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Sammanfattning 
Titel: CSR i små och medelstora företag 

Författare: Cajsa Gollwitzer och Madeleine Hentzel.  

Handledare: Timurs Umans. 

Examinator: Fredrik Karlsson  

Medbedömare: Elin Funck  

Bakgrund och problem: Tidigare forskning kring CSR-implementering har i större 

utsträckning fokuserat på stora företag. Dock tyder tidigare forskning på att CSR är ett 

koncept som även förekommer inom små och medelstora företag. Det finns emellertid 

bristande forskning om hur små och medelstora företags tillämpning av strategi påverkar 

graden av CSR-implementering. Vidare är informell kontroll en aspekt som, enligt 

tidigare forskning, är väsentlig inom små och medelstora företag.  

  

Syfte: Studien syftar till att undersöka till vilken grad små och medelstora företag 

implementerar CSR och hur implementeringen påverkas av vilken strategi företaget 

tillämpar. Varför ett företag implementerar CSR kan förklaras med hjälp av 

intressentteorin samt legitimitetsteorin. Vidare är syftet att testa och förklara hur 

relationen mellan graden av CSR-implementering och den strategi som tillämpas, 

påverkas av graden av användning av informell kontroll. I enlighet med contingency 

teorin påverkas variablers samband av andra faktorer.  

  

Metod: Studien är genomförd med en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv 

ansats. Hypoteser har formulerats utifrån vedertagna teorier och data har samlats in 

genom en tvärsnittsstudie. 108 svenska små och medelstora företag utgör studiens urval.  

  

Resultat och slutsats: Resultaten visar på att strategin prospector för SME har ett positivt 

samband med graden av CSR-implementering. Vidare visar studien på informell kontroll 

har en stark positiv relation till graden av CSR-implementering oberoende av vilken 

strategi små och medelstora företag tillämpar. Studien tyder även på att företag som 

tillämpar strategierna prospector för SME och reactor för SME i hög grad implementerar 

CSR. Det finns däremot inget samband  mellan att tillämpa strategierna defender för SME 

samt analyzer för SME och graden av CSR-implementering i förhållande till användning 

av informell kontroll. Slutligen visar studien på att små och medelstora företag i hög grad 

implementerar CSR i sina verksamheter.  

  

Nyckelord: Corporate Social Responsibility,  små och medelstora företag, Miles & Snow 

typologin, informell kontroll  
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Abstract 
Title: CSR in small and medium-sized enterprises  

Authors: Cajsa Gollwitzer and Madeleine Hentzel  

Advisor: Timurs Umans 

Examiner: Fredrik Karlsson  

Co-examiner: Elin Funck

 

Background and problem: Previous studies on CSR to a large extend have so far 

focused on its implementation on large firms. However, other research also states that 

CSR is a concept that is provided in small and medium-sized enterprises (SMEs) as well. 

There is, however, lack of research among SME companies and how their strategy affects 

the degree of the CSR-implementation. Furthermore, informal control is an aspect that 

according to earlier studies is essential within small and midsized companies. 

  

Purpose:  The purpose of the study is to investigate in what extent SMEs implements 

CSR and how this implementation is affected by the strategy these companies applies. 

The reason why a company implements CSR can be explained by using the stakeholder 

and legitimacy theories.  Furthermore, the purpose is also to try to test and explain the 

correlation between the strategy applied and if this is affected when using informal 

control. In accordance to the contingency theory, variables in this equation are affected 

by other factors. 

  

Method: The study is conducted with a quantitative research strategy with a deductive 

approach. Hypotheses are based on established theories, and data has been added from a 

cross-sectional study. 108 Swedish SMEs constitutes the study´s collection. 

