kan företag komma att ar-
beta med CSR-aktiviteter på olika sätt. Företagens CSR-arbete kan delas in i fyra olika kom-
ponenter, den ekonomiska, den juridiska, den etiska och den filantropiska (Carroll, 1991). 
Vidare kan företag rikta sitt CSR-arbete mot sina anställda, kunder, leverantörer men även 
mot samhället (Skudiene & Auruskeviciene, 2012). Arbetet kan således handla om att arbeta 
för en bra arbetsmiljö (Longo m.fl., 2005), produkter som produceras på ett miljömässigt och 
etiskt sätt (European Commission, 2001; Longo m.fl., 2005), kontroll av kvaliteten på leve-
rantörernas produkter (Graafland & van de Ven, 2006; Skudiene & Auruskeviciene, 2012) 
men också att företaget investerar i infrastruktur likväl som lokala evenemang (Aguilera m.fl., 
2007; Skudiene & Auruskeviciene, 2012). Relationen kan dessutom komma att ha en bety-
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delse för om, och hur, ett företag kommunicerar om sitt CSR-arbete.  Företag kan kommuni-
cera om sitt CSR-arbete inom företaget såväl som utanför det (Morsing m.fl., 2008). Kommu-
nikationen kan ske genom olika kommunikationskanaler, vilket resulterar i att företaget når en 
bred grupp av intressenter (O’Dwyer, 2005; Unerman & Bennett, 2004).  

Baumann-Pauly m.fl. (2013) menar att små företag tenderar att rikta in sig på CSR-aktiviteter 
och att deras CSR-kommunikation hamnar i skymundan. Genom analysmodellen ovan kom-
mer den här studien därmed att undersöka om relationen mellan företag och intressent har en 
betydelse för vilka aktiviteter ett företag utför och om/hur de kommunicerar om sina initiativ. 
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3. Metod  

I studiens tredje kapitel presenteras studiens metodologiska val och vilka konsekvenser som 
valen resulterade i. I metodkapitlet finns en kort redogörelse för den litteratur som använts i 
studien, vilka företag som har deltagit och hur datamaterialet har samlat in. Kapitlet avslutas 
med att förklara studiens kvalitet och tillvägagångssättet för studiens tematiska analys.  

3.1 Litteraturanvändning 
Den inledande fasen av uppsatsarbetet bestod i att undersöka det forskningsområde som stu-
dien syftar till att undersöka. Det gjordes genom att vetenskapliga artiklar och annan litteratur 
i form av böcker lästes. På så sätt skapades en överblick över området. Genom att läsa ett stort 
antal vetenskapliga artiklar och böcker skapades en förståelse för vilka forskare som ofta blev 
omnämnda inom området. Alla vetenskapliga artiklar var granskade, vilket medförde att tro-
värdigheten kring innehållet i de vetenskapliga artiklarna ökade. En ytterligare aspekt som 
stärker trovärdigheten kring studiens teoretiska material är att förstahandskällor alltid blivit 
uppsökta, förutom i ett fall. Det gäller en bok av Ahlstedt och Jahnukainen som var skriven på 
finska och som således inte kunde förstås av författarna till den här studien. I det fallet använ-
des en andrahandskälla (Strand, 2015) som har översatt Ahlstedt och Jahnukainens bok och 
således också citerat dem. Anledningen till att artikeln från Strand (2015) ändå togs med, trots 
att ursprungsboken inte kunnat hittas, var för att Mitchell m.fl. (1997) lyfter fram Rhenman 
(1964) och Ahlstedt och Jahnukainen som viktiga forskare som förklarar att beroende är en 
viktig faktor för företag och intressentrelationen. I den här studien finns ett antal äldre veten-
skapliga artiklar, exempelvis Rhenman (1964), som diskuterar intressentteorier. Artiklarna 
nyttjades i den här studien på grund av att de fortfarande anses vara relevanta. De äldre veten-
skapliga artiklarna anses relevanta i form av att nyare vetenskapliga artiklar fortfarande väljer 
att referera till dem. Det har resulterat i att den här studien använder de äldre förstahandskäl-
lor istället för nyare andrahandskällor.  

För att få tillgång till de vetenskapliga artiklarna användes olika databaser via Örebro univer-
sitet. De databaser som användes var Summon, ABI/inform och Google Scholar. För att hitta 
vetenskapliga artiklar som berörde forskningsområdet användes ett antal sökord. Till exem-
pel: Relationship, CSR, CSR activities, CSR communication, SME:s och Stakeholder vilka 
kombinerades på flertalet sätt. Det som var avgörande för vilka ord som skulle användas vid 
sökandet av de vetenskapliga artiklarna var studiens syfte och problematisering. Det är även 
studiens syfte och problematisering som har varit utgångspunkt och som således har styrt vil-
ket upplägg och tillvägagångssätt som studien skulle ha. I studien har flera databaser använts 
på grund av att vissa vetenskapliga artiklar inte fanns tillgängliga på en viss databas.  

Då alla vetenskapliga artiklar som har använts i studien är skrivna på engelska är alla citat 
som lyfts fram i studien egna översättningar. Det har gjorts för att språket i studien ska vara 
enhetligt. I studien finns dock två begrepp, ”The endorsed CSR communication process” och 
”The expert CSR communication process”, som beskrivs på engelska. Anledningen till varför 
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begreppen inte har översatts till svenska är för att ingen kortfattad och lika utförlig översätt-
ning har kunnat göras.  

3.2 Undersökningens upplägg 
3.2.1 Studiens utgångspunkt 
Studiens utgångspunkt har tagits i teorier främst kring den forskning som tidigare har genom-
förts kring CSR-arbete i små företag. Litteraturen om små företags CSR-arbete har komplette-
rats med bredare teorier kring CSR och även teorier om ett företags intressenter. Mot bak-
grund av den litteratur som den här studien har tagit sin utgångspunkt i har olika förväntning-
ar skapats. Förväntningarna som har identifieras var att de små företagen som studerats i den 
här studien skulle arbeta på det sätt som Baumann-Pauly m.fl. (2013) lyfter fram, nämligen att 
små företags CSR-arbete är mer integrerat i företagets verksamhet. Förväntningarna har tes-
tats mot verkligheten i studiens empirikapitel. Det är förenligt med vad Jacobsen (2002) säger 
om en studie som tar sin utgångspunkt i teorin med att förväntningar skapas om vad som kan 
tänkas förekomma när empirin ska samlas in. På så sätt kan en studie visa om förväntningar 
och verklighet stämmer överens.  

Genom att utgå från redan befintlig teori och tidigare utförda empiriska studier är det möjligt 
att se vilka områden som fortfarande är empiriskt outforskade och som således fortfarande 
finns att fylla inom ett specifikt område. Genom den här studien är det möjligt att identifiera 
hur små företag inom byggbranschen i Sverige arbetar med CSR. Genom studien kan ett bi-
drag kan lämnas om hur CSR arbete ser ut i ytterligare en bransch som inte studerats empi-
riskt tidigare. Genom den här studien kan en förståelse skapas kring vilken betydelse relation-
en mellan företag och dess intressenter har för hur företag arbetar med CSR-aktiviteter re-
spektive CSR-kommunikation. Enligt Yin (2013) är en av fördelarna med en studie av kvali-
tativ karaktär att det går att se vilken betydelse som den specifika studien har. 

3.2.2 Studiens ansats 
Den här studien är ämnad att skapa en förståelse kring företag och intressentrelationens bety-
delse för hur små företag arbetar med CSR utifrån dimensionerna krav, beroende, påverkan 
och makt. Anledningen till att just dessa dimensioner används för att skapa en förståelse kring  
företag och intressentrelationen är att utgångspunkt tagits i Mitchell m.fl. (1997) där de på ett 
sammanfattande sätt beskriver vad som ligger till grund för relationen mellan ett företag och 
dess intressenter. Där lyfts just dessa dimensioner fram som en viktig del i relationen mellan 
företag och dess intressenter och det var därför rimligt att de dimensionerna fick utgöra ut-
gångspunkten i den här studien. Dimensionerna makt och påverkan kan verka som att det är 
något överlappande, där påverkan är en mjukare version av dimensionen makt, men i den här 
studien har företagen pratat om makt och påverkan på två olika sätt och därför utgör över-
lappning inget problem. Företaget får förklara relationen till sina intressenter utifrån hur de 
förstår sin omvärld. Bryman och Bell (2013) nämner att ett kännetecken för den kvalitativa 
forskningen just är att en förståelse skapas om ett fenomen med utgångspunkt i hur individer i 
en specifik miljö uppfattar den.  
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Studiens ansats kan därmed bidra till att studien kan identifiera varför företagen väljer att ar-
beta med CSR på det sättet som de gör genom att kvalitativa undersökningar, enligt Jacobsen 
(2002) och Bryman och Bell (2013), är inriktade på ord snarare än kvantifierbar data i form 
av siffror. Dessutom anger den kvalitativa forskningen vad och varför människor agerar på ett 
specifikt sätt. Det gör att större fokus läggs på detaljer och nyanser i en respondents beskriv-
ning av verkligheten (Jacobsen, 2002) En nackdel som dock lätt uppstår i kvalitativa under-
sökningar är att informationen som framkommer kan vara svår att tolka eftersom materialet 
ofta är omfattande med flera nyanser (Jacobsen, 2002). Genom att ha en tydlig koppling mel-
lan de intervjufrågor som ställs och studiens teoretiska referensram minskas risken till vilsele-
dande i form av att de beskrivningar som respondenter ger kan gå att knyta an till studiens 
teorier. 

Studiens kvalitativa ansats möjliggör att företagens åsikter och synvinklar lyfts fram gällande 
deras val att arbeta med CSR då Yin (2013) menar att den kvalitativa forskningens primära 
syfte är att spegla respondenternas åsikter och synvinklar. Han menar vidare att kvalitativa 
studier återspeglar människors sociala verklighet och de villkor som människor verkar under 
genom att undersöka ett visst sammanhang eller omständighet. Inom den kvalitativa metoden 
är det önskvärt att kunna ge förklaringar på vissa fenomen utifrån befintliga eller framväx-
ande begrepp (Yin, 2013). Företag som har en social och miljömässig påverkan på samhället 
kan tänkas verka under de villkor som ställs på dem, vilket även gör det väsentligt att studiens 
ansats ska vara av en kvalitativ art. 

3.3 Datainsamling 
3.3.1 Undersökningsobjekt och urval 
Första kontakten med tänkbara respondenter togs via mail där det beskrevs vilka som ligger 
bakom studien, vad studien är ämnad att undersöka och att respondent likväl som företag 
kommer att vara anonyma. Det är några saker som Bryman och Bell (2013) lyfter fram som 
viktiga när en första kontakt tas med tilltänkta respondenter. För att undvika att respondenter-
na ska ha förberett svar inför en eventuell intervju tänktes noga igenom hur syftet med studien 
skulle formuleras. Det gjordes för att lagom mycket information skulle ges till respondenten 
utan att det fanns en risk att deras svar blev vinklade på grund av att de har kunnat fundera ut 
svar i förväg. För att undvika det menar Kvale och Brinkman (2014) att det är bättre att ge 
respondenten full information efter intervjutillfället. 

De företag som kom att utgöra studiens empiriska material hittades genom databasen Retrie-
ver Business, som finns tillgänglig via Örebro universitets bibliotek. Genom att studien utgick 
ifrån en databas där ett antal kriterier ställdes var det i förväg redan bestämt vilka responden-
ter som var önskvärda studien, vilket Yin (2013) benämner som ett avsiktligt urval. Urvalet 
bestod därmed av de objekt som gav mest väsentligt material till studien. I ett första urval 
skickades mail till 15 företag som stämmer in på studiens kriterier. De kriterier som studien 
använde sig utav var Bolagsverkets (2012) riktlinjer för vad som klassas som ett litet företag. 
Det medförde att företagen som valdes ut skulle ha 10-50 anställda och ha en omsättning på 
20-80 miljoner kronor. Anledningen till varför ovanstående gränser sattes var för att studien 
syftar till att studera små svenska företag. Vid sökningen i Retriever Business har senast ut-
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givna balans- och resultatrapporter använts för att avgöra vilka företag som klassificerar in 
under studiens kriterier.   

Ett ytterligare kriterium för studiens respondenter var att dessa skulle befinna sig inom bygg-
branschen. Det resulterade i att inte endast renodlade byggföretag var aktuella respondenter 
för studien. Valet att inte begränsa studien till enbart typiska byggföretag som arbetar med 
byggnation har lett till att studiens urval består av såväl renodlade byggföretag likväl som 
företag inom entreprenad och installation. På så sätt blev större delen av byggbranschen re-
presenterad i studien. 

I ett första mailutskick till de företag som valdes ut nämndes att det vore önskvärt att intervjun 
skulle ske med någon på företaget som var insatt i hur de arbetade med hållbarhetsfrågor i 
form av socialt och miljömässigt ansvar. Eftersom det var många företag som inte svarade på 
det första mailutskicket kan det tänkas att det ordval som användes, i form av hållbarhetsar-
bete, medförde att vissa företag blev avskräckta från att delta i studien genom att de, vid en 
första eftertanke, upplevde att de inte arbetar med hållbarhetsfrågor i sådan utsträckning att de 
skulle vara givande för studien. I vissa fall medförde det första mailutskicket en hänvisning 
till att ta kontakt med en person på företaget som var mer insatt i den typen av frågor som 
efterfrågades än den person som första kontakten togs med. Det kan liknas vid vad Jacobsen 
(2002), Bryman och Bell (2013) och Yin (2013) benämner som ett snöbollsurval. Det vill 
säga att en första informant tipsar om tänkbara respondenter. Snöbollsurvalet har inneburit att 
alla respondenter i studien innehar någon form av ledarposition på företagen. Det kan därmed 
antas att den person som fick föra respektive företags talan var insatt i hur respektive företag 
arbetar kring studiens område och även är insatt i de lagar och regleringar som finns inom 
området.   

I ett andra steg i studiens urvalsprocess användes telefon för att få kontakt med de företag som 
tidigare mailats till, men som inte gett något svar. Genom att först maila och sedan ringa som 
ett andra steg gavs de tilltänkta respondenterna en möjlighet att först tänka igenom om de 
kunde tänka sig att bidra i studien och slapp därmed känna att de var tvungna att ge oss ett 
svar direkt på telefon. 

Vid telefonkontakten visade det sig att en del av respondenterna hade sett det utskickade mai-
let, medan andra missat det. Det gjorde att studiens syfte fick förklaras återigen för de respon-
denter som inte sett det utskickade mailet. Samma information lyftes fram som framgick av 
det mail som skickats ut och om respondenten hade ytterligare frågor försökte svar ges på ett 
sådant sätt att inte allt för mycket information gavs om vad studien skulle komma att handla 
om.  

I den här studien intervjuades fem företag, där totalt sex representanter har fört företagens 
talan. I en av intervjuerna deltog därmed två representanter, nämligen i Byggserviceföretaget. 
Att två representanter medverkade i intervjun ses i den här studien som positivt, då de två 
representanterna kompletterade varandras svar, vilket i sin tur resulterade i att studien tillhan-
dahöll mer information till kommande analyssteg. Med ett respondentantal på sex personer 
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och fem intervjuer hamnar därmed den här studien inom vad Kvale och Brinkman (2014) 
nämner som ett lämpligt urval för kvalitativa intervjuer. De menar att ett lämpligt urval vid 
kvalitativa intervjuer är 15 +/- 10 respondenter. Bryman och Bell (2013) menar att studier av 
kvalitativ art kan bemöta olika svårigheter. Den största svårigheten ligger i den stora och 
svårhanterliga mängden av material som en kvalitativ undersökning kan resultera i. Materialet 
kan bland annat bestå av intervjuutskrifter eller andra dokument. Kvale och Brinkmann 
(2014) nämner att det många gånger är mer givande att ha ett något mindre urval i en kvalita-
tiv studie där studiens intervjufrågor och analys är mer djupgående och välarbetad. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att ett fåtal intervjuer gör att forskningen blir mer lätthanterlig, med 
avseende på tid, kunskap och resurser. I den här studien resulterade de fem intervjuerna i tran-
skriberingar. Tack vare att studiens interjvuantal var fem uppstod aldrig de problem som 
Bryman och Bell (2013) samt Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar om att materialet blev 
svårhanterligt, även om materialet från studiens intervjuer blev rikligt. Nedan visas en matris 
över de företag som deltog i studien.  

 
Figur 4: Information om intervjuföretagen och respektive intervjutillfälle 

Intervjuerna har kompletterats med sekundärdata från företagens hemsidor och en hållbarhets-
redovisning från ett av företagen. Valet att komplettera studiens intervjuer med sekundärdata 
grundar sig på att de olika datainsamlingarna kunde komplettera varandra och att en kontroll 
kunde ske på att det som respondenterna sa stämde överens med det som företaget påstår sig 
göra gällande CSR på deras hemsidor och i hållbarhetsredovisningen. 

3.3.2 Genomförande av intervjuer 
Innan genomförandet av studiens intervjuer testades studiens intervjufrågor på en försöksper-
son. Svaren som den respondenten gav på frågorna är inget material som används i den här 
studien, men var till hjälp genom att respondenten kunde informera om det var några frågor 
som var oklara och om frågorna kunde uppfattas fel av respondenten. Efter testintervjun ut-
fördes små korrigeringar på någon enstaka intervjufråga, där frågorna förtydligades.  

Vid fyra av fem intervjuer genomfördes intervjuerna på plats hos företagen, medan en inter-
vju, med Entreprenadföretaget, genomfördes via telefon. Fördelen med att använda sig av 
telefonintervju, hävdar Bryman och Bell (2013) är att det är en relativt låg kostnad att genom-
föra och att telefonintervjuer tar relativt kort tid då det inte blir någon tid som försvinner för 
resa till och från intervjuplatsen. Jacobsen (2002) hävdar att en annan positiv effekt av att ha 
en telefonintervju är att intervjuareffekten minskar. Det innebär att intervjuarna inte påverkar 
respondentens och dess svar genom att respondenten inte kan observera och se hur intervjuar-
na uppför sig när respondenten ska svara på intervjufrågorna. Det finns dock även nackdelar 
med telefonintervjuer, vilket Bryman och Bell (2013) bland annat säger är att intervjuarna inte 
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kunde uppfatta respondentens olika sinnesuttryck hos respondenten i form av ansiktsuttryck. 
Bryman och Bell (2013) menar vidare att intervjuarna inte kunde uppmärksamma ansiktsut-
tryck som berodde på eventuella oklarheter kring någon intervjufråga och kunde därmed inte 
följa upp med följdfrågor eller förklaringar så att respondenten förstod vad som efterfrågades. 
För att undvika det här vid studiens telefonintervju försökte den personen som höll i telefonin-
tervjun att följa upp respondenten och se så att denne förstod de frågor som ställdes.  

Varje intervju startade med en kort bakgrund om intervjuarna och vad studiens syfte är i en-
lighet med vad Jacobsen (2002) lyfter fram angående att det är av vikt att vid intervjutillfället 
nämna lite kort bakgrund. Därefter informerades respondenten om att deltagandet är frivilligt 
och att denne kan avsluta intervjun när som helst. Kvale och Brinkmann (2014) benämner det 
som informerat samtycke. Dessutom informerades respondenten om att informationen kom-
mer att behandlas med anonymitet då varken respondent eller företag kommer kunna identi-
fieras. Det informerades dock om att studien kommer att publiceras i universitetets vetenskap-
liga arkiv (Diva). 

Under intervjutillfällena fördes endast några anteckningar över det respondenten uttalade sig 
om gällande de frågor som ställdes. Valet att anteckna i en mindre utsträckning grundar sig 
framförallt i att det kan störa respondenten. Däremot prickades respektive fråga av i intervju-
guiden vartefter respondenten gav ett svar så att ingen fråga riskerade att glömmas bort. Yin 
(2013) har diskuterat det faktum att för mycket anteckningar kan störa respondenten och me-
nar därmed att de inte ska föras i större utsträckning under en intervju. Insamlandet ska där-
med vara så diskret som möjligt. Yin (2013) menar samtidigt att det finns en risk för att 
material förbises och går studien om miste om allt inte dokumenteras. För att eliminera att det 
här problemet uppstod spelades intervjuerna in. En inspelning av intervjuerna möjliggjorde 
även att respondenten kunde citeras ordagrant i det empiriska materialet. Innan inspelningarna 
av intervjuerna började ställdes frågan om respondenterna hade några invändningar mot att en 
inspelning ägde rum. Att först be om lov att få spela in intervjun är något som Yin (2013) 
menar är viktigt. När inspelningar sker är det viktigt att ha full koll över inspelningsutrust-
ningen. Om utrustningen inte skulle fungera på det sätt som det är tänkt finns risken att 
material till studien förloras. Om problem skulle uppkomma under intervjutillfället finns även 
en risk att respondentens förtroende för de som intervjuar minskar, i form av att tillfället inte 
känns förberett (Yin, 2013). Den utrustning som användes vid intervjutillfällena testades där-
för innan intervjutillfällena ägde rum, vilket eliminerade risken för datainsamlingsproblem. 
Efter att alla intervjufrågor blivit ställda så fortsatte studiens skribenter att spela in intervjun, 
vilket Bryman och Bell (2013) menar är bra för att respondenten tenderar att slappna av mer 
vid intervjuns slut och lyfter fram fler saker som respondenten inte skulle ha sagt till en bör-
jan. Att låta inspelningen fortsätta stå och spela in efter att de faktiska intervjufrågorna var 
slut visade sig vara positivt för studien, då det bland annat i intervjun med Byggserviceföreta-
get framkom information som var mycket viktig för studiens empiriska material. 

Vid genomförandet av intervjuerna följdes en intervjuguide. Jacobsen (2002) och Bryman och 
Bell (2013) menar att intervjuguiden är uppbyggd på specifika ämnen som ska behandlas un-
der intervjun. Det innebär även att respondenten har en möjlighet att svara relativt fritt och 
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öppet på de frågor som ställs och att en möjlighet finns att ställa frågorna i olika ordningsföljd 
till respektive respondent beroende på vilka svar som respondenten ger (Jacobsen, 2002). Det 
gjordes för att frågorna ska få en naturlig ordningsföljd. Fördelarna med att ha en intervju där 
respondenten får en möjlighet att tala fritt om deras egna uppfattningar (Jacobsen, 2002) är att 
de får en möjlighet att lyfta fram aspekter som de anser är viktiga genom rika beskrivningar 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Samtidigt gör det att den data som samlas in har en viss struktur. 
Om en metod använts som var än mer ostrukturerad hade en risk funnits att datamaterialet 
blivit för stort och komplext för att analysera (Jacobsen, 2002). Genom att ha en bakomlig-
gande tanke med de frågor som ställs i intervjusituationen kommer datamaterialet ha en viss 
inledande struktur vilket underlättar vid analyseringen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

3.3.3 Intervjuguide 
I studien har en matris ställts upp där teman, frågor och den teoretiska förankringen bland 
frågorna förklaras, se bilaga 1. Genom att ställa upp en matris bestående av tema kopplat till 
de områden som ställts upp i studiens referensram skapades en struktur bland de områden som 
skulle komma att behandlas i intervjuerna. Det är något som Bryman och Bell (2013) i sin tur 
anser vara viktigt för att skapa ordning kring de teman som ställs upp i den intervjuguide som 
ska användas vid utförandet av intervjuerna. Kopplingarna mellan respektive fråga och teori 
användes sedan som hjälp vid analysarbetet vilket i sin tur möjliggjorde att studiens syfte och 
frågeställning kunde besvaras. De tre teman som studien tagit sin utgångspunkt i är företag 
och intressentrelationen, CSR-aktiviteter och CSR-kommunikation.  

Utifrån de teman som utformats skapades studiens intervjufrågor. Under temat företag och 
intresserelationen ställdes frågor om olika intressenter i företagets omgivning och hur relat-
ionen till dem ser ut utifrån de dimensioner som lyft fram i studiens referensram. I intervjusi-
tuationen användes begreppet aktörer istället för intressenter. De akademiska förklaringarna 
har därmed översatts till ett mer vardagligt och mer lättförståeligt språk för att respondenten 
ska förstå frågan och således kunna ge ett givande svar. Att översätta till ett mer vardagligt 
språk är något som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram som viktigt för att kunna få ut-
förliga svar i en intervjusituation. Ytterligare exempel på begrepp som har omvandlats till mer 
vardagligt språk var ordet CSR som finns representerat under studiens andra och tredje tema. 
Under intervjutillfället benämndes begreppet CSR istället som företagets sociala och miljö-
mässiga ansvarstagande. Vidare har även CSR-kommunikation som begrepp bytts ut mot hur 
företaget kommunicerar kring sitt social och miljömässiga ansvarstagande. I det empiriska 
materialet har begreppen åter översatts till det akademiska språket för att få ett enhetligt språk 
i studiens teori- respektive empiri- och analysavsnitt.  

Som första intervjufråga under respektive tema ställdes upp, vad som i den här studien kan ses 
som centrala frågor. Där hade respektive respondent möjlighet att helt fritt berätta kring re-
spektive tema, utan att intervjuarna ledde in dem till att svara på ett visst sätt. Som första 
fråga under temat företag och intressentrelationen lyftes det fram hur relationen såg ut mellan 
företaget och olika aktörer i dess omgivning. Formuleringen av frågan upplevdes som pro-
blematiskt i det avseende att alla dimensioner (krav, beroende, påverkan och makt) var svåra 
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att fånga in. För att varje dimension skulle lyftas fram vid varje intervjutillfälle ställdes följd-
frågor upp om respektive dimension.  

Som första fråga under temat CSR-aktiviteter behandlades hur respektive företag tar socialt 
och miljömässigt ansvar. Genom att den här frågan ställdes kunde företagen lyfta fram på 
vilket sätt som företagen arbetar med CSR-aktiviteter och mot vilka som företagen riktar sitt 
arbete emot. Den första frågan under temat CSR-kommunikation behandlar hur företagen 
kommunicerar om sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande. Genom frågan kunde respek-
tive respondent lyfta fram om kommunikationen sker direkt/indirekt till olika aktörer och 
vilka olika kommunikationskanaler som används. Om respondent inte lyfte fram vilka kom-
munikationskanaler som företaget använder ställdes en följdfråga. 

3.4 Studiens kvalitet 
Studiens referensram behandlar områdena företag och intressentrelationen och CSR och det är 
således även det som intervjufrågorna behandlar. Jacobsen (2002) menar att det, i en studie, är 
viktigt att verkligen undersöka det som är avsett att undersökas. Genom att ha en tydlig kopp-
ling mellan studiens teoretiska referensram och de frågor som ställdes vid studiens intervjuer, 
se bilaga 1, har det säkerställts att studien undersöker det som var ämnat att undersökas.  

I studien ämnas att undersöka vilken betydelse företag och intressentrelationen har för hur 
små företag i byggbranschen arbetar med CSR. I studien framgår att alla företagen arbetar 
med CSR-aktiviteter som främst riktas mot de anställda men att arbetet till stor del är reglerat 
av lagar avtal. Då alla studiens företag lyfter fram att arbetet sker på sådant sätt kan det antas 
att om ytterligare små företag, inom byggbranschen, skulle studeras så skulle utfallet bli det 
samma. Jacobsen (2002) benämner det som att det som studeras är representativt. Således kan 
det antas att studiens utfall, till viss del, går att överföra till andra små företag inom samma 
bransch på grund av den reglering som finns inom branschen. En överföring till andra kontex-
ter i form av andra branscher är dock svårare. Den metod som använts i den här studien, i 
form av en kvalitativ ansats, medför vissa svårigheter i att generalisera studiens resultat i en 
vidare utsträckning.  

Genom att alla steg i studien har beskrivits på ett öppet sätt, genom bland annat intervjuguide 
och metodavsnitt, har möjligheten att resultatet av studien skulle bli samma om undersök-
ningen utfördes igen, ökat då samma metod och instrument skulle vara möjliga att använda 
vid ytterligare undersökningar. Det innebär således, enligt Connelly (2016) och Bryman och 
Bell (2013), att forskaren är neutral och inte vägt in subjektiva bedömningar i intervjusvaren. 
Vid intervjuernas utförande har intervjuarna tänkt på att minimera risken för att ha en påver-
kan på den intervjuade. Det har skett genom att intervjuarnas klädsel har varit på en passande 
nivå för att inte sticka ut. Dessutom har ledande frågor i största mån försökt att undvikas även 
om intervjuarna i den här studien kan klassificeras som något ovana i en intervjusituation och 
att det i sådana tillfällen inte kan garanteras att ingen fråga var ledande. Varje intervju har 
också varit väl inplanerad för att förbereda intervjuobjekten och för att de ska vara tillräckligt 
förberedda utan att ha förberett allt för mycket hur de ska svara. Ovan nämnda exempel är 
saker som Jacobsen (2002) nämner är viktiga för att öka tillförlitligheten i en studie. Både 
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Connelly (2016) och Bryman och Bell (2013) menar att en öppenhet genom studiens alla steg 
ökar studiens pålitlighet.  

Vid en jämförelse med vad tidigare studier har kommit fram till gällande små företags CSR-
arbete, exempelvis Baumann Pauly m.fl. (2013); Lee m.fl. (2016) och Morsing m.fl. (2008), 
har det visat sig att den här studiens resultat i en viss utsträckning stämmer överens med det 
som tidigare studierna lyft fram. Det vill säga att små företag tenderar att arbeta med CSR-
aktiviteter främst inom den egna verksamheten och att små företag inte har som strategi att 
kommunicera utåt om sitt CSR-arbete. Den här studiens resultat kan stärkas då tidigare studier 
har haft liknande utfall. Jacobsen (2002) menar att en studiens giltighet kan stärkas om den får 
liknande resultat som tidigare genomförda studier, vilket kan antas vara fallet i den här stu-
dien.  

3.5 Analysmetod 
Respektive intervju har transkriberats och från det empiriska materialet har citat lyfts fram för 
att skapa en öppenhet i form av att respondenternas ord lyfts fram ordagrant. Det är något som 
minskar risken för subjektiva tolkningar, något som annars kan ses som en nackdel med att 
utgå från teorin enligt Jacobsen (2002). Jacobsen (2002) menar att det finns risk för att forsk-
ningen blir subjektiv då forskarna riskerar att tolka information och ser mönster i det empi-
riska materialet som motsvarar de förväntningar som forskningar har med sig från teorin. 
Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ analys kan ske i tre steg: beskrivning, systematisering 
och kategorisering och kombination. Transkriberingen av intervjuerna utgör därmed beskriv-
ningen där studiens intervjuer beskrivs på ett så utförligt sätt som möjligt för att inte gå miste 
om detaljer (Jacobsen, 2002). Bryman och Bell (2013) menar att det är av vikt att börja tran-
skriberingen i ett sådant tidigt skede som möjligt efter genomförd intervju. I den här studien 
transkriberades alla intervjuer samma dag som intervjuerna ägde rum eller senast dagen efter 
genomfört intervjutillfälle.  

Efter att datamaterialet blivit insamlat och transkriberat lästes det igenom. Under en första 
genomläsning fördes inga anteckningar och inga funderingar om eventuella tolkningar gjor-
des. Genom att läsa igenom datamaterialet på det här sättet, menar Bryman och Bell (2013) 
att det som verkar vara som mest framträdande och viktigt i materialet kommer fram.  

I nästa steg började materialet att struktureras vilket Jacobsen (2002) påstår är ett viktigt steg i 
analysarbetet. Bryman och Bell (2013) menar att vid kvalitativ forskning finns inte samma 
tydliga riktlinjer över hur analysarbetet bör struktureras som vid kvantitativ forskning. I den 
här studien har analysen strukturerats utifrån de teman som utgör studiens referensram och 
således också de teman som utgör intervjuguiden, det vill säga företag och intressentrelation-
en, CSR-aktiviteter och CSR-kommunikation. I analysarbetet har de olika avsnitten från refe-
rensramen och studiens analysmodell utgjort startpunkten för struktureringen för att göra ana-
lysen tydlig, både för läsare men också för att viktiga aspekter inte ska missas att lyftas fram 
från de omfattande intervjutranskriberingarna. Under respektive rubrik, företag och intressent-
relationen, CSR-aktiviteter och CSR-kommunikation, har underrubriker skapats. Rubrikerna 
under avsnittet om företag och intressentrelationen har växt fram genom de dimensioner som 
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ställdes upp i studiens referensram. Rubrikerna under avsnittet om CSR-aktiviteter har växt 
fram genom att det empiriska materialet har sorterats in under de aktiviteter som lyfts fram i 
studiens referensram. Således har den teoretiska referensramen återigen legat till grund för 
strukturen på studiens empiri och analys. Rubrikerna under avsnittet om CSR-kommunikation 
är strukturerat på ett något annorlunda sätt, vilket kan ses i figur 8. Där har de intressenter 
vilka företagen riktar sin kommunikation mot fått utgöra rubriken och således också struk-
turen på empiri och analys. Det gjordes för att informationen som framgick av det empiriska 
materialet tydligt var uppdelat i kommunikation mot de anställda respektive mot utomstående 
intressenter. Att göra en liknande uppdelning utefter studiens referensram som gjorde i studi-
ens två första teman i empiri- och analysavsnittet skulle därför inte bli givande till studien på 
samma sätt. Alla underrubriker har således skapats genom att likartad information sorterats 
under samma rubrik. Att dela in likartad information under samma rubriker är något som 
Jacobsen (2002) beskriver som kategorisering av data. Generellt sätt har det empiriska 
materialet kunnat struktureras under respektive rubrik på ett enkelt sätt då företagen har pratat 
om respektive dimension respektive CSR-aktiviteter och CSR-kommunikation på ett tydligt 
och uppdelat sätt. Det har gjort att uppdelningen efter rubrikerna har flutit på bra. Den här 
formen av analys har använts för att respektive intervju gav ett omfattande material som alla 
gav liknande information. Att använda sig av kategorier är något som Jacobsen (2002) menar 
är ett sätt för att få en omfattande och komplicerad data att bli enklare att förstå. Om en analys 
hade genomförts där analysen delats upp utifrån respektive företag hade analysen mest bestått 
av upprepningar där samma saker diskuteras. Dessutom möjliggör en analys som är uppdelad 
utefter teman att likheter och skillnader mellan företagen lyfts fram på ett tydligare sätt. Det 
gör att nyanser i materialet framträder på ett tydligare sätt och att de likheter och skillnader 
som lyfts fram dessutom kan kopplas till teori om respektive tema.  