  

Results and conclusions: The result of the study shows that the strategy prospector for 

SMEs has a positive connection with the extent of CSR-implementation. Furthermore, 

the study shows that informal control has a strong positive correlation to the degree of 

CSR-implementation independently of what strategy the SMEs are applying. The study 

also shows that companies who apply the strategies prospector for SMEs and reactor for 

SMEs is very prone to implement CSR. However, there is no correlation between the 

defender for SMEs and analyzer for SMEs strategies, and the extent of CSR-

implementation for the use of informal control. As final, the study also shows that SMEs 

implement CSR to a large degree in their businesses. 

 

Key words: Corporate Social Responsibility, small and medium sized enterprises, Miles 

& Snow typology, informal control.  
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1 Inledning 

 

Följande kapitel syftar till att ge läsaren en presentation av Corporate Social 

Responsibility, dess historiska bakgrund och nuläge. Vidare presenteras faktorerna 

strategi och informell kontroll, vilka kan påverka till vilken grad CSR implementeras i en 

verksamhet. Därefter följer en problemdiskussion om små och medelstora företag och 

tidigare forskning inom CSR. Här presenteras även intressentteorin, legitimitetsteorin 

samt contingency teorin. Problemdiskussion mynnar sedan ut till uppsatsens 

problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens 

följande delar.   

 

Hållbarhet och socialt ansvar har under en lång tid varit en stor del av stora företags 

verksamheter. Idag benämns ämnet som Corporate Social Responsibility (CSR) och har 

blivit en allt större del även inom små och medelstora företags verksamheter. I vilken 

grad CSR implementeras inom ett företag beror på flera olika faktorer samt 

kombinationen av dessa faktorer. I denna studie ska små och medelstora företags 

implementering av CSR studeras. Studien ska testa och förklara relationen mellan 

företagens CSR-implementering och den strategi de tillämpar. Vidare ska studien 

undersöka vilken påverkan informell kontroll har på relationen mellan ett företags strategi 

och dess implementering av CSR.  

 

1.1 Bakgrund  

Corporate Social Responsibility är enligt Cerne (2009) ett relativt nytt begrepp, men 

uppmärksamheten kring dess aspekter växte fram längre tillbaka i tiden och benämndes 

då som socialt ansvar. I boken Social Responsibilities for a Businessman (1953) nämner 

Bowen att utvecklingen bakom CSR startade i samband med den ökade globaliseringen, 

expanderingen och företagstillväxten under 50-talet, vilket ökade medvetenheten om hur 

företag påverkar jordens resurser. Enligt Löhman & Steinholtz (2003) påverkades därmed 

företagen till att förändra sitt fokus och anpassa sin verksamhet utefter samhällets 

förväntningar. Dock distanserades hållbarheten från den övriga verksamheten och 

företagen ansåg att hållbarhet var mer av en förpliktelse än en möjlighet till att förbättra 

sin konkurrenssituation (Banerjee, 2007). Tidigare låg företagens fokus på att endast 

tillfredsställa ekonomiska intressenter och CSR implementerades endast om det bidrog 
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till vinster och tillväxt (Friedman, 1970). Senare har synsättet förändrats och företag ser 

samhällsproblemen som ekonomiska möjligheter (Drucker, 1984). Bowen menade att 

företag bör fatta beslut och bedriva sin verksamhet utefter samhällets förväntningar och 

inte endast aktieägarnas (Carbone, Moatti & Vinzi 2012). Dessa argumentationer stöddes 

även av Freeman (1984) som menade på att företagen måste se till behovet av alla sina 

intressenter. En motståndare till att företag bör utöka sitt sociala ansvarstagande var 

Milton Friedman (Borglund, De Geer, Frostenson, Lerpold, Nordbrand & Sweet, 2017). 

Friedman hävdade att företagen endast har ett socialt ansvar, att använda resurserna till 

att gå med vinst och på så sätt bidra till samhällets utveckling (Friedman, 2007). Andra 

forskare höll med Friedman och ansåg att företagen endast ska fokusera på att tillgodose 

aktieägarna (e.g. Dimaggio, 2001).  