Inför den sammanfattande analysen skapades en matris, se figur 8, över respektive företag och 
hur de dels har beskrivit företag och intressentrelationen men även hur de beskrivit att de ar-
betar med CSR-aktiviteter och CSR-kommunikation. Matrisen har legat till grund för den 
sammanfattande analysen. I de tidigare delanalyserna har endast företag och intressentrelat-
ionen, CSR-aktiviteter och CSR-kommunikation analyserats var för sig. Under den samman-
fattande analysen har istället en koppling gjorts mellan företag och intressentrelationen och 
företagens CSR-arbete där företag och- intressentrelationens betydelse för det CSR-arbete 
som företagen utför har analyserats.  

Det finns en risk för att subjektiva tolkningar förekommer i studien då författarna bakom den 
här studien är så pass inlästa på den teori som finns på området och att mönster i materialet 
läses fram på grund av den bakgrundinformation som forskarna har. Det är en risk som Gra-
neheim och Lundman (2004) lyfter fram som något som ofta finns vid kvalitativa studier. I 
den här studien har det i största mån försökt att överbryggas genom att ha en tydlig koppling 
mellan teori och intervjufrågor och på så sätt få teorinära frågor och i största mån undvika 
subjektiva tolkningar från intervjumaterialet. Dessutom har intervjutranskriberingarna hela 
tiden använts för att säkerställa att tolkningar i materialet inte har gjorts allt eftersom arbetet 
med analysen har fortlöpt utan att det som lyfts fram i studiens empiri- och analysavsnitt 
verkligen är det intervjurepresentanten har sagt.  
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4. Empiri och analys 

I kapitel fyra presenteras studiens empiriska material och en analys av det empiriska materi-
alet. Presentationen sker utifrån en tematisk uppställning där utgångspunkten är de tre teman 
som återfinns i referensramen: företag och intressentrelationen, CSR-aktiviteter och CSR-
kommunikation. Kapitlet avslutas med en tabell, på sida 43, som sammanställer företag och 
intressentrelationer, CSR-aktiviteter och CSR-kommunikation och en efterföljande samman-
fattande analys.  

4.1 Företag och intressentrelationen 
Företag och intressentrelationen kan vara uppbyggd utifrån flertalet olika dimensioner. Di-
mensionerna kan bestå av krav, beroende, påverkan och makt. Nedan kommer studiens empi-
riska material att framställas, växelvis varvat med analyser, där relationen mellan ett företag 
och dess intressenter förstås.  

 
Figur 5: Analysmodell, företag och intressentrelationen 

4.1.1 Krav  
Kunder 
Tre av studiens företag, Markföretaget, Installationsföretaget och Entreprenadföretaget, lyfter 
fram att krav kan komma från kunderna. Markföretaget lyfter fram att kundkraven till stor del 
styr verksamheten och att kraven från kunder ökar hela tiden. Entreprenadföretaget lyfter 
fram att: 

Våra kunder dom är ju väldigt, det är ju klart att dom vill att allting ska vara i ord-
ning eftersom att det är ett riskarbete så, vi har ju krav på oss att, vi ska sköta det 
här efter konstens alla regler och följa lagar och arbetsmiljöverkets föreskrifter så 
det är så vi jobbar och det står ju oftast i upphandlingsförfarandet också. Vad som 
krävs av oss för att vi ska få komma till den här arbetsplatsen. Och det, det måste vi 
följa. Och det är för vår egen skull också. 
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Det framgår av citatet att kunderna till Entreprenadföretaget ställer krav på att företaget utför 
arbeten på ett säkert sätt. Dock visar citatet att det är lagar och föreskrifter som styr hur Ent-
reprenadföretaget arbetar och att det således är de krav som kommer från samhället som är 
avgörande. 

Samhälle 
Freeman (2010) menar att det är viktigt att ett företag vet vilka krav som intressenterna ställer 
på företaget. I det empiriska materialet visade det sig att fyra av studiens företag, Markföreta-
get, Entreprenadföretaget, Byggserviceföretaget och Totalentreprenadföretaget, lyfter fram att 
de krav som ställs på företagen till stor utsträckning beror på avtal, upphandlingar eller lagar 
och riktlinjer. De krav som företagen i första hand lyfter fram kan därmed ses som krav som 
samhället ställer på företagen. Byggserviceföretaget lyfter fram att:  

Det är ju nästan alla upphandlingar så är det ju krav på att du ska ha ett kvalitetssy-
stem och ett miljösystem. 

Byggserviceföretaget nämner att det finns hårda riktlinjer, vilka funnits under lång tid, gäl-
lande det material som företaget använder i sin verksamhet. Vidare lyfter studiens samtliga 
företag fram att det ställs krav på företagen gällande hur de ska arbeta med arbetsmiljö. Mark-
företaget och Byggserviceföretaget menar att det är på grund av att byggbranschen är en 
bransch där det historiskt sett har varit mycket arbetsplatsolyckor.  

Det har i stor utsträckning visat sig att det är avtalen som avgör vilka krav som ställs gällande 
främst miljö och arbetsmiljö samt hur företagen behöver arbeta för att bemöta dessa krav. Det 
gör att företagen lyfter fram att de själva inte tar beslut i så stor utsträckning om hur de ska 
arbeta med miljö och arbetsmiljö utan att de snarare är hårt reglerat från samhället. I det empi-
riska materialet framgår att branschens historia har en betydelse för hur kraven ser ut på före-
tagen och att det tar sig i uttryck genom skrivna lagar och regler som utgör de avtal som 
skrivs mellan företag och intressenter.  

4.1.2 Beroende 
Kunder 
Genom det empiriska materialet har det visat sig att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 
företagen och dess kunder då fyra av studiens företag lyfter fram att de har ett beroende av 
kunderna samtidigt som företagen lyfter fram att kunderna är beroende av företagen. Totalent-
reprenadföretaget lyfter fram att: 

 Ja vi är beroende framförallt utav våra kunder. Det är den största beroendeställ-
ningen vi har. Så att det gäller ju att sköta sig.  

Totalentreprenadföretaget lyfte inte fram kunder som en intressentgrupp som är beroende av 
företaget men det kan ändå antas rimligt att det skulle vara en intressentgrupp som är bero-
ende av företaget för att de ska, som Rhenman (1964) och Ahlstedt och Jahnukainen (1971, se 
Strand, 2015) nämner, få sina intressen tillgodosedda.  
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Genom det empiriska materialet framgår att det ömsesidiga beroendet, som Rhenman (1964) 
och Ahlstedt och Jahnukainen (1971, se Strand, 2015) diskuterar, får en betydelse för alla 
företag i studien då företagen antingen är direkt beroende av kunderna för dess existens eller 
att kunderna är direkt beroende av företagen. Installationsföretaget berättar att kunderna är 
beroende av att företaget levererar produkter och lösningar som lever upp till kundernas för-
väntningar. Markföretaget och Entreprenadföretaget nämner i sin tur att kundernas beroende 
beror på att företagen inte har speciellt många konkurrenter med samma paketlösningar som 
företagen har.  

Byggserviceföretaget berättar vidare att beroendet mellan företag och kunder kan se olika ut 
beroende på storleken på företag: 

Små företag är ju oftast mer beroende av, de är beroende av sina kunder, har många 
kunder och återkommande kunder, medan större företag de vinner ju liksom upp-
handlingar och får jobb på det sättet, där handlar det mycket om att presentera bra 
papper och bra grejer, sen hur mycket som finns bakom det har egentligen inte så 
stor betydelse. 

Då mindre företag inom byggbranschen inte har möjligheten att konkurrera med större företag 
vid upphandlingar skapas ett stort beroende gentemot de kunder företagen redan har. Den 
storlek som studiens företag har kan även tänkas påverka varför kunderna var en intressent-
grupp som lyftes fram när det talas om beroende. Kunder är en av de intressentgrupper som 
företagen blir beroende av i ett tidigt skede, men genom att företag växer och blir större ökar 
sannolikheten för att företaget blir beroende av fler intressenter i dess omgivning.  

Leverantörer 
Alla företag, utom Byggserviceföretaget, lyfter fram att leverantörer är en intressent som de är 
beroende av. Markföretaget berättar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan företaget och 
dess leverantörer. Installationsföretaget och Entreprenadföretaget berättar att de är beroende 
av deras leverantörer för att kunna få de produkter och material som är nödvändiga för sina 
verksamheter. Det innebär att Installationsföretaget och Entreprenadföretaget har, vad Rhen-
man (1964) benämner som, ett internt fokus för att uppnå sina egna mål i och med att beroen-
det endast är till företagets fördel.    

Samhälle 
Markföretaget lyfter vidare fram att det finns ett ömsesidigt beroende mellan företaget och 
skolan, vilket kan ses som att företaget har ett ömsesidigt beroende gentemot samhället. För 
att företaget ska kunna upprätthålla sin verksamhet är de beroende av att det finns yngre ar-
betskraft, som har rätt kompetens och erfarenhet av branschen, då medelåldern är hög i bran-
schen i dagsläget. Markföretaget menar dessutom att samhället, i form av skolan, är beroende 
av företaget och den koppling som uppstår mellan skola och näringslivet då det leder till hög 
kvalitet på utbildningen. Att Markföretaget väljer att lyfta fram skolan som en intressent som 
företaget har ett ömsesidigt beroende gentemot kan ses på det sätt som Lee m.fl (2016) disku-
terar, nämligen att de frågor som företag väljer att engagera sig i beror på ägarnas personliga 
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intressen. Markföretaget är nämligen involverad i skolverksamheten i den stad som företaget 
verkar.  

Underentreprenör 
Byggserviceföretaget berättar att de är beroende av sina underentreprenörer, till exempel 
plattsättare, elektriker och rörmokare. Vid ett jobb innebär det att jobbet fördelas på ett flertal 
olika aktörer och att Byggserviceföretaget därmed är beroende av alla sina underentreprenörer 
när de ska lämna ett pris till sin kund. Totalentreprenadföretaget lyfter upp att beroendet kan 
te sig åt andra hållet genom att underentreprenörerna är beroende av samarbetet med Totalent-
reprenadföretaget, då vissa av underentreprenörerna har 80–100 % av sin omsättning genom 
samarbetet med företaget.  

4.1.3 Påverkan 
Kunder 
Genom det empiriska materialet från Markföretaget, Installationsföretaget och Entreprenadfö-
retaget framgår att det finns, vad Freeman (2010) benämner som, en ömsesidig påverkan mel-
lan företagen och dess kunder. Markföretaget lyfter fram kunderna som de som i slutänden 
har en påverkan på företaget genom de krav som de ställer gällande kvalitet, miljö och ar-
betsmiljö. Entreprenadföretaget lyfter fram ett liknande resonemang och berättar att de kan ha 
en påverkan på kunderna genom att de kan berätta vilka säkerhets- och skyddsföreskrifter 
som krävs för att företaget ska kunna arbeta hos kunden. Kunden i sin tur kan påverka Entre-
prenadföretaget genom att ha lokala föreskrifter som företaget måste anpassa sig till. Således 
är det möjligt att kunderna har vad, Freeman och Reed (1983) nämner, som en positiv och 
negativ påverkan på Markföretaget och Entreprenadföretaget. Parterna kan ha en positiv på-
verkan på varandra genom att företagen och dess kunder kan påverka varandras arbeten gäl-
lande arbetsmiljö i positiv riktning. För båda företagen skulle kunderna samtidigt kunna ha en 
negativ påverkan om företagen inte kan leva upp till de förväntningar som kunderna har gäl-
lande såväl arbetsmiljö som säkerhets- och skyddsföreskrifter.  

Installationsföretaget berättar att de kan påverka sina kunder genom att föreslå vissa lösningar 
som skulle passa kunden. Kunden kan i sin tur även påverka Installationsföretaget genom att 
de efterfrågar en viss lösning. Installationsföretaget nämner inte om lösningen involverar 
aspekter som arbetsmiljö och säkerhetsaspekter men med tanke på branschen som Installat-
ionsföretaget verkar i kan det antas rimligt att det är faktorer som kunderna skulle kunna ef-
terfråga och som de således kan påverka företaget genom.  

Leverantörer 
I studiens empiriska material lyfte Installationsföretaget, Entreprenadföretaget och Totalent-
reprenadföretaget fram att det dessutom finns en ömsesidig påverkan mellan företagen och 
dess leverantörer. Entreprenadföretaget påverkar sina leverantörer genom att endast välja att 
arbeta med leverantörer som är certifierade för miljö och arbetsmiljö. Installationsföretaget 
lyfter istället fram att leverantörerna har en påverkan på företaget genom att säga: 

Våra leverantörer naturligtvis har vi ju en viss påverkan på. Genom att vi efterfrå-
gar material. Asså, vi tar ju inte fram något nytt material till exempel. Därför så har 
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ju, leverantörerna har ju en påverkan på oss. Vi måste ju köpa egentligen det dom 
har fast vi kan ju efterfråga för att liksom, få in nytt som kanske vi vill ha. Men just 
i dagsläget så måste vi köpa det. 

Installationsföretaget lyfter upp att leverantörerna påverkar företaget genom att de är tvungna 
att köpa de produkter som leverantören tillhandahåller. Det skulle således innebära att leve-
rantörerna kan ha, vad Freeman och Reed (1983) benämner som, en negativ påverkan på In-
stallationsföretaget om produkterna de tillhandahåller tar slut, eller att leverantören inte kan 
tillhandahålla de produkter som företaget efterfrågar. Savage m.fl. (1991) menar att det är av 
vikt att företag vet vilka intressenter som kan hota företaget. Utifrån ovan nämnda citat och 
resonemang kan företagen hotas av den påverkan som företagens leverantörer har på företa-
gen, genom att de produkter som företaget efterfrågar tar slut eller om leverantörerna inte 
håller den nivå som önskas gällande miljö och arbetsmiljö. Ett samarbete mellan företag och 
leverantör kan istället leda till att företag och leverantör får en positiv påverkan på varandra 
genom det sätt som Totalentreprenadföretaget lyfter fram, nämligen att aktörerna har en om-
sättning hos varandra.  

Totalentreprenadföretaget förklarar den ömsesidiga påverkan gentemot både företagets leve-
rantörer och kunder genom att säga:  

Det är ju omsättning hos alla. De är deras omsättning hos oss och våran omsättning 
hos dom. Det är ju det som gör att vi går framåt. 

Att majoriteten av företagen lyfter fram kunder och leverantörer som de intressenter som de 
har en påverkan på är inget överraskande. Det är just de intressentgrupperna som Freeman 
och Reed (1983) benämner som intressenter inom den trängre bemärkelsen och som således 
kan ses som primära (Clarkson, 1995) vilket innebär att de är direkt avgörande för företagens 
överlevnad. 

Anställda 
Byggserviceföretaget lyfter fram de anställda som en intressentgrupp som de kan ha en på-
verkan på genom att ge dem jobb. Det är en intressentgrupp som Clarkson (1995) benämner 
som både primära och sekundära intressenter och som även Freeman och Reed (1983) be-
nämner som intressenter i såväl den trängre som den vidare bemärkelsen. Det går att ställa sig 
frågande till att både Clarkson (1995) och Freeman och Reed (1983) inte har kunnat dela upp 
intressenterna fullt ut i de två olika grupperna som vardera författare diskuterar. Att de an-
ställda befinner sig inom de både grupperna kan däremot inte ses som felaktigt. De anställda 
kan både vara betydande för ett företags fortsatta existens, vilket är kännetecknande för pri-
mära intressenter (Clarkson, 1995) såväl som intressenter som kan ses i den trängre bemärkel-
sen (Freeman & Reed, 1983). Samtidigt kan de anställda ha en påverkan på ett företags verk-
samhet, vilket är ett kännetecken för sekundära intressenter (Clarkson, 1995) som kan ses i 
den vidare bemärkelsen (Freeman & Reed, 1983).  