 

Sedan uppkomsten av CSR har samhället fortsatt att utvecklas, men argumentationen 

kring det sociala ansvaret finns fortfarande kvar (Borglund et al., 2017). I och med den 

växande kunskapen och utförandet av CSR har det i sin tur lett till en ökad 

uppmärksamhet och mediaövervakning kring upprepade miljöskandaler, finanskriser och 

bristfälliga arbetsförhållanden. Uppmärksamheten från skandalerna har enligt Adams & 

McNicholas (2007) resulterat i påtryckningar mot företagen gällande deras arbete med 

CSR, då företagen inte anses ha uppfyllt de krav som samhället har ställt (Carroll & 

Buchholtz, 2008; Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Samtidigt 

menar Borglund et al. (2017) att det fortfarande är en enorm otydlighet om vilket ansvar 

företagen har och hur de ska kunna leva upp till dessa krav. Idag är CSR något som många 

företag arbetar med (Galbreath, 2010). Samtidigt är CSR ett komplext ämne som är under 

ständig förändring, vilket innebär att begreppets definition varierar (Sheehy, 2014; Font, 

Walmsley, Cogotti, McCombes & Häusler, 2012). Zwetsloot (2003) beskriver att det är 

ett begrepp som utvecklas i förhållande till att samhället förändras, vilket har lett till en 

viss begreppsförvirring och innebörden blir därmed olika från företag till företag 

(Panayiotou, Aravossis & Moschou, 2009). Enligt Bhattacharya & Sen (2004) anses CSR 

i grunden handla om företagets samhällsansvar som är uppdelat i ekonomiskt-, 

miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Enligt Europeiska kommissionen (2001) 

representerar CSR ett ramverk där företagens roll i samhället tydliggörs och deras 

definition av CSR lyder: 
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”Ett koncept där företagen på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i 

sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna” 

 

Trots sin långa utvecklingstid och bakomliggande forskning, är CSR svårdefinierat och 

implementeras därmed i olika utsträckning (Panayiotou et al., 2009). Utifrån 

Bhattacharya & Sens (2004) definition, hävdar Olokode (2008) att företagens generella 

uppgift är att förhålla sig till intressenternas förväntningar och uppnå balans mellan de 

sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna. Enligt Sheehy (2014) är dessa aspekter 

tre komplexa ansvarsområden som inkluderar flera intressenter med varierande intressen, 

vilket leder till olika synsätt om hur företag väljer att gå tillväga. I ett försök för att fylla 

gapet mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna och intressenternas 

förväntningar, utformade Carroll (1991) “The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility”. Enligt Carroll (ibid) förklarar modellen, utifrån fyra ansvarsområden, 

varför och hur ett företag ska ta ansvar för att uppnå total “social responsibility”. Dessa 

ansvarsområden är filantropiskt, etiskt, legalt och ekonomiskt ansvar. Ansvarsområdena 

kommer ligga till grund för att gradera implementeringen av CSR i denna studie. 

 

Enligt Borglund et al. (2017) handlar frågan om CSR inte längre om företaget har ett 

ansvar eller inte, utan vad ansvaret innebär och hur företaget kan agera strategiskt utefter 

det. CSR har därmed utvecklats till att innehålla flera faktorer som företagen måste 

förhålla sig till för att överleva (ibid). Spence (1999) och Vyakarnam, Bailey, Meyers & 

Burnett (1997) menar att ett företags implementering av CSR påverkas av olika faktorer. 

Sådana faktorer kan vara den kontext företaget befinner sig i och de egenskaper företaget 

har. Egenskaper skiljer sig åt mellan företag i olika länder samt även mellan företag med 

olika storlek (ibid). Även Ciliberti, Pontrandolfo & Scozzi (2008) menar att små och 

medelstora företags egenskaper skiljer sig mot stora företags egenskaper. European 

Commission (2003) presenterar karaktärsdrag som påverkar graden av implementering 

av CSR i små och medelstora företag, vilka är företagets ålder, storlek, geografiska 

position samt deras strategi. Enligt Cambell (2007) samt McWilliams & Siegel (2001) 

har större företag fler och bättre resurser till att implementera ett välfungerande CSR-

arbete än vad mindre företag har. Mousiolisa, Zaridisb, Karamanisc & Rontogianni 

(2014) säger emot detta argument och menar att det inte finns någon bevisad forskning 

om att små och medelstora företag skulle vara sämre eller bättre utrustade än vad större 

företag är för att implementera CSR i sin verksamhet.  
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Adams & McNicholas (2007) menar att om företagens sociala och miljömässiga 

prestationer ska ge ett långsiktigt värdeskapande måste de fokusera på att integrera detta 

i sina strategiska processer. Implementering av CSR påverkas således av företagets 

strategiska beteende. Vilken strategi ett företag tillämpar är därmed avgörande för graden 

av CSR-implementering (ibid). Hambrick (1982) menar att strategi kan användas som ett 

verktyg vid implementering av CSR, då strategin kan hjälpa företag att hantera 

förändringar. Två vedertagna företagsstrategier är Porter’s generic strategies (Porter, 

1985) och Miles & Snow typology (Miles & Snow, 1978). Porters generiska strategier är 

uppdelade i tre konkurrensstrategier, kostnadsledare, differentiering och fokus (Porter, 

1985). Strategierna förhåller sig till de externa faktorer som påverkar organisationen. 

Miles & Snow typologin fördelar konceptet inom fyra olika typologier, prospector, 

defender, analyzer och reactor (Miles & Snow, 1978). Dessa strategier utgår från ett 

internt perspektiv, där strategiska beslut tas i förhållande till den givna verksamheten. 

Rugman & Verbeke (1987) förespråkar Miles & Snow typologin vid analys av små och 

medelstora företag. Detta grundas på det interna fokus som Miles & Snow typologin 

karaktäriseras av. Då små och medelstora företag, till följd av begränsade resurser, endast 

kan anta ett fokusområde är Miles & Snow typologin bättre anpassad för sådana företag 

(ibid). Även Kald, Nilsson & Rapp (2000) samt O'Regan & Ghobadian (2006) konstaterar 

att Miles & Snow typologin är bättre anpassad till små och medelstora företag än vad 

Porters generiska strategier är. Forskning argumenterar för att Miles & Snow har ett 

internt fokus på strategin medan Porters fokus ligger i att positionera sig strategiskt på 

marknaden (ibid). Utifrån ovanstående argument kommer denna studie förhålla sig till 

strategierna inom Miles & Snow typologin.  

 

Med anledning av den komplexitet som förekommer inom ett företag är det inte 

tillräckligt att endast studera vilken påverkan strategin har på implementering av CSR 

(Chenhall, 2003). Chandler (1962) hävdar att ett företags struktur följer dess strategi och 

att ett företags struktur utformas för att implementera dess strategi. Hall & Saias (1980) 

är kritiska mot detta och menar att ett företags strategi följer dess struktur. Vidare menar 

Mintzberg (1990) att struktur och strategi följer varandra och att relationen är ömsesidig, 

vilket betyder att ett företags struktur och strategi således påverkar varandra. Det finns 

flera strukturella faktorer som i sin tur påverkar relationen mellan ett företags strategi och 

dess implementering av CSR (Donaldson, 2006). Kloviené & Speziale (2015) hävdar att 



  
 

5 

ett företags verksamhetsstyrning, vilket är en del av ett företags struktur, har påverkan på 

graden av CSR-implementering. Verksamhetsstyrning innefattar vidare en mängd olika 

aspekter, bland annat kontroll.  