Markföretaget lyfter fram att det är av vikt att det finns arbetskraft med rätt kompetens för att 
de ska kunna driva sin verksamhet. Samma villkor borde rimligtvis gälla hos alla företagen 
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och företagen blir således direkt avgörande av de anställda för sin fortsatta existens. Utifrån 
vad Byggföretaget och Markföretaget lyfter fram går det att tolka som att det finns en ömsesi-
dig påverkan mellan företagen och de anställda då företaget påverkan de anställda genom att 
erbjuda dem jobb samtidigt som de anställda påverkar företagen genom att de har rätt kompe-
tens. Det går därför att se utifrån det empiriska materialet att de anställda kan klassificeras 
som både primära/trängre och sekundära/vidare intressenter då företagen dels är beroende av 
de anställda för att kunna driva sin verksamhet vidare samtidigt som det finns en ömsesidig 
påverkan mellan parterna.  

Samhälle 
Företag har även en ömsesidig påverkan gentemot samhälle och politiker. Både Markföretaget 
och Byggserviceföretaget menar att politikerna kan påverka företagens verksamheter. Bygg-
serviceföretaget berättar att det kan ske genom att politikerna på Stadsbyggnadskontoret fattar 
beslut om vad som får byggas. Det innebär att politikerna har vad Savage m.fl. (1991) disku-
terar om en påverkan som kan hota företaget. Om politikerna beslutar att ingenting får byggas 
innebär det direkt att Byggserviceföretagets verksamhet är hotad. Markföretaget lyfter dock 
fram att de kan ha en påverkan på politikerna genom att bjuda in dem så att de får se hur före-
tagets verksamhet fungerar i praktiken och att företaget genom det kan påverka politikernas 
beslut. Således kan påverkan på politikerna ses som, vad Freeman (2010) benämner som öm-
sesidig.  

Markföretaget menar även att de kan påverka samhället och främst skolan genom att ställa 
upp önskemål hur skolan ska se ut för att den potentiella arbetskraften ska bli mer anställ-
ningsbar. Skolan kan därmed ses som, vad Savage m.fl. (1991) nämner som en aktör som kan 
arbeta tillsammans med företaget vilket kan leda till fördelar för båda parter.  

Underentreprenörer 
Byggserviceföretaget nämner att de påverkar underentreprenörer genom de samarbeten som 
sker vid ett jobb. Det som Byggföretaget nämner gällande sina underleverantörer är något 
som går att se utifrån vad Savage m.fl. (1991) säger, nämligen att det finns intressentgrupper 
som företaget kan arbeta tillsammans med.  

4.1.4 Makt 
Leverantörer 
Freeman och Reed (1983) menar att intressenter kan ha makt över ett företag. De menar vi-
dare att leverantörer kan ha en ekonomisk makt över ett företag, vilket är tydligt i Entrepre-
nadföretags fall. De menar att makt kan ha en viss betydelse för hur relationen mellan företa-
get och dess leverantörer ser ut. Entreprenadföretaget berättar: 

Ibland så kanske vi bara kan ta för att det är så stora projekt så kanske vi bara kan 
ta från en viss leverantör för att den är den som klarar av det. Att göra det här. Och 
då är det klart att, då får inte vi kanske genom våra försök till att pressa priserna 
alltid. 
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Citatet visar vad Näsi m.fl. (1997) diskuterar om att en intressent kan få makt över ett företag 
då företaget är beroende av den intressenten.  

Samhälle 
Näsi m.fl. (1997) menar att hur mycket makt en intressent har kan exempelvis bero på vilken 
möjlighet som intressenten har att influera företaget rent politiskt. Markföretaget berättar mot-
satsen och menar att makt inte har någon betydelse för hur relationen ser ut. De menar att den 
makt som exempelvis kommunen har att fatta beslut, som ligger utanför vad företaget kan 
påverka, inte har en betydelse för relationen i sig. Utifrån Markföretagets berättelse går det 
dock att se att politiker har en viss makt över företaget genom att de kan fatta beslut som före-
taget inte kan styra över. Även om relationen mellan Markföretaget och samhället inte har 
någon betydelse för hur relationen ser ut går det fortfarande att anta att de beslut som fattas av 
politiker kommer att påverka Markföretagets verksamhet. På så sätt innebär det att politiker-
na, indirekt, får en makt över hur företagets verksamhet ser ut. 

4.2 CSR-aktivitet 
CSR-arbetet kan bestå av olika aktiviteter som företagen kan utföra. Nedan kommer studiens 
empiriska material att framställas som kommer att växelvis varvas med analyser där det 
kommer att framgå vilka CSR-aktiviteter som företagen genomför.  

 

Figur 6: Analysmodell, CSR-aktiviteter 

4.2.1 Kvalitet och Miljö 
Installationsföretaget, Entreprenadföretaget och Byggserviceföretaget lyfter fram att de arbe-
tar med CSR på ett miljömässigt sätt. Installationsföretagens CSR-arbete, med avseende på 
kvalitet och miljö, kan klassificeras in under, vad Carroll (1991) benämner som den ekono-
miska komponenten. Installationsföretaget berättar bland annat att företaget påverkas att köpa 
material från leverantörerna som inte alltid anses som bäst utifrån ett miljömässigt perspektiv. 
Installationsföretaget berättar vidare: 
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Vi har ju ett ganska så litet sortiment av produkter och så som vi jobbar med. Så 
där har vi väl egentligen ganska enkelt, det finns ett antal produkter rent miljömäss-
igt som är att föredra. Och dom försöker vi ju i allra största mån att köpa in. Funkar 
inte alltid, för det funkar inte produktmässigt. Men vi gör ju så gott vi kan där och 
där kommer det här påverkan in, man är på våra leverantörer att ha men den går är 
ju inte riktigt bra kan man inte, vi vet ju att det finns men den är ju så fruktansvärd 
dyr så vi kan ju inte köpa den. Vad kan man göra liksom. Så lobba lite för att få in 
grejer som är mer miljöanpassat. 

För Installationsföretaget är det således inte möjligt att köpa in de produkter som anses som 
bäst ur ett miljöperspektiv om de ska kunna vara lönsamma.  

Installationsföretagets miljöarbete befinner sig dock inte enbart under, vad Carroll (1991) 
klassificerar som, den ekonomiska komponenten utan deras CSR-arbete kan även klassifice-
ras in i ett högre steg i CSR-pyramiden, nämligen i den juridiska komponenten. Från Installat-
ionsföretagets hållbarhetsredovisning framgår att de arbetar med CSR-aktiviteter som berör 
miljön genom att uppfylla och följa upp de legala krav som finns.  

Installationsföretaget, Entreprenadföretaget och Byggserviceföretaget kliver dessutom upp 
ytterligare ett steg i Carrolls (1991) CSR-pyramid, genom att de går från att diskutera kring 
kvalitet och miljö ur den juridiska komponenten till att diskutera kring den etiska komponen-
ten. Byggserviceföretaget berättar att de inte vill köpa in material i onödan för att sedan kas-
sera det. Företaget köper därför in material som de vet kommer gå åt och på så sätt arbetar de 
med resursplanering. Grafland och van de Ven (2006) hävdar att kvalitetskontroller hos leve-
rantörer är ett sätt att arbeta med CSR. Installationsföretaget berättar att de kontinuerligt ut-
värderar leverantörernas kvalitets- och miljösystem. Entreprenadföretaget berättar att de stäl-
ler krav på att leverantörerna håller den kvalitet som företaget kräver. Det gör företaget ge-
nom att arbeta med spårbarhet. Det innebär att Entreprenadföretaget vill kunna följa hela vär-
dekedjan och kunna kontrollera var produkter är tillverkade. Från Entreprenadföretagets hem-
sida framgår dessutom att företagets miljöpolicy ska gälla för deras leverantörer likväl som 
för deras entreprenörer. Dessutom ska materialval göras utifrån vilket alternativ som har 
minst miljöpåverkan. Således ska Entreprenadföretagets policys utgöra en grund vid planering 
av projekt. Att ett företag delar kvalitetsmål med sina leverantörer lyfter Longo m.fl. (2005) 
fram som viktigt för att vara ett ansvarstagande företag genom att vara en bra partner till sina 
leverantörer, vilket således kan ses som en del av den etiska komponenten.  

European Commission (2001) menar att ett företags kunder förväntar sig att företagens pro-
dukter och tjänster produceras på ett hållbart sätt. Från Installationsföretagets hållbarhetsre-
dovisning framgår att företaget verkar för att leva upp till intressenters förväntningar på mil-
jökrav och önskade kvalitetsnivåer. McWilliams och Siegel (2001), Unerman m.fl. (2007) och 
Freeman (2010) menar att kraven som ställs på ett företag kan vara av olika karaktär beroende 
på vilken intressent som ställer kraven. Freeman (2010) menar därför att det är av vikt att fö-
retag bygger upp strategier för att bemöta de krav som ställs av företagens intressenter. Både 
Installationsföretaget och Entreprenadföretaget lyfter fram sina strategier kring hur företaget 
agerar då intressenter ställer olika krav och Installationsföretaget berättar: 
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Det är bara att vara flexibel. Så är det alltså, det handlar mycket om flexibilitet. Sen 
finns det ju ingen anledning för oss att göra ett dåligt jobb bara för att kunden inte 
ställer krav på oss. 

Det som Installationsföretaget och Entreprenadföretaget diskuterar gällande flexibilitet går att 
klassificera in under, vad Carroll (1991) benämner som den etiska komponenten. Dock berät-
tar Installationsföretaget att de krav som ställs, i vissa situationer, inte är möjliga att uppfylla. 
Installationsföretaget hanterar situationen genom att följa ett regelverk som finns inom det 
område som företaget verkar och det kan på så sätt ses som att Installationsföretaget tar ett 
steg ned i Carrolls (1991) CSR-pyramid till den juridiska komponenten. Även Totalentrepre-
nadföretaget befinner sig under den juridiska komponenten. Företagets strategi är annorlunda 
mot de två ovannämnda företagen. Istället för att vara flexibla lyfter Totalentreprenadföreta-
get fram att de hanterar olika ställda krav genom att följa avtalen, vilket resulterar i att något 
annat än det som efterfrågas i avtalet inte tas hänsyn till. Även om Installationsföretaget och 
Totalentreprenadföretaget är olika i sina strategier i hur de ska bemöta de olika kraven som 
ställs, så är det åter igen tydligt att det är avtalen som styr hur de bemöter kraven som ställs på 
företagen. Installationsföretaget berättar att de följer regelverket som finns och Totalentrepre-
nadföretaget betonar att det endast är de krav som framgår av i avtalen som tas i beaktning. 

4.2.2 Arbetsmiljö 
Alla företag lyfter fram att de anställda och således också arbetsmiljö är viktiga inslag i hur 
företagen arbetar med CSR. Från fyra av studiens företag, Markföretaget, Entreprenadföreta-
get, Byggserviceföretaget och Totalentreprenadföretaget, framgår det att det är lagar som till 
viss del ligger till grund för företagens arbete gällande arbetsmiljön. Att följa lagen är något 
som hamnar under den juridiska aspekten i Carrolls (1991) CSR-pyramid. Det innebär att 
studiens företag arbetar med CSR-aktiviteter, i form av arbetsmiljö, på ett sätt som krävs av 
lagen. Från Markföretagets hemsida framgår: 

XX driver ett systematiskt miljöarbete enligt Systematiska arbetsmiljölagen och all 
personal ska följa de lagar, normer och föreskrifter som finns för att skapa en sådan 
god, trygg och säker arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa.  

Byggserviceföretaget förklarar att företaget följer lagen genom att erbjuda de anställda frisk-
vård och läkarvård, vilket även är något som Entreprenadföretaget lyfter fram. Byggservicefö-
retaget menar vidare att:  

Det finns ju ett ramverk som man måste följa å de försöker vi följa så långt det går 
och vi har kan man väl säga då att vi har medbestämmandegrupper.  

Från citatet framgår det att medbestämmandegrupper är något som företaget arbetar med på 
grund av lagar. Totalentreprenadföretaget lyfter även de fram att de arbetar med arbetsmiljö 
genom medbestämmandegrupper. Entreprenadföretaget nämner inte medbestämmandegrup-
per, men nämner istället att de anställda ska ha en chans att påverka vad som fungera bra eller 
mindre bra och på så sätt vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Från Entreprenadföretagets hem-
sida framgår att företaget tillsammans med de anställda i det dagliga arbetet ska visa ett per-



	  

	  
	  

35	  

sonligt ansvar för miljö och hälsa genom att följa utarbetade rutiner och instruktioner och vara 
uppmärksamma på eventuella risker och hot mot en bra arbetsmiljö. Markföretaget och In-
stallationsföretaget menar att de bland annat arbetar med riskanalyser. Installationsföretaget 
lyfter vidare fram i sin hållbarhetsredovisning att en trygg och säker arbetsmiljö är något som 
störst fokus på Installationsföretaget. De skriver att de arbetar för att medarbetarna aldrig ska 
behöva vara oroliga för sin hälsa på arbetet. Installationsföretaget arbetar därför mot en noll-
vision gällande arbetsolyckor. Alla studiens företag lyfter fram att säkerhet och arbetsmiljö är 
en viktigt del i CSR-aktiviteterna, i enlighet med vad Longo m.fl. (2005) lyfter fram som vik-
tigt för företag att arbeta med.  

Att arbeta med utbildning är något som Jenkins (2006) menar är väsentligt för att företagen 
ska engagera sig i CSR-arbetet och för att företagen ska förstå vilka fördelar som uppstår. 
Markföretaget och Installationsföretaget menar att de arbetar med arbetsmiljön genom att 
utbilda sina anställda gällande säkerhet. Även Totalentreprenadföretaget berättar att utbild-
ningar utgör en stor del i arbetet med säkerheten på arbetsplatsen och säger:  

Säkerhet det finns ju också med i det här arbetsmiljötänket och man säger det. Med 
säkerheten så har du att alla ska ha de utbildningar som vi anser är relevanta, typ 
heta arbeten, kurser, skyliftsjobb, det finns ju en hel rad med olika grejer som vi 
anser att det här ska våran personal ha. 

Totalentreprenadföretaget talar även om företagskulturen och menar att det inte finns några 
hierarkihinder i företaget i form av att tjänstemän och kollektivanställda sitter tillsammans i 
den gemensamma rastlokalen. Att tjänstemännen och kollektivanställda sitter tillsammans och 
inte är uppdelade utifrån den position som personen har på företaget är något som företagets 
anställda uppskattar.  

Installationsföretaget lyfter även de fram företagskulturen genom att säga:  

Sen har vi det här med mångfaldheten och jämställdheten, ja. XX ska vara en posi-
tiv arbetsplats med öppen företagskultur som gör att våra trivs och känner sig 
trygga på arbetsplatsen. 

Longo m.fl. (2005) menar vidare att företag även kan arbeta med arbetsmiljö genom frågor 
som behandlar social jämställdhet. Genom det empiriska materialet framgår att Installations-
företaget och Totalentreprenadföretaget talar om två typer av jämställdhet. Installationsföreta-
get talar om främst mångfaldhet medan Totalentreprenadföretaget talar om att det inte ska 
finnas klasskillnader utan att alla på företaget, oavsett position, ska behandlas lika. Att arbeta 
med mångfaldhet och social jämställdhet är något som skulle kunna ses som den del av CSR-
pyramiden som Carroll (1991) benämner som etiska komponenten, det vill säga att företaget 
går utanför vad som är lagstadgat och följer normer som finns i samhället. Att Installationsfö-
retaget och Totalentreprenadföretaget lyfter upp ovannämnda aspekter innebär att de har tagit 
ett steg upp i CSR-pyramiden och arbetar med frågor som inte längre ses som självklara till 
följd av rådande lagstiftning.  
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4.2.3 Samhällsansvar 
Markföretaget, Installationsföretaget och Byggserviceföretaget arbetar med samhällsansvar 
genom att hjälpa ungdomar i samhället och befinner sig därmed under filantropiska kompo-
nenten i Carrolls (1991) CSR-pyramid. Markföretaget och Installationsföretaget tar socialt 
ansvar genom att företaget vill hjälpa ungdomar som inte klarar av skolan och som inte passar 
in i utbildningsmallen. Installationsföretaget visar det genom att säga:  

Vi har nog alltid inne nån ungdom som kanske har det lite svårare. Som inte riktigt 
fixar skolan och så vidare. Som vi har med och då får jobba här som praktikant el-
ler lärling. 