 

Kontroll fungerar som ett verktyg organisationer använder för att säkerställa att 

medarbetarna arbetar utefter företagets mål och visioner (Kirsch, 1997). Kontroll har 

således en positiv effekt på organisationens prestationer. Företag kan tillämpa både 

formell samt informell kontroll. Den formella kontrollen kan innefatta sådana variabler 

som kan vara svåra att identifiera i mindre organisationer (Snell, 1992). Informell 

kontroll, däremot, är bättre lämpad för små och medelstora företag (ibid). Den informella 

kontrollen sker genom personliga möten mellan medarbetarna inom organisationen 

(Ouchi, 1979). Gemensamma värderingar, normer och filosofier förmedlas mellan 

samtliga personer på arbetsplatsen och det skapas således informella standarder och 

förväntningar på hur arbetet ska ske (ibid). Organisationens kultur ligger till grund för de 

värderingar och förväntningar som skapas (Schwartz & Davis, 1981). En stark kultur med 

gemensamma värderingar har en positiv effekt på en organisations prestationer och 

därmed dess implementering av CSR. Om företaget har en positiv syn på CSR, kan 

informell kontroll således säkerställa att medarbetarna handlar på ett sådant sätt att graden 

av CSR-implementering ökar (O’Reilly, 1989).  

 

1.2 Problemdiskussion  

Den ökade medvetenheten om sociala och miljömässiga aspekter ställer högre krav på att 

företag ska implementera CSR i sina verksamheter. Företagen har flera olika intressenter 

som har förväntningar på hur de ska agera (Freeman, 1984). Företagen i sin tur måste 

därmed uppfylla dessa krav och förväntningar för att erhålla legitimitet, vilket är 

avgörande för deras fortlevnad (Lee, 2011). Då alla företag har intressenter har det blivit 

vitalt även för små och medelstora företag att implementera CSR i sina verksamheter 

(Jenkins, 2006). Implementering av CSR sker i varierande utsträckning i olika företag till 

följd av att implementeringen är beroende av flera faktorer, såsom strategi och informell 

kontroll (Spence, 1999). Vidare påverkar även sammansättningen av dessa faktorer till 

vilken grad ett företag sedan implementerar CSR i sin verksamhet (Husted, 2000).  

 

Syftet med att implementera CSR är att uppfylla alla intressenters sociala krav (Freeman, 

1984; Jensen, 2001). Alla företag har interna och externa intressenter som påverkar och 
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blir påverkade av de beslut som företaget fattar (Freeman, 1984). I takt med att 

medvetenheten kring de sociala och miljömässiga aspekterna ökar, ställer samhället högre 

krav på att företag ska implementera CSR i sin verksamhet. Forskningen tenderar att 

använda intressentteorin främst vid studier om relationen mellan CSR och stora företag. 

Jenkins (2006) argumenterar emellertid för att teorin är applicerbar även vid studier på 

små och medelstora företag, då samtliga företag har intressenter. Vyakarnam et al. (1997) 

menar vidare att upprätthållandet av starka relationer med sina intressenter är avgörande 

för små och medelstora företags fortlevnad. 

 

Det är i företagens intresse att bemöta intressenters krav och därmed erhålla legitimitet 

(Lee, 2011). Att vara legitim handlar om ett socialt kontrakt mellan företaget och det 

samhälle de verkar inom (Patten, 1992). Samhället ställer krav som företag förväntas 

uppfylla och överensstämmer ett företags agerande med samhällets förväntningar erhåller 

företaget legitimitet. Legitimitet är en konkurrensfördel för företag och därmed 

avgörande för deras framtida existens (Lee, 2011). Enligt Gadenne, Kennedy & 

McKeiver (2008) samt Jamali, Zanhour & Keshishian (2009) är legitimitet en 

motiverande faktor för små och medelstora företag till att implementera CSR i sin 

verksamhet. Följaktligen har implementeringen av CSR blivit väsentlig för företag för att 

tillfredsställa intressenter och därmed bli legitima (Lee, 2011).  