Ett exempel på en av dessa ungdomar är en anställd som varit på företaget i 10 år och som nu 
arbetar som vilken montör som helst på företaget. De ungdomar som Installationsföretaget 
hjälper ut i arbetslivet är en grupp människor som European Commission (2001) och Ligeti 
och Oravecz (2009) benämner som exkluderade genom att de har det svårt i skolan.  

Byggserviceföretaget berättar att:  

Vi tar ju emot lärlingar å ser till så att dom lär upp sig också och kommer ut. 

Byggserviceföretaget menar att det inte är något krav som kommunen ställer på företaget. Det 
kan finnas med i vissa upphandlingar att företagen ska ta in lärlingar, men att det är främst vid 
större arbeten. Det Installationsföretaget och Byggserviceföretaget gör för ungdomarna kan 
klassificeras in under vad Aguilera m.fl. (2007) benämner som ett välgörande initiativ. Det 
innebär således även att företagen arbetar med CSR på, vad Carroll (1991) beskriver som, ett 
allmännyttigt sätt och arbetar utöver det som är juridiskt reglerat. Företagen kan således verka 
för bättre livskvalitet i samhället.  

4.2.4 Sponsring 
Alla studiens företag lyfter fram att de arbetar med CSR genom att sponsra lokala idrottsklub-
bar inom varierande kategorier och nivåer. Carroll (1991) menar att ett företag kan verka för 
bättre livskvalitet. Det kan således ske genom att företag stödjer det lokala samhället, genom 
välgörenhet eller genom att ge stöd åt organisationer som arbetar med utbildning (Aguilera 
m.fl., 2007; Carroll, 1991). Företagens CSR-aktiviteter, i form av sponsring, innebär således 
att företagen tar det sista steget i Carrolls (1991) CSR-pyramid till den filantropiska kompo-
nenten. Det är inte längre något som företagen måste göra enligt lagar och avtal utan något 
som företagen själva tar initiativ till. Skudiene och Auruskeviciene (2012) exemplifierar att 
CSR-arbetet kan ske genom bland annat sponsring av sportevenemang, vilket är något som 
studiens företag lyfter fram. Markföretaget berättar att de sponsrar ungdomar med utveckl-
ingspotential inom motorsport. De säger: 

[…] vi sponsrar lite yngre också där då. De vi ser att de är på väg upp och vill ha 
lite hjälp.  
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Anledningen till varför motorsport sponsras, hör ihop med att en av ägarna till Markföretaget 
tidigare har varit engagerad i motorsport och att de därför tycker det är viktigt att hjälpa ung-
domar för att kunna ta sig vidare inom sin idrott. Installationsföretaget berättar att de sponsrar 
en idrottsklubb där utsatta ungdomar, och ungdomar som inte passar in i utbildningsmallen 
samlas och tränar tillsammans. Företaget lyfter fram, i sin hållbarhetsredovisning, att de 
sponsrar ungdomsklubben för att främja jämlikhet och motverka utanförskap. Installationsfö-
retaget motiverar vidare sitt val att sponsra ungdomsklubben genom att säga:  

Ungdomar ska liksom komma på rätt köl om de har hamnar lite snett. 

Vidare har Byggserviceföretaget valt att sponsra även senioridrott och motiverar det med att 
säga:  

Ja, vi har många som vi, men det är ju hockey och fotboll, de är väl dom som är 
stora egentligen, det är ju dom som vi sponsrar lite mer. Men det gör vi ju också för 
vår egen glädje för det är ju också arbetsmiljö, vi låter gubbarna få gå på hockey 
och fotboll och så. 

Att alla företagen väljer att sponsra det lokala samhället kan därför förstås utifrån Lee m.fl. 
(2016) resonemang om att vad ett företag väljer att göra hänger ihop med vad ägarna anser att 
företaget bör göra och vad ägarna har för personliga intressen. Både Markföretagets och 
Byggserviceföretagets uttalanden tolkas som att det finns ett personligt intresse hos ägarna för 
sponsringsområdena. 

Byggserviceföretaget berättar att de bland annat sponsrar: en organisation som arbetar för 
trygghet i samhället, information i skolor om övergrepp i hemmet, lokala samhällsevent, uni-
versitetsforskning kring byggnadsmaterial och en organisation som hjälper lokala företagare 
och föreningar. Installationsföretaget och Entreprenadföretaget lyfter vidare fram att de 
sponsrar en fond som forskar inom olika cancerområden. Vidare lyfter Totalentreprenadföre-
taget fram att de sponsrar skolan. Totalentreprenadföretaget berättar att de sponsrar skolan 
genom att skänka pengar till aktiviteter. De CSR-aktiviteter som Byggserviceföretaget, In-
stallationsföretaget och Entreprenadföretaget utför är något som kan klassificeras in i vad 
Aguilera m.fl. (2007) benämner som ett välgörande initiativ i samhället. 

4.3 CSR-kommunikation 
CSR-arbetet kan delvis bestå av olika sätt för företagen att kommunicera om det CSR-arbete 
som de utför. Nedan kommer studiens empiriska material att framställas vilket växelvis var-
vas med analyser där det kommer att framställas hur företagen kommunicerar kring sitt CSR-
arbete. 
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Figur 7: Analysmodell, CSR-kommunikation 

4.3.1 Kommunikation gentemot de anställda 
Markföretaget skriver på sin hemsida att kommunikationen mellan ledning och de anställda 
ska vara av öppen karaktär för att de anställda ska ha möjlighet att påverka arbetsmiljön. Det 
kan således ses som att klimatet på arbetsplatsen ska främja kommunikation mellan anställd 
och ledning för att således möjliggöra påverkan på företagets arbetsmiljö. Alla företag lyfter 
fram de anställda som en viktig intressentgrupp som företagen riktar sin CSR-kommunikation 
emot. Unerman m.fl. (2007) anser att företagen bör kommunicera med den intressentgrupp 
som företagen har störst påverkan på. Företagets anställda är en intressentgrupp som små 
byggföretag har en stor påverkan på, vilket medför att det är en intressentgrupp som företagen 
lyfter fram som viktig att kommunicera till.   

Vidare lyfter alla företag fram att en stor del av kommunikationen gentemot de anställda gäl-
lande hur de arbetar med CSR sker genom personalmöten. Byggserviceföretaget lyfter bland 
annat fram att frågor kring miljö och arbetsmiljö repeteras under mötena. 

Samtliga företag lyfter även fram den dagliga kommunikationen med företagets anställda som 
en viktig kanal. Markföretaget berättar angående kommunikationen att: 

Den viktigaste är ju den fysiska. Du kan sätta upp en blankett eller en instruktion 
eller du kan tala om nått så, men den viktigaste är ju den fysiska, att prata för då 
märker du om personerna förstått vad du säger. Men läsa nått, ja ja så går man vi-
dare, sen är det bra med det. 

Entreprenadföretaget lyfter i sin tur fram att: 

Så mycket kommunikation mellan oss få, och de behöver ju inte bara vara möten, 
vi är inte så stora, vi är inte så många så att vi pratar väldigt mycket ändå, är det 
nått som man upptäcker ute på fältet så är det ju bara att ringa in hit och så försöker 
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vi att lösa det eller att man kommer på något bättre att det gå inte att genomföra det 
på det här sättet, vi måste ha det och det och göra si och så. 

Markföretaget berättar dock att en del information till hela arbetsgruppen även ges via en an-
slagstavla i personalrummet. Entreprenadföretaget och Byggserviceföretaget berättar också att 
när någon ny anställs på företaget så ges information genom bland annat en personalpärm där 
det går att läsa om hur företaget arbetar med CSR.  

Installationsföretaget tar sammanfattningsvis upp flertalet av ovanstående kanaler när de be-
skriver om hur de kommunicerar gentemot deras anställda om företagets CSR-arbete genom 
att säga:   

Vi skickar ut nån typ av informationsbrev varje kvartal där man berättar lite grann 
om vad som händer och så. Ehm, arbetsledare, projektledare som jag då är ute på 
arbetsplatsen och pratar om de här grejerna rent, i det dagliga arbetet. Ehm, och sen 
så har vi möten, dom är inte så ofta som vi samlar ihop hela gänget, men ungefär 
en gång per år så samlas man ihop åh har nån genomgång. Så det är väl egentligen 
de tre kanalerna å den absolut allra viktigast det är ju det dagliga. 

Morsing m.fl. (2008) menar genom sin insida-ut-modell att de anställda är det huvudsakliga 
fokuset bland ett företags intressenter gällande CSR-kommunikation. Genom det empiriska 
materialet framgår att just kommunikationen från företaget till de anställda gällande CSR har 
ett stort fokus. Alla företagen nämner att det är något som de jobbar mycket med och att det är 
viktigt. Vidare framgår i det empiriska materialet att alla företagen kommunicerar om CSR på 
liknande sätt till sina anställda. Morsing m.fl. (2008) menar att företagets direkta CSR-
kommunikation sker genom personliga möten, hållbarhetsredovisningar eller broschyrer. I det 
empiriska materialet framgår att kommunikationen från företaget gentemot de anställda är av 
direkt karaktär och främst genom personalmöten och direkt kommunikation. Vad flertalet av 
företagen lyfter fram om att en del av kommunikationen sker genom informationsbrev, an-
slagstavlor och personalpärmar kan också ses som direkt information då informationen som 
framkommer där riktar sig direkt till de anställda och det kan liknas vid broschyrer eller håll-
barhetsredovisningar, vilka Morsing m.fl. (2008) lyfter fram som direkta kommunikationska-
naler.  

4.3.2 Kommunikation gentemot utomstående intressenter 
Markföretaget, Installationsföretaget, Entreprenadföretaget och Byggserviceföretaget berättar 
att företagens hemsidor är en kommunikationskanal som företagen använder sig av. Det skil-
jer sig dock hur mycket som respektive företag kommunicerar om sitt CSR-arbete på sina 
hemsidor. Från Markföretaget och Entreprenadföretagets hemsidor framgår till viss del hur de 
arbetar med CSR-aktiviteter i form av arbetsmiljö och miljö. Markföretaget framhåller dock 
att hemsidan är något som behöver utvecklas. Både Installationsföretaget och Byggservicefö-
retaget använder hemsidan som en kommunikationskanal för att nå ut till nya kunder. Install-
ationsföretaget visar hur de arbetar med CSR genom sin hållbarhetsrapport som finns på före-
tagets hemsida, medan Byggserviceföretaget använder hemsidan i syfte att visa hur de tänker 
kring miljöfrågor. Byggserviceföretaget berättar det genom att säga:  
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 Hemsida och Facebook är kanske bara nya uppdrag och jobb och så, hemsidan står 
det väl lite mer om vilka vi är och hur vi jobbar och miljötänk och dom här bitarna. 

Totalentreprenadföretaget menar att de inte använder hemsidan för att kommunicera gällande 
CSR, utan säger att:  

Nej, den ska bara vara en: såhär ser det ut med lite referensprojekt, telefonnummer, 
inget annat, enkelt, det ska inte vara en hemsida som man ska behöva gå in och 
förnya utan den ska vara up to date hela tiden av sig självt. 

Markföretaget, Installationsföretaget och Entreprenadföretaget har alla till viss del informat-
ion på sina hemsidor om företagens CSR-arbete. Som Markföretaget dock framhåller så be-
höver hemsidan uppdateras och det är tydligt att företagen inte aktivt arbetar för att nå ut med 
sitt CSR-arbete till utomstående intressenter genom sina hemsidor. Undantaget är Installat-
ionsföretaget som presenterar en hållbarhetsredovisning via sin hemsida. Att företagen inte 
använder kommunikationen på ett sådant sätt att utomstående intressenter får ta del av hur 
företagen arbetar med CSR är något som stämmer överens med vad Ellerup Nielsen och 
Thomsen (2009) berättar kring små företags CSR-kommunikation, nämligen att små företag 
har svårt att kommunicera med utomstående intressenter gällande sitt CSR-arbete. Byggser-
viceföretaget lyfter fram gällande deras CSR-kommunikation att:  

Vi går ju inte ut med sånt officiellt till allmänheten på något sätt.	  

Det visas därmed att företagen i den här studiens CSR-kommunikation stämmer in under de 
svårigheter som Ellerup Nielsen och Thomsen (2009) diskuterar. Däremot framgår att Install-
ationsföretaget faktiskt har en hållbarhetsredovisning på sin hemsida. De har därmed inte 
samma svårigheter som de två tidigare nämnda företagen att visa hur företaget arbetar med 
CSR, vilket Ellerup Nielsen och Thomsen (2009) lyfter fram som annars är vanligt hos små 
företag.  

Byggserviceföretaget och Totalentreprenadföretaget lyfter fram att kommunikationen mot 
kunderna av CSR-arbetet främst sker genom skrivna dokument. Byggserviceföretaget berät-
tar: 

Mot kunderna så är det ju, det är våran, KMA, kvalitet och miljö och arbetsmiljö-
dokumentation. Där har ju vi nedskrivet hur vi jobbar och hur vi tänker och där vi 
presenterar oss om vilka vi är, värdegrunder, allt finns med där hur vi ser på allting 
policys inom företaget och allting har vi skrivit ned där. 

Totalentreprenadföretaget berättar: 

Ja, gentemot våra kunder och så då är det på våra arbetsmiljöplaner och på våra 
kvalitetsplaner på våra projekt, det är ju där vi kommunicerar mot våra kunder. 

Alla företag förutom Totalentreprenadföretaget lyfter fram att den personliga kommunikat-
ionen är viktig för att kommunicera om hur de arbetar med CSR. Markföretaget berättar: 



	  

	  
	  

41	  

Det är ju antingen via kundbesök där man presterar eller man kan få frågor från 
dem ibland. 

Det är således tydligt att de små företagens kommunikation mot utomstående intressenter till 
stor del sker på det sätt som Spence (2004) lyfter fram, nämligen att den främst är av person-
lig karaktär. Även Markföretaget berättar att kommunikationen mest sker via personlig kon-
takt även om lite information finns på hemsidan. Företaget berättar även att avtalen med olika 
intressenter spelar roll för hur kommunikationen av CSR-arbetet ser ut. De menar att lagen 
kan utgöra ett minimikrav och att: 

Relationen med aktören styr också lite hur kommunikationen ser ut, hur mycket 
dom kräver […] 

Entreprenadföretaget berättar att de många gånger upplyser kunder muntligt om hur de arbetar 
med CSR och vad som krävs av kunden. Vissa gånger kan det dock vara så mycket informat-
ion att det är nödvändigt att ge informationen skriftligt. Företaget lyfter också fram att kom-
munikationen av CSR-arbetet mot leverantörerna kan ske såväl muntligt som skriftligt. Vidare 
lyfter Entreprenadföretaget fram att såväl mail som telefon är viktiga och att informationen 
från alla kanalerna, inklusive hemsida, kompletterar varandra. Även Byggserviceföretaget 
lyfter fram att mot kunderna är det mycket telefonkontakt men att det även kompletteras med 
mail och platsbesök. 

Det framgår i det empiriska materialet att kommunikationen av företagens CSR-arbete främst 
sker genom, vad Morsing m.fl. (2008) beskriver som, direkt kommunikation. Vidare framgår 
att många av företagen lyfter fram att kommunikationen på de olika kommunikationskanaler-
na kompletteras. Det är något som O’Dwyer (2005) menar är viktigt för att ett företag ska 
kunna nå ut till flertalet intressenter. I det empiriska materialet framgår att muntlig informat-
ion kompletteras med skriftlig information men att såväl hemsida som mail kompletteras med 
personlig kontakt. Det är, enligt Unerman och Bennet (2004), av vikt att information på inter-
net kompletteras med till exempel personlig kontakt för att inte riskera att missa intressenter 
som inte finns på internet.  

4.3.3 De anställdas del i kommunikationen 
Alla företag lyfter fram att de anställda har en betydande roll i kommunikationen av företa-
gens CSR-arbete gentemot utomstående intressenter. Det kan ses som, vad Morsing m.fl. 
(2008) lyfter fram som kommunikation av indirekt karaktär då de anställda kommunicerar 
mot exempelvis samhälle eller mot kunder. Installationsföretaget säger angående de anställdas 
betydelse gällande företagets CSR-kommunikation att: 

 Indirekt så tror att de har ganska stor betydelse, fast man inte vet det själva alla 
gånger, men genom att de kanske berättar lite hur de jobbar och så vidare med 
kunder och andra som de jobbar tillsammans med på arbetsplatserna.  
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Entreprenadföretaget lyfter fram att: 

Det är dom som är ansiktet utåt, det är dom som syns ute på arbetsplatserna så det 
är jätteviktigt att vi liksom gör som man ska och att vi följer det vi utlovar. 