 

Eftersom det sociala ansvaret enligt Europeiska kommissionen (2001) sträcker sig bortom 

lagstiftningen, finns det ingen modell för implementering av CSR som passar alla företag. 

Enligt contingency teorin existerar det vidare inget optimalt tillvägagångssätt för 

implementering av CSR. Donaldson (2006) menar att både interna och externa aspekter 

kan påverka implementering av CSR. Vanliga sådana aspekter är enligt Chenhall (2003) 

företagets strategi, struktur och storlek. Sammansättningen av dessa faktorer kommer 

vidare att påverka ett företagets utfall (Husted, 2000). Således kommer sammansättningen 

av ett företags strategi och dess användning av informell kontroll, vilket är en typ av 

struktur, påverka till vilken grad företaget implementerar CSR i sin organisation. Flera 

studier (e.g. Udayasankar, 2008) menar även på att företagens storlek är en faktor som 

påverkar till vilken grad CSR implementeras.  

 

I och med den ökade uppmärksamheten från samhället, är CSR ett område som har 

utforskats på många sätt av både akademiker och utövare (Carroll & Buchholtz, 2008). 
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Inom tidigare studier om CSR och ekonomistyrning har många forskare emellertid valt 

att endast fokusera på större företag (Mousiolisa et al., 2014; Arjaliè & Mundy, 2013; 

Gond, Grubnic, Herzig & Moon, 2012; Husted, 2000). Mousiolisa et al. (2014) och 

Inyang (2013)  påpekar att det endast finns en begränsad forskning inom små och 

medelstora företag. Detta trots att 99 procent av samtliga företag i EU motsvaras av små 

och medelstora. Enligt Europeiska kommissionen (2015) räknas företag med upp till 250 

anställda som små och medelstora. Små och medelstora företag fördelas vanligen i tre 

olika kategorier utifrån antalet anställda, vilka är mikroföretag, småföretag samt 

medelstora företag. Litteraturen som är riktad till stora organisationer har en mycket liten 

relevans när det kommer till små och medelstora företag (Jenkins, 2004). Jenkins (ibid) 

menar att små och medelstora företag inte är “små stora företag” och att det därmed inte 

är möjligt att applicera resultat från studier på stora företag på mindre företag. Vidare 

menar Udayasanker (2008) att storlekens påverkan ofta grundar sig i de typiska 

karaktärsdragen hos en viss storlek, såsom strukturen. Murillo & Lozano (2006) påpekar 

att små och medelstora företags sociala ansvarstagande fungerar på ett mindre formellt 

sätt jämförelsevis med stora företag, men att det inte betyder att denna typ av företag inte 

är betydelsefulla i frågan kring implementering av CSR. Roberts, Lawson & Nicholls 

(2006) samt Santos (2011) hävdar att små och medelstora företag redan hanterar 

aktiviteter som kan kopplas till flera aspekter inom CSR, till exempel genom det intensiva 

arbetet i det lokala samhället (Jenkins, 2006; Roberts et al., 2006; Spence, 2007). I och 

med omfattningen av små och medelstora företag har dessa typer av företag både stor 

ekonomisk och social påverkan (Blombäck & Wigren, 2009). Den begränsade forskning 

som idag finns gällande CSR i små och medelstora företag, har endast fokuserat på 

drivfaktorerna av CSR och vilka utmaningar som uppstår vid hantering av sociala frågor 

och påtryckningar från samhället (Inyang, 2013).   