Totalentreprenadföretaget lyfter fram om de anställda att:  

De har ett jättestort ansvar, det är ju också som du ser på våran gamla hemsida, att 
våran personal är våran starkaste motor och så är det ju, jag menar vem träffar folk, 
javisst träffar de mig, men sen träffar de våra arbetsledare och våra projektledare, 
våra gubbar, XX på ekonomi, det är ju inte mig dom träffar, det är ju liksom våran 
personal som dom träffar, så är det. 

Morsing m.fl. (2008) hävdar att kommunikationen mellan intressenter är mer värdefull när det 
gäller spridningen av ett företags CSR-arbete. Morsing m.fl. (2008) menar vidare att inform-
ationen blir mer trovärdig om information kommer ifrån de anställda. Samtliga företag berät-
tar att de anställda är viktiga i företagets kommunikation gällande CSR-arbetet. Om informat-
ionen skulle komma från företagets ledning finns risken att informationen inte blir lika tro-
värdig som när de anställda förmedlar informationen. Morsing m.fl (2008) talar vidare om en 
process som kallas för ”The endorsed CSR communication process” där företaget indirekt 
riktar sin CSR-kommunikation mot allmänheten. Företaget litar då på att det finns en intres-
sentgrupp som sprider företagets CSR-arbete vidare till andra intressentgrupper. Då samtliga 
företag i studien berättar att de anställda har en betydande roll i kommunikation gällande före-
tagens CSR-arbete, så kan det innebära att företagen litar på att de anställda sprider informat-
ionen vidare till andra intressentgrupper. Det innebär att kommunikationen mellan de an-
ställda och utomstående intressenter spelar en betydande roll för alla företagens CSR-
kommunikation.  

Det är således tydligt i det empiriska materialet att de små företagen arbetar på det sätt som 
Ellerup Nielsen och Thomsen (2009) beskriver som vanligt bland små företag, det vill säga att 
de arbetar utifrån strategin att ha engagerade anställda som sprider CSR-kommunikationen på 
ett indirekt sätt genom mun-till-mun-principen. Sammanfattningsvis presenteras nedan en 
figur över de områden som diskuterats.  
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Figur 8: Sammanställning över intervjuföretagens företag och intressentrelationer, CSR-aktiviteter 
och CSR-kommunikation 

4.4 Avslutande analys 
I ovanstående analysavsnitt har empiri och analyser växelvis varvats vad gäller företag och 
intressentrelationen och de CSR-aktiviteter och/eller den kommunikation som företaget har 
gällande deras CSR-arbete. I det här analysavsnittet kommer det att skapas en förståelse kring 
vilken betydelse som företag och intressentrelationen har för vilka CSR-aktiviteter som före-
tagen utför och hur företagen kommunicerar om sitt CSR-arbete.  
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Figur 9: Analysmodell, företag och intressentrelationens betydelse för CSR-aktiviteter och CSR-
kommunikation 

För att tydliggöra den avslutande analysen visas nedan två figurer, figur 10 och figur 11, som 
visar de CSR-aktiviteter och den CSR-kommunikationen som företaget utför. Figuren visar 
även vilken betydelse som företag och intressentrelationen har för företagens CSR-arbete. 

	  
Figur 10: Sammanfattning över företag och intressentrelationens betydelse för CSR-aktiviteter 

	  
Figur 11: Sammanfattning över företag och intressentrelationens betydelse för CSR-kommunikation 
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4.4.1 Krav  
Relationen mellan företagen och kunderna kan anses ha en betydelse för hur företagen arbetar 
med kvalitet och miljö i det avseende att Installationsföretaget och Entreprenadföretaget lyfter 
fram att de är flexibla och anpassar sig till de krav som olika kunder ställer och försöker så 
gott det går att tillgodose olika kunders krav. Både Installationsföretaget och Entreprenadföre-
taget lyfter fram att de till en viss del kommunicerar med sina kunder genom personlig kon-
takt, vilket kan vara ett resultat av att företagen är flexibla och vill tillgodose de olika krav 
som finns inom företag och intressentrelationen. Markföretaget nämner inte ordagrant att de 
är flexibla och anpassar sig till olika krav men de lyfter fram att relationen har en betydelse 
för kommunikationen beroende på hur mycket en viss kund kräver av företaget. Installations-
företaget och Entreprenadföretaget lyfte fram att de är flexibla och anpassar sig utefter olika 
krav som ställs. Totalentreprenadföretaget är inte flexibelt på samma sätt. Totalentreprenadfö-
retaget menar istället att de bemöter olika kunders krav genom att följa avtal. Totalentrepre-
nadföretaget lyfter vidare fram att de kommunicerar gentemot intressenter, förutom anställda, 
genom skrivna dokument. Det innebär således att relationen varken styr hur Totalentreprenad-
företaget arbetar med CSR-aktiviteter eller hur de kommunicerar om deras CSR-arbete, utan 
att allt styrs av avtal och lagar.  

I det empiriska materialet visade det sig att kraven som ställdes på företagen först och främst 
kom från samhället i form av lagar och avtal. Företagen behövde, utifrån samhällets krav, 
arbeta med arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Kraven som kommer från samhället har även en 
betydelse för hur företagen kommunicerar om sitt CSR-arbete i form av att de aktiviteter som 
företagen måste utföra berör den intressentgrupp som behöver ta hänsyn till dessa CSR-
aktiviteter, nämligen företagens anställda. Företagen behöver därmed kommunicera gällande 
sitt CSR-arbete gentemot de anställda och menade att kommunikationen sker främst via direkt 
information vid personalmöten. Det kan däremot inte ses som att de krav som samhället stäl-
ler på företaget är någon relation i sig, utifrån att de krav som samhället ställer är på grund av 
rådande lagstiftning och avtal. De krav som kommer från samhället är då inte något som sam-
hället endast förväntar sig eller önskar att företagen utför, utan det är något som är så hårt 
reglerat att det gör att det inte blir någon relation.   

4.4.2 Beroende 
Alla studiens företag, förutom Totalentreprenadföretaget, lyfter fram att det finns ett beroende 
gentemot företagens kunder. Samtliga av studiens företag lyfter vidare fram att leverantörer är 
en intressent som företaget är beroende av. Byggserviceföretaget och Totaltentreprenadföre-
taget lyfter även fram att det finns ett beroende gentemot underentreprenörer. Att företagen 
lyfter fram att ett beroende existerar mellan företaget och dess kunder, leverantörer och unde-
rentreprenörer är något som kan ses ur ett ekonomiskt perspektiv, snarare än att beroendet har 
att göra med de CSR-aktiviteter som företagen utför. De tre intressentgrupperna är några som 
företaget är beroende av för företagets fortlevnad. Studiens företag har inte visat någon kopp-
ling mellan det beroende som företagen har av sina kunder, leverantörer eller underentrepre-
nörer och det CSR-arbete som företagen utför i form av aktiviteter eller kommunikation.  
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Däremot går det att se att relationen, genom beroende, har en betydelse för hur Markföretaget 
arbetar med samhällsansvar. Företaget berättar att de är beroende av skolan och att få kompe-
tent arbetskraft och att de således arbetar för att utveckla skolan för att göra ungdomarna mer 
anställningsbara och det går således att säga att relationen har en betydelse för hur Markföre-
taget arbetar med CSR. Relationen som existerar mellan Markföretaget och skolan, i form av 
beroende, har dock ingen betydelse för hur företaget kommunicerar om sina CSR-aktiviteter, 
genom att företaget inte berättar om det samarbete som företaget har med skolan, utan att det 
enbart är ett samarbete mellan de två parterna.  

Studiens företag lyfter inte fram att de har ett beroende gentemot deras anställda. Det går dock 
att tolka, utifrån företagens berättelser, att företagen är beroende av deras anställda genom de 
anställdas del i företagens CSR-kommunikation. Markföretaget berättar bland annat att det är 
viktigt att de anställda lyssnar och agerar på det sätt som ledningen vill att de anställda ska 
agera på. Företaget menar vidare att de förväntar sig att de anställda följer ledningens önske-
mål, vilket i sin tur kan tolkas som att företaget litar på att de anställda agerar på ett sätt som 
lever upp till företagens krav gällande exempelvis arbetsmiljö eller miljö. Entreprenadföreta-
get lyfter i sin tur fram att de anställda är företagets ansikte utåt och att det är de som syns ute 
på arbetsplatsen. Det går då att tolka det som att företaget litar på att de anställda talar om 
företagets CSR-aktiviteter. Utifrån ovanstående argumentation kan det tänkas att den relation, 
i form av beroende, som finns mellan anställda och företaget har en betydelse för hur företa-
get arbetar och kommunicerar om sitt CSR-arbete. Att företagen är beroende av sina anställda 
i det avseendet som diskuteras ovan är inget som företagen själva lyfter fram, men som kan 
ses vara av betydelse för hur företag och intressentrelationen ser ut och vilka aktiviteter som 
utförs samt hur de anställda kommunicerar om företagens CSR-arbete.  

4.4.3 Påverkan 
Entreprenadföretaget lyfter fram att det finns en ömsesidig påverkan mellan dem och kunder-
na och att påverkan kan ta sig uttryck genom att kunderna kan ha lokala skydds- och säker-
hetsföreskrifter som Entreprenadföretaget måste anpassa sig efter. Samtidigt kan företaget 
påverka kunderna genom att de kan påverka vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som de 
anser nödvändiga för att kunna utföra ett jobb. Det innebär således att relationen mellan Ent-
reprenadföretaget och dess kunder påverkar hur företaget jobbar med CSR-aktiviteter i form 
av arbetsmiljö. Det kan därför tolkas som att den påverkan som finns mellan Entreprenadföre-
taget och kunderna leder till en kommunikation kring vilka föreskrifter som respektive part 
arbetar efter och som parterna förväntas att uppfylla. Genom det empiriska materialet framgår 
det att kommunikationen är av personlig karaktär.  

Installationsföretaget och Entreprenadföretaget lyfter fram att leverantörerna är en intressent-
grupp där påverkan existerar mellan företaget och intressentgruppen. Installationsföretaget 
berättar att leverantörerna kan ha en påverkan på det CSR-arbete som företaget utför. Leve-
rantörerna har en påverkan på Installationsföretagets CSR-arbete genom att leverantörerna 
inte alltid tillhandahåller det material som är bäst ur ren miljösynpunkt, vilket gör att Installat-
ionsföretaget inte kan arbeta med CSR på det mest optimala sättet. Installationsföretaget lyfter 
vidare fram att de genomför kvalitetskontroller på sina leverantörer och det kan på så sätt ses 
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som att relationen, i form av påverkan, har en betydelse för vilka CSR-aktiviteter som Install-
ationsföretaget utför. Entreprenadföretaget lyfter fram på sin hemsida att de policyer som gäl-
ler för Entreprenadföretaget även ska gälla för deras leverantörer, vilket resulterar i att Entre-
prenadföretaget kommunicerar gentemot deras leverantörer om vilka policyer som leverantö-
rerna måste följa. Då både Installationsföretaget och Entreprenadföretaget lyfter fram att de 
kontaktar sina intressenter genom deras hemsidor och genom personlig kontakt så kan det 
antas att kommunikationen gällande de CSR-aktiviteter som företagen arbetar med och som 
således också ska styra leverantörernas arbete främst kommuniceras genom dessa kommuni-
kationskanaler. Påverkan mellan företagen och leverantörerna är således betydande för både 
hur företaget arbetar med CSR-aktiviteter och hur de kommunicerar om CSR-arbetet.  

Markföretaget nämner att de har en påverkan på skolan genom att de kan se till att utveckla 
skolan och komma med idéer som gör att kvaliteten på utbildningen blir högre och att ung-
domarna således blir mer anställningsbara. Det innebär att relationen mellan Markföretaget 
och skolan påverkar hur Markföretaget arbetar med CSR genom att det ansvar de tar, genom 
att utveckla skolan och underlätta för ungdomarna, kan ses som ett samhällsansvar. På samma 
sätt som det beroende som finns mellan Markföretaget och skolan inte har någon betydelse för 
hur Markföretaget kommunicerar om CSR så antas inte heller den påverkan som företaget har 
på skolan ha någon betydelse för kommunikationen. Det antas snarare, precis som diskuterat 
angående beroendet, att den påverkan som företaget har på skolan, genom relationen dem 
emellan, endast ses som en aktivitet och att kommunikationen om vad företaget gör för skolan 
uteblir.  

Installationsföretaget och Byggserviceföretag tar in lärlingar i sina verksamheter. Det kan 
liknas vid det samhällsansvar som Markföretaget tar, genom att alla företagen ser till att ung-
domarna får praktisk erfarenhet av branschen. Installationsföretaget nämner att lärlingarna 
främst kan vara sådana ungdomar som har det svårt i skolan. Installationsföretaget kommuni-
cerar om sitt CSR-arbete, i form av lärlingar, i sin hållbarhetsredovisning. Relationen i form 
av den relation som företaget har till samhället är på så vis det som är av betydelse för företa-
gets CSR-kommunikation. Inget av Installationsföretaget eller Byggserviceföretaget lyfter 
fram skolan som en intressentgrupp som de har en påverkan på men det kan ändå antas att de 
har en påverkan på skolan genom att de hjälper ungdomar och på så sätt ger dem en chans att 
komma ut i arbetslivet och lära sig det praktiska arbetet. 

4.4.4 Makt 
Entreprenadföretaget lyfter fram att leverantörernas makt kan ha en betydelse för hur relation-
en ser ut mellan företaget och leverantörerna. Den betydelse som makt har på relationen 
kommer dock inte att medföra att företaget arbetar med CSR-aktiviteter eller CSR-
kommunikation på något speciellt sätt, då företaget endast talar om makt i form av att Entre-
prenadföretaget inte kan påverkan leverantörernas pris. Frågan om makt kan i det här fallet då 
ses ur ett rent ekonomiskt perspektiv.   
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Markföretaget lyfter vidare fram att makt inte har någon betydelse för hur relationen ser ut 
mellan företaget och intressenterna. Det kommer i sin tur inte att ha någon betydelse för hur 
företaget arbetar eller kommunicerar om sitt CSR-arbete.  

4.4.5 Aktivitet utan koppling till relationen 
Sponsring är en aktivitet som inte kan förstås utifrån företag och intressentrelationen i form av 
krav, beroende, påverkan eller makt. Det framgår dock i det empiriska materialet att alla före-
tagen tar samhällsansvar genom att sponsra olika initiativ och grupper i samhället, bland annat 
genom idrottssponsring och sponsring av cancerfonder. Markföretaget lyfter fram att de 
sponsrar motorsport för att en av ägarna till företaget varit aktiv inom motorsporten samtidigt 
som Byggserviceföretaget lyfter fram att de sponsrar hockey och fotboll för egen glädje. 
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5. Slutsats 

I kapitel fem presenteras studiens slutsatser och således besvaras här studiens syfte och frå-
geställning som ställdes upp i studiens inledningskapitel. Kapitlet avslutas med en genom-
gång av studiens bidrag och förslag till vidare forskning.  

Studiens frågeställning är: Vilken betydelse har företag och intressentrelationen för hur små 
företag i byggbranschen arbetar med CSR-aktiviteter och/eller CSR-kommunikation? I 
nedanstående stycken kommer studiens frågeställning och således också studiens syfte att 
besvaras. 

En slutsats som kan dras utifrån den här studien är att den relation som finns, i form av det 
beroende som finns mellan små företag i byggbranschen och de anställda, har en stor bety-
delse för de CSR-aktiviteter som företagen utför, i form av arbetsmiljö och kvalitet och miljö. 
Ovanstående relation mellan små företag i byggbranschen och de anställda har i stor utsträck-
ning en betydelse för hur små företag i byggbranschen arbetar med CSR-kommunikation. 
Små företag i byggbranschen arbetar med CSR-kommunikation på ett personligt sätt genom 
möten och personligt kontakt gentemot deras anställda. Vidare innebär relationen mellan små 
företag i byggbranschen och de anställda att företagens CSR-kommunikation mot utomstå-
ende intressenter till stor del sker genom de anställda, då de är företagens ansikte utåt.  

Studiens resultat visade även fler exempel vad gäller vilken betydelse som företag och intres-
sentrelationen har för små företag i byggbranschens CSR-aktiviteter och/eller CSR-
kommunikation. Bland annat visade det sig att relationen mellan företag och samhället i form 
av ömsesidigt beroende och påverkan har en betydelse för hur företagen arbetar med CSR-
aktiviteter. Det har visat sig att företagen arbetar med CSR-aktiviteter i form av samhällsan-
svar genom att de ser till att göra ungdomar i skolan mer anställningsbara samtidigt som några 
företag tar in lärlingar. Det visade sig dock att relationen mellan företag och samhället inte har 
någon betydelse för företagens CSR-kommunikation då samhällsansvaret som företagen tar 
endast sker genom aktiviteter och att företagen inte kommunicerar om dessa. Studiens resultat 
visade även att den relation, i form av påverkan, som finns mellan företag och leverantörer 
har en betydelse för de CSR-aktiviteter och den CSR-kommunikation som företag utför. Före-
tagen utför CSR-aktiviteter i form av kvalitet och miljö. Företag utför då kvalitetskontroller 
på sina leverantörer och företag, likväl som leverantörerna följer de skydds- och säkerhetsfö-
reskrifter som respektive part har. Det innebär således att relationen har en betydelse för CSR-
kommunikationen då respektive part genom personlig kommunikation förmedlar vilka före-
skrifter och vilken kvalitet som ska gälla. Avslutningsvis visade det sig att relationen mellan 
företag och kunder i form av de krav som kunderna ställer har en betydelse för företagens 
CSR-arbete. Kraven från kunderna leder till att företag bygger upp en strategi för att bemöta 
kundernas krav och är således flexibla. Det innebär också att relationen mellan kunder och 
företag har betydelse för CSR-kommunikationen som är av personlig kontakt. 

Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån den här studien är att kraven som ställs på små 
företag i byggbranschen inte har en betydelse för vilka CSR-aktiviteter som kommer att utfö-
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ras. Den främsta anledningen till det visade sig vara att inom byggbranschen finns ett stort 
antal lagar från samhället och att det många gånger finns skrivna avtal mellan ett företag och 
dess kunder respektive leverantörer som styr hur kraven ser ut gällande exempelvis arbets-
miljö. Det gör att den relation, i form av krav, som finns mellan ett företag och samhället samt 
företag och kunder respektive leverantörer inte är av betydelse för företagens arbete med 
CSR-aktiviteter och/eller CSR-kommunikationen. Det är snarare avtalen och lagarna som är 
av betydelse. Vad gäller de lagar och avtal som berör små företag i byggbranschen så är dessa 
något som företagen måste följa och det är även något som är utanför företagens kontroll.  

Dessutom har det visat sig att relationen mellan företag och samhälle, i form av den påverkan 
som politikerna har, varken har en betydelse för hur små företag i byggbranschen arbetar 
och/eller kommunicerar om sitt CSR-arbete. Det beror på att den påverkan som politikerna 
har på små företag i byggbranschen är något som är utanför företagens kontroll. Vidare kan 
CSR-aktiviteten sponsring, som små företag i byggbranschen utför, inte förstås utifrån relat-
ionen mellan företag och intressenter. Det är på grund av att det inte finns någon koppling 
mellan varken krav, beroende, påverkan eller makt och samhällsansvaret i form av de spons-
ringsaktiviteter som företagen utför.  

Studiens resultat överensstämmer med Baumann-Paulys (2013) resonemang om att små före-
tag är bättre på att implementera CSR inom verksamheten än att kommunicera om det till 
utomstående intressenter, vilket kan ses i figur 10 och figur 11 där det är fler kopplingar mel-
lan relationen och aktivitet än till kommunikation. I studiens resultat framgår att företagen 
arbetar mycket med CSR-aktiviteter men samtidigt så kommunicerar studiens företag om 
CSR-arbetet på ett sätt som Spence (2004) lyfter fram som något som karaktäriserar de små 
företagen. Det vill säga att kommunikationen främst är av personlig karaktär. Ett av studiens 
företag har dock en hållbarhetsredovisning men framhåller att den största delen av kommuni-
kationen sker genom personlig kontakt. Ellerup Nielsen och Thomsen (2009) menar att små 
företag har som strategi att använda sig av sina anställda för att kommunicera till andra intres-
senter, vilket även var något som visade sig förekommande i den här studien. Det har därför 
visat sig i den här studien att när CSR-kommunikation ska studeras så är det av vikt att inte 
enbart studera formella dokument utan att det finns många informella inslag i ett företags 
CSR-kommunikation. Studiens resultat skiljer sig dock mot tidigare studier i form av att Lee 
m.fl. (2016) förklarar att CSR-arbetet i små företag främst kommer att styras av ägarnas per-
sonliga intressen. I den här studien skapas en förståelse kring företag och intressentrelationens 
betydelse för hur företag arbetar med CSR i form av aktiviteter och kommunikation istället 
för utifrån ägarnas personliga åsikter.  

5.1 Studiens bidrag 
Den här studien bidrar med en ytterligare förklaring till hur små företag arbetar med CSR. 
Likheter har setts vid tidigare studier, nämligen att små företag till största delen arbetar med 
CSR internt i företagen och den kommunikation som de små företagen utför gällande sitt 
CSR-arbete till största del är av personlig karaktär. Det som skiljer den här studien mot tidi-
gare studier är dels den nya kontexten som studeras, i form av den svenska byggbranschen 
och att studien bidrar med en förklaring över företag och intressentrelationens betydelse för 



	  

	  
	  

51	  

företags CSR-arbete. Genom den här studien förstås således små företag i byggbranschens 
CSR-arbete utifrån ytterligande ett avseende, företag och intressentrelationens betydelse, som 
inte har diskuterats i tidigare studier och som därmed kan ses som studiens teoretiska bidrag. 

I vilken utsträckning som små företag i byggbranschen arbetar med CSR-aktiviteter och/eller 
CSR-kommunikation kan ses som en organisatorisk fråga. För små företag i byggbranschen 
som inte har en enskild avdelning som arbetar med CSR-frågor kan det bli svårare att utföra 
CSR-aktiviteter och/eller CSR-kommunikation i en vidare utsträckning jämfört med företag 
som har en avdelning som arbetar med den typen av frågor. Alla företag har dock inte samma 
behov av att inrätta befattningar som arbetar med CSR-frågor, vilket gör att behovet är indivi-
duellt för varje enskilt företag. Att CSR-arbetet ses som en organisatorisk fråga kan således 
ses som en praktisk implikation av den här studien.  

5.2 Studiens begränsningar 
En begränsning med studien är att de slutsatser som är möjliga att överföra enbart är möjliga 
att överföra till byggbranschen. Överförbarheten till andra branscher förutom byggbranschen 
är således begränsad. En annan begränsning med studien är att alla slutsatser som framgår av 
studien inte är möjliga att överföra. En slutsats som kan överföras är den betydelse som de 
små företagen i byggbranschens och de anställdas relation har för företagens arbete och 
kommunikation kring arbetsmiljö samt kvalitet och miljö. En ytterligare slutsats som kan 
överföras är den betydelse som samhället, i form av lagar och avtal, har på de krav som ställs 
på företagen gällande bland annat arbetsmiljö. Anledningen till varför slutsatsen gällande re-
lationen mellan företaget och de anställda går att överföra beror på att alla av studiens inter-
vjuföretag lyfte fram att de arbetade med arbetsmiljö samt kvalitet och miljö i en stor ut-
sträckning. Det kan förstås genom branschens historia då byggbranschen har kantats med 
mycket arbetsplatsolyckor. Samma argument gäller vid relationen mellan små företag i bygg-
branschen och samhället, genom att byggbranschen är en bransch som har blivit så pass regle-
rad av lagar på grund av branschens historia med arbetsplatsolyckor. Ytterligare slutsatser i 
studien inte kan överföras i lika stor utsträckning, på grund av att det fanns variationer i det 
empiriska materialet då endast ett fåtal av intervjuföretagen lyfte fram relationens betydelse 
för dessa CSR-aktiviteter och/eller CSR-kommunikationen. Det innebär att några entydiga 
mönster inte kunnat ses och att slutsatserna således inte är överförbara.  

5.3 Vidare forskning 
Den här studien undersöker endast små företag inom en bransch, byggbranschen. Förslagsvis 
skulle vidare studier kunna göra en liknande studie fast i andra branscher och på så sätt kunna 
se om företag och intressentrelationen har en annan betydelse för CSR-arbetet i en annan 
bransch. Det som visade sig i den här studien var att lagar och avtal, i en viss utsträckning, var 
av betydelse för företagens CSR-arbete och således har inte företag och intressentrelationen 
någon betydelse för företagens CSR-aktiviteter eller CSR-kommunikation. Att lagar och avtal 
har en stor betydelse inom byggbranschen har, som tidigare nämnts, att göra med den historia 
branschen har i form av många arbetsplatsolyckor. Det vore därmed intressant att studera en 
annan bransch som inte har samma historia med olyckor där det kanske inte heller finns lika 
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mycket lagar och avtal som styr hur företagen arbetar med CSR-aktiviteter och CSR-
kommunikation.  

Förslagsvis skulle även vidare forskning kunna göra en liknande studie fast på stora företag 
inom byggbranschen för att på så sätt kunna göra en studie av komparativ art, som Baumann-
Pauly m.fl. (2013) gör. Det skulle således kunna visa hur olika stora företag arbetar med CSR-
aktiviteter och CSR-kommunikation och vilken betydelse företag och intressentrelationen har 
för CSR-arbetet.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågematris 

Tema Fråga Teoretisk förankring 
Börja intervjun med att informera respondenten om: 

-       Vilka vi är 
-       Vad syftet med studien är 
-       Att respondenten gör intervjun frivilligt och när som helst kan avbryta 
-       Att respondent och företag kommer att vara anonym 
-       Att all information kommer att behandlas konfidentiellt 

Introducerande 
frågor 

Kan du berätta lite kort om er 
verksamhet? 

För att kunna sätta respondentens svar i 
ett sammanhang (Bryman & Bell, 2013). 

Vilken roll har du i företaget? 
Hur länge har du varit i företa-
get? 

 

 

 

 

 
 
 

Företag och intres-
sentrelationen 
 

Kan du beskriva hur relationen 
ser ut till era aktörer (i allmän-
het)? 

• Varför ser relationerna ut 
som de gör? 

Ser relationerna olika ut till olika 
aktörer? 

Dimensionerna som har en betydelse för 
hur relationen ser ut. Makt (Freeman & 
Reed, 1983: Näsi m.fl., 1997; Savage 
m.fl., 1991), beroende (Rhenman, 1964; 
Ahlsted & Jahnukainen, 1971, se Strand, 
2015), påverkan (Freeman, 2010; Savage 
m.fl., 1991; Freeman & Reed, 1983) 

Vilka aktörer är er verksamhet 
beroende av (i allmänhet)? 

Företag och intressenter har ett ömsesi-
digt beroende (Rhenman, 1964; Ahlstedt 
& Jahnukainen, 1971, se Strand 2015). 
Det är av vikt att företag vet vilka intres-
senter de behöver för att överleva (Rhen-
man, 1964). 

Vilka aktörer tror du är beroende 
av er verksamhet (i allmänhet)? 

Se ovan. Kan såsom frågan ovan hjälpa 
att förstå relationen företag – intressent. 

Vilka aktörer har ni en påverkan 
på genom er verksamhet (I all-
mänhet)? 

Företag och intressent har en ömsesidig 
påverkan på varandra (Freeman, 2010). 

Vilka aktörer har en påverkan på 
er verksamhet (I allmänhet)? 

Se ovan. Kan såsom frågan ovan hjälpa 
att förstå relationen företag – intressent. 

Utifrån de aktörer du har nämnt 
ovan, kan du beskriva vilka olika 
krav som respektive aktör ställer 
på er gällande socialt och miljö-
mässigt ansvarstagande? 

• Hur bemöter ni kraven? 

Av vikt att företag har kunskap om vilka 
krav intressenterna ställer angående CSR. 
Viktigt att lägga upp strategier för att 
bemöta kraven (Freeman, 2010). 
 
Handlar ej om krav av sorten leverera i 
tid utan aspekter som har med ansvarsta-
gande att göra) 

Hur ställer ni er till att olika ak-
törsgrupper kan ställa olika krav 
gällande socialt och miljömässigt 
ansvarstagande?  

Viktigt att veta om att olika intressent-
grupper stället olika krav (Freeman, 
2010). Frågan kan visa om en medveten-
het finns kring hur olika grupper ställer 



	  

	  
	  

• Finns det några intres-
senters krav, gällande 
ansvarstagande, som ni 
prioriterar högre än nå-
gon annans? Varför? 
(Kontrollfråga mot fråga 
15 och en mer djupgå-
ende uppföljning till 
fråga åtta) 

sociala och miljömässiga krav. 

Kan ses som djupgående förklaring till 
fråga åtta. Här får respondenten diskutera 
kring specifikt vilka intressenter som 
prioriteras, i fråga åtta handlade det all-
mänt om hur relationerna ser ut.  

På följdfrågan finns alltså en möjlighet att 
få mer utvecklade svar kring vad som 
kännetecknar företag och intressentrelat-
ionen. Möjligt att faktorerna makt, bero-
ende, påverkan, förtroende och resurser 
lyfts upp.  

Hur hanterar ni om olika indivi-
der inom respektive grupp ställer 
olika krav gällande socialt och 
miljömässigt ansvarstagande? 
T.ex. om två kunder ställer olika 
krav? 

Individer inom samma intressegrupp kan 
ställa olika krav (Freeman, 2010). Hur 
bemöts problematiken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSR-aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan du berätta om hur ni på (fö-
retagsnamn) tar socialt och mil-
jömässigt ansvar? 

• Hur ser arbetet ut inom 
företaget? 

• Hur ser arbetet ut mot 
omvärlden? 

• Hur ser det ut lokalt? 
(Sponsring, event) 

CSR-pyramiden: Ekonomisk, juridiskt, 
etiskt och filantropiskt (Carroll, 1991). 
Inom företaget: arbetsmiljö, hälsa, jäm-
ställdhet (Skudiene & Auruskeviciene, 
2012 se även fråga 7). Mot kunderna: 
Produkter och tjänster produceras hållbart 
utifrån mänskliga rättigheter, miljö och 
etik (European Commision, 2001). Kun-
derna vill ha en relation där de kan 
komma med förslag (Longo m.fl., 2005). 
Leverantörer: Vara en bra partner, dela 
kvalitetsmål (Longo m.fl., 2005). Kvali-
tetskontroll av en leverantörs produkter 
(Graafland & van de Ven, 2006). Leve-
rantörers produkter bör leva upp till le-
gala krav (Skudiene & Auruskeviciene, 
2012). 
Samhället: Investera i infrastruktur och 
genom välgörande initiativ (Aguilera 
m.fl., 2007). Sponsra lokal sport-, kultur- 
eller konstevenemang (Skudiene & 
Auruskeviciene, 2012) och införa sam-
hällsutvecklande aktiviteter eller invol-
vera de anställda i lokala projekt 
(Papasolomou‐Doukakis m.fl., 2005). 

Kan du berätta mot vilka som ni 
riktar ert sociala och miljömäss- Fråga 15 kan ses som en kontrollfråga till 

fråga 10, vilket innebär att samma moti-



	  

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forts. CSR-
aktiviteter 
 

iga ansvarsarbete? 
• Varför riktar ni ert arbete 

mot dessa? 

vering, som beskrevs under fråga 10, till 
varför frågan ställs gäller. Eventuellt kan 
vi ha fått svar på denna fråga redan under 
frågan 10 men vi har med den för att inte 
riskera att missa att diskutera detta på 
intervjun. 

Hur ser det sociala och miljö-
mässiga ansvarsarbetet ut gente-
mot era anställda? Med avseende 
på arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, 
social jämställdhet? 

Anställda är en viktig intressentgrupp. 
Företag behöver arbeta med frågor gäl-
lande arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet och 
kvalitet på arbetet (Skudiene & Auruske-
viciene, 2012). 

Hur kommer det sig att ni har 
börjat arbeta med socialt och 
miljömässigt ansvarstagande? 

CSR ska inte bara vara något som görs 
för att följa normer i samhället. Ska vara 
kopplat till företagets historia och kultur 
(Borglund m.fl., 2008). 

Sen när arbetar ni med socialt 
och miljömässigt ansvarsta-
gande? 

Är det en del av företagets historia (Borg-
lund m.fl., 2008). 

Hur anser du att de anställdas 
engagemang är gällande socialt 
och miljömässigt ansvarsta-
gande? 

Värderingarna bör genomsyra de an-
ställda (Borglund m.fl., 2008). Engage-
rade anställda tenderar att kommunicera 
om CSR-arbetet (Morsing m.fl., 2008) 
och kan fungera som kommunikationska-
nal (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2009). 

 
 
 
 
CSR-Rapportering 

Hur skulle du beskriva att ni 
kommunicerar ert sociala och 
miljömässiga ansvarstagande? 

Kommunikation indirekt/direkt (Morsing. 
M.fl., 2008; Ellerup Nilsen & Thomsen, 
2009). Öppen fråga där respondenten har 
en möjlighet att lyfta fram det de anser är 
viktigt (Jacobsen, 2002; Kvale & Brink-
mann, 2014). 

Vilka kommunikationskanaler 
skulle du beskriva som viktiga 
när det gäller socialt och miljö-
mässigt ansvarstagande? 

• Varför just dessa kana-
ler? 

Direkta/indirekta kommunikationskanaler 
(Morsing m.fl., 2008). Viktigt att företag 
använder flera kanaler för att nå ut till en 
bred skara av intressenter (O’Dwyer, 
2005). 

Hur stor del spelar era anställda i 
kommunikationen gällande soci-
alt och miljömässigt ansvarsta-
gande? 

Anställda kan både kommunicera och 
delta i lokala CSR-aktiviteter (Morsing 
m.fl., 2008). 

Avslutande frågor Har du några frågor eller syn-
punkter?  

Viktigt att ge respondenten en möjlighet 
att ställa frågor eller komma med syn-
punkter som avslut på intervjun (Bryman 
& Bell, 2013). 

Har vi möjlighet att återkomma 
om det skulle vara några följd-
frågor eller oklarheter? 

 



	  

	  
	  

Bilaga 2 - Intervjuguide  

Introducerande frågor 

Vi tänkte börja intervjun med några introducerande frågor för att få en bild över vilka ni är 
och vilken roll du har i företaget. 

1. Kan du berätta lite kort om er verksamhet? 

2. Vilken roll har du i företaget? 

3. Hur länge har du varit i företaget? 

De första frågorna ställdes för att en bild skulle skapas över vilken roll respondenten hade i 
företaget och vilken verksamhet som företaget bedrev. Att ställa introducerande frågor kunde 
därmed möjliggöra vilken koppling som respondenten kunde tänkas ha till företagets CSR-
arbete. Bryman och Bell (2013) menar att det är av vikt att ställa bakgrundsfrågor för att 
kunna sätta respondentens svar i ett sammanhang. 

Tema: Företag och intressentrelationen 

Vi kommer nu att gå in på frågor som handlar om de aktörer som finns i er omgivning och 
vilken relation ni har till dem.   

4. Kan du beskriva hur relationen ser ut till era aktörer (i allmänhet)? 

• Varför ser relationerna ut som de gör? 
• Ser relationerna olika ut till olika aktörer? 
• Har resurser/förtroende/makt någon påverkan på hur er relation till de tidigare 

nämnda aktörer ser ut? 

Genom fråga fyra kan dimensionerna som tas upp i referensramen, som har en betydelse för 
hur företags och intressentrelationen ser ut, komma till uttryck. I den här frågan är det möjligt 
för respondenterna att lyfta fram makt (Freeman & Reed, 1983; Näsi m.fl., 1997; Savage 
m.fl., 1991), beroende (Rhenman, 1964; Ahlstedt & Jahnukainen, 1971, se Strand, 2015) och 
påverkan (Freeman, 2010; Savage m.fl., 1991; Freeman & Reed, 1983) 

Genom att ställa den sista följdfrågan kan vi se till att få svar på hur stor påverkan respektive 
dimension har på hur relationen ser ut. Risken är annars att vissa av dimensionerna riskerar att 
glömmas bort.  

5. Vilka olika aktörer är er verksamhet beroende av (i allmänhet)? 

6. Vilka olika aktörer tror du är beroende av er verksamhet (i allmänhet)? 

Resterande intervjufrågor kommer att kunna visa vilken relation som företaget och dess in-
tressenter har. Fråga fem och sex kommer dessutom att kunna lyfta fram vilka intressenter 
som företaget och dess verksamhet behöver för en fortsatt levnad, och vilka intressenter som 



	  

	  
	  

är beroende av att företaget existerar. Rhenman (1964) och Ahlstedt och Jahnukainen (1971, 
se Strand, 2015) menar att företaget och dess intressenter har en ömsesidigt beroende av 
varandra. 

7. Vilka olika aktörer har ni en påverkan på genom er verksamhet (i allmänhet)? 

8. Vilka olika aktörer har en påverkan på er verksamhet (i allmänhet)? 

• Hur kommer ni i kontakt med de aktörer som ni beskrivit ovan? Vem tar kon-
takt med vem? Är det på samma sätt för alla dessa aktörer? Vad beror det på? 

Fråga sju och åtta kan komma att visa vilken förståelse som företaget har gällande vilken på-
verkan som företaget har på dess omgivning. Det kan även komma att ge en insyn i vilka ak-
törer som påverkar företaget. Freeman (2010) menar nämligen att företaget och dess intres-
senter har en ömsesidig påverkan på varandra. 

Genom att sätta följdfrågan går det att ta reda på hur relationen ser ut. Vem av företag eller 
aktör som söker upp vem och om det är olika beroende på hur “viktig” aktören är eller hur 
nära relation företaget har till just den aktören. Följdfrågan kan således hjälpa till att förstå 
relationen mellan företag och intressent.  

9. Olika aktörsgrupper kan dels ha förväntningar på er som företag men de kan även 
ställa krav på er. Kan du berätta hur det ser ut för er del? Vilka förväntningar och krav 
ställer olika aktörsgrupper på er gällande socialt och miljömässigt ansvarstagande? 
(Handlar ej om att t.ex. leverera i tid utan här fokuseras aspekter som har med ansvars-
tagande att göra) 

• Hur bemöter ni förväntningarna/kraven? 

Freeman (2010) menar att det är av vikt att företaget har kunskaper i vilka intressenter som 
företaget har och vilka krav de ställer på företaget att agera på ett social och miljömässigt sätt. 
Företaget behöver därmed ta reda på hur de ska agera och vilka strategier de ska använda sig 
av för att bemöta intressenternas krav. Intressenterna förväntar sig att företagen ska agera på 
ett hållbart sätt (Accountability, 2005). Intressenternas förväntningar kommer att styra hur 
företagen seda arbetar med sociala och miljömässiga frågor (Deegan & Unerman, 2011; 
Unerman m.fl., 2007). Genom att ställa fråga nio, om vilka krav/förväntningar som företagets 
intressenter ställer kan vi se hur relationen tar sig i uttryck mellan vad intressenterna förväntar 
sig/kräver av företaget och hur företaget bemöter förväntningarna/kraven. 

10. Hur ställer ni er till att olika aktörsgrupper kan ställa olika krav gällande socialt och 
miljömässigt ansvarstagande?  

• Finns det några intressenters krav, gällande ansvarstagande, som ni prioriterar 
högre än någon annans? Varför? (Kontrollfråga mot fråga 15 och en mer djup-
gående uppföljning till fråga åtta.) 

Freeman (2010) menar att det är viktigt att företag vet om att olika grupper av intressenter 
ställer olika krav. Genom att ställa fråga tio kan det därmed utläsas om företaget har en med-



	  

	  
	  

vetenhet kring det faktum att olika grupper kan ställa lika krav vad gäller socialt och miljö-
mässigt ansvarstagande. 

Frågan tio kan ses som en mer djupgående uppföljning till fråga 8. I det här fallet får respon-
denten diskutera kring specifikt vilka respondenter som anses mer prioriterade. I fråga åtta 
diskuteras bara hur relationerna i allmänhet ser ut vilket gör att en mer djupgående fråga blir 
nödvändig.  

Fråga tio med tillhörande följdfråga kommer att kunna ge svar på vilka intressenter som före-
taget anser vara viktiga, i form av att Clarkson (1995) och Freeman och Reed (1983) menar 
att företaget i första hand kommer att ta hänsyn till de intressenter som har en negativ påver-
kan på företaget och även kan äventyra företagets fortlevnad. Om företaget då lyfter upp in-
tressenter som kan ha den typen av påverkan på företaget, visar det att det Clarkson (1995) 
och Freeman och Reed (1983) säger skulle kunna vara en anledning till varför vissa intressen-
ter fokuseras på. Unerman m.fl. (2007) menar att företag tenderar att rikta sitt arbete mot de 
som företaget har som störst påverkan på. Näsi m.fl. (1997) menar att företaget tenderar att i 
första hand ta hänsyn till de företag som har mest makt över företaget. Det kan ha flera tänk-
bara anledningar, bland annat i vilken utsträckning som företaget är beroende av dess intres-
senter (Näsi m.fl., 1997). Frågan skulle därmed kunna ge svar på vilken anledning som ligger 
bakom valet att uppmärksamma vissa intressenter framför andra. 

Till följdfrågan finns därmed en möjlighet att ett mer utvecklat svar fås på frågan om vad re-
lationen mellan företag och dess intressenter kännetecknas av. Det är möjligt, att responden-
ten återigen nämner makt, beroende och förtroende som nämnt i förklaringen ovan. 

11. Hur hanterar ni om olika individer inom respektive grupp ställer olika krav på er 
vad gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande? T.ex. om två kunder eller två an-
ställda ställer olika krav? 

Freeman (2010) menar att individer inom samma intressentgrupp kan ställa olika krav på fö-
retaget. Genom att ställa fråga elva får företaget förklara hur de bemöter den problematiken 
med att intressenter inom samma grupp kan ställa olika krav. Det kan även ge svar om vilken 
intressents krav som företaget kommer att tillgodose.  

Tema: CSR- Aktiviteter 

Vi har nu tänkt att prata lite om hur ni arbetar med socialt och miljömässigt ansvar. 

12. Kan du berätta om hur ni på xxx tar socialt och miljömässigt ansvar? (Forsknings-
fråga, vilket socialt och miljömässigt ansvarstagande tar företaget) 

• Hur ser arbetet ut inom företaget? (Finns skyddsombud? Är det tvång?) 
• Hur ser arbetet ut mot omvärlden? 
• Hur ser det ut lokalt? Gällande events, sponsring? 
• Om företaget säger att detta inte är något som de arbetar med, koppla då frågan 

till vad de skriver på hemsida om kvalitets och miljöpolicy och börja nysta i den 
änden och få ut någonting 



	  

	  
	  

Fråga 12 kommer att kunna ge svar på vilka CSR-frågor som anses vara mest relevant för 
respektive företag. Frågan kommer därmed kunna visa vilka CSR-frågor som företaget priori-
terar i första hand, då det förmodligen är dessa som respondenten kommer att nämna först. I 
Carrolls (1991) CSR-pyramid finns olika aspekter ett företag kan ta hänsyn till gällande CSR. 
Företag kan ta ansvar genom att utveckla anställdas arbetserfarenheter, arbeta med hälsa, ar-
betsmiljö, social jämställdhet och säkerhet på arbetsplatsen (Skudiene & Auruskeviciene, 
2012). Företaget kan även ta ansvar genom att deras produkter och tjänster produceras på ett 
hållbart sätt (European Commision, 2001). Företaget ska vara en god partner till sina leveran-
törer och dela kvalitetsmål med dessa (Longo m.fl., 2005), kontrollera kvaliteten på leverantö-
rernas produkter (Graafland & van de Ven, 2006) och se till att leverantörers produkter upp-
fyller legala krav (Skudiene & Auruskeviciene, 2012). Företag kan visa sitt ansvar gentemot 
samhället genom att investera i infrastrukturen (Aguilera m.fl., 2007), delta i välgörande ini-
tiativ i samhället eller sponsra lokala sport-, kultur- eller konstevengemang (Skudiene & 
Auruskeviciene, 2012). Företag kan även se till att vara engagerade i aktiviteter som utvecklar 
samhället och att de anställda deltar i lokala projekt (Papasolomou‐Doukakis m.fl., 2005). Till 
sist kan företag hjälpa exkluderade grupper i samhället (European Commision, 2001). 

13. Hur kommer det sig att ni har börjat arbeta med socialt och miljömässigt ansvarsta-
gande? 

14. Sen när arbetar ni med det sociala och miljömässiga ansvarstagandet? 

• Har ni alltid följt någon policy T.ex. ISO? Har ni bytt eller har det alltid varit 
samma? 

15. Hur anser du att de anställdas engagemang är gällande det sociala och miljömässiga 
ansvarstagandet? 

Fråga 13, 14 och 15 kan tillsammans komma att ge svar på om CSR-arbetet inte endast är 
arbete som företaget genomför för att följa normer i samhället, utan att arbetet är djupt rotat i 
företagets kultur och historia. Borglund m.fl. (2008) menar att för att CSR-arbetet ska vara en 
del av företagets kultur, så bör värderingarna genomsyras bland de anställda. Enligt Morsing 
m.fl. (2008) tenderar engagerade anställda att sprida CSR-arbetet vidare genom att kommuni-
cera med utomstående intressenter. Även Ellerup Nielsen och Thomsen (2009) menar att de 
anställda kan agera som en kommunikationskanal gällande ett företags CSR-arbete genom 
mun-mot-mun-kommunikation. Fråga tio kommer därmed att kunna agera som en brygga 
inför de kommande frågor i intervjun som behandlar hur företag kommunicerar om sitt CSR-
arbete. 

16. Kan du berätta mot vilka som ni riktar ert sociala och miljömässiga ansvarsarbete? 
(Forskningsfråga, vilka är intressenterna som företagen riktar arbetet mot?) 

• Varför riktar ni ert arbete mot dessa? (kontrollfråga till följdfråga 10). 

Fråga 16 kan ses som en kontrollfråga till fråga 10, vilket innebär att samma motivering, som 
beskrevs under fråga 10, till varför frågan ställs gäller. Eventuellt kan vi ha fått svar på denna 



	  

	  
	  

fråga redan under frågan 10 men vi har med den för att inte riskera att missa att diskutera 
detta på intervjun.  

17. Hur ser det sociala och miljömässiga ansvarsarbetet ut gentemot era anställda? Med 
avseende på arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, social jämställdhet? 

Genom att ställa fråga 17 kan det komma att framgå i vilken utsträckning som företaget tar 
ansvar gentemot sina anställda. Skudiene och Auruskeviciene (2012) menar att de anställda 
på ett företag är en viktig intressentgrupp. Företag behöver arbeta med att utveckla de anställ-
das arbetslivserfarenheter, arbeta med social jämställdhet, anställdas hälsa, säkerheten på ar-
betsplatsen och att kvaliteten på det arbete som de anställda utför ska vara god (Longo m.fl., 
2005). Longo m.fl. (2005) menar att företaget kan uppfylla de anställdas förväntningar genom 
att skapa värde för de anställda. 

Tema: CSR-rapportering 

Vi har nu tänkt att prata lite om hur ni kommunicerar om ert sociala och miljömässiga ansvar. 

18. Hur skulle du beskriva att ni kommunicerar ert sociala och miljömässiga ansvarsta-
gande? 

Fråga 18 kommer vara en öppen och inledande fråga där företaget själva får berätta om vilka 
tillvägagångssätt de har för att kunna kommunicera om det sociala och miljömässiga ansvars-
tagandet som företaget tar. Morsing m.fl. (2008) och Ellerup Nielsen och Thomsen (2009) 
menar att kommunikationen kan ske direkt såväl som indirekt genom bland annat mun-till-
mun-kommunikation. 

19. Vilka kommunikationskanaler skulle du beskriva som viktiga när det gäller socialt 
och miljömässigt ansvarstagande?  

• Varför används just dessa kommunikationskanaler? 
• Ser kommunikationskanalen olika ut beroende på vilken aktör ni riktar arbetet 

mot? Olika kanaler för olika aktörer? 
• Har ni samma information på alla kommunikationskanaler eller kombineras 

dessa med olika information? 

Fråga 19 kommer att kunna ge svar på vilka kommunikationskanaler som företaget främst 
använder sig av och varför just de kanalerna används. Morsing m.fl. (2008) menar att det 
finns både indirekta och direkta kanaler. O’Dwyer (2005) nämner vidare att företaget behöver 
använda sig av flertalet kanaler för att kunna nå ut till en bredare skara av intressenter. Uner-
man och Bennett (2004) menar därmed att internet inte kan ses som den enda kommunikat-
ionskanalen. 

20. Vilken betydelse har era anställda i kommunikationen gällande socialt och miljö-
mässigt ansvarstagande? 

Fråga 20 kommer att kunna se om företaget förstår att de anställda är en viktig part i att kunna 
förmedla vad företaget gör gällande CSR-frågor. Morsing m.fl. (2008) menar nämligen att de 



	  

	  
	  

anställda är väsentliga både genom att de kan kommunicera det CSR-arbete som företaget 
utför och att de kan bidra i lokala CSR-aktiviteter. 

Avslutande frågor 

21. Har du några frågor eller synpunkter? 

22. Har vi möjlighet att återkomma om det skulle vara några följdfrågor? 
Det är av vikt att intervjuerna avslutas på ett lämpligt sätt. Bryman och Bell (2013) nämner att 
det kan ske genom att avsluta intervjun med att fråga om respondenten har några frågor eller 
synpunkter som denne inte har haft en möjlighet att lyfta fram under intervjun. Dessutom kan 
det vara bra att veta om tillåtelse finns för att eventuellt återkoppla till respondenten om något 
känns otydligt eller oklart angående datamaterialet. 
	  
 