 

Enligt flera forskare har små och medelstora företag stor påverkan inom de miljömässiga 

och sociala aspekterna och de menar på att implementeringen av CSR bör diskuteras 

vidare inom denna typ av företag (Blombäck & Wigren, 2009; European commission, 

2003; Fraj-Andrés, López-Pérez, Melero-Polo & Vázquez-Carrasco, 2012). I och med att 

den Europeiska kommissionens (2015) definition av små och medelstora företag 

inkluderar mikro, små och medelstora företag, vilka har skilda egenskaper, anses gruppen 

inte alltid vara homogen. Istället för att utesluta företag inom urvalet för små och 

medelstora företag på grund av olika egenskaper, kan de olika företagens egenskaper tas 
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med i undersökningen och därmed skapa en bredd i studien genom att använda dem som 

kontrollvariabler. Genom att inkludera de olika egenskaperna i studien går det på så sätt 

att undersöka hur de olika företagen styr sin verksamhet och om detta i sin tur leder till 

en ökad grad av CSR-implementering.  

 

Flera författare hävdar att ett företag inte endast kan fokusera på att anpassa sig till 

omvärlden. För att implementera ett välfungerande CSR-arbete i små och medelstora 

företag måste företagen även fokusera på den interna passformen mellan strategi och 

struktur (Lawrence & Lorsch, 2007; Miles & Snow, 2007). Flera studier har tidigare 

studerat relationen mellan CSR och strategi. Till exempel har många studier analyserat 

ett företags sociala ansvar och dess påverkan av företagets finansiella prestationer, för att 

förklara en ökad motivation för en socialt ansvarstagande strategi (Bird, Hall, Momenté 

& Reggiani, 2007; Burke & Longsdon, 1996; Mishra & Modi, 2013). I sin studie 

undersöker  Bird et al. (2007) förhållandet mellan ett företags positiva och negativa 

aktiviteter inom CSR och företagets finansiella påverkan. Men återigen har dessa studier 

enbart riktats till stora organisationer. Vidare i en studie av Galbreath (2010) hävdar 

författaren att det finns en omfattande forskning om det ovannämnda, men att det saknas 

forskning som undersöker länken mellan CSR och strategi. Författaren (ibid) menar att 

tidigare litteratur därmed missar hur olika typer av strategier i små och medelstora företag 

faktiskt påverkar graden av CSR-implementering. 

 

Enligt e.g. Fiegener (1994) påverkas företags utfall av olika kombinationer av strategi 

och struktur. Struktur är ett brett begrepp och kan därmed behandlas på en mängd olika 

sätt, vilket det har gjorts i tidigare forskning. Tidigare studier har undersökt hur 

förhållandet mellan implementering av CSR och ett företags strategi påverkas av 

företagets ägarform samt verksamhetsstyrning som helhet samt olika aspekter inom 

verksamhetsstyrning (e.g. Rees och Rodionova, 2015; Arjaliés & Mundy, 2013; Malmi 

& Brown, 2008). Det finns emellertid en avsaknad av studier som undersöker hur 

informell kontroll påverkar relationen mellan implementering av CSR i förhållande till 

vilken strategi ett företag har. Tidigare studier har även genomförts om hur informell 

kontroll påverkar ett företags olika utfall beroende på vilken strategi företaget har, men 

inte i utfall av CSR (Fiegener, 1994; Anthony & Govindarajan, 1998; Miller & Friesen, 

1982). Vidare har dessa studier genomförts på stora företag. Hosoda (2018) har gjort en 

studie på hur formell och informell kontroll bidrar till CSR-implementering i små och 
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medelstora företag i Japan. Studien är dock genomförd som en fallstudie där endast ett 

företag undersökts och kan därmed inte bidra med några generella slutsatser. Vidare talar 

Spence (1999) och Jenkins (2004) för att små och medelstora företag behöver informella 

kontrollsystem, snarare än formella, för att öka graden av implementering av CSR. Enligt 

Hosoda (2018) bidrar informell kontroll till en djupare integrering av CSR inom små och 

medelstora företag då denna typ av system motiverar företagets anställda och samtidigt 

integrerar intressenternas tankar och idéer. Tidigare forskning talar således för att 

informell kontroll påverkar utfallet olika för företag med olika strategi samt att små och 

medelstora företags implementering av CSR påverkas positivt av användandet av 

informell kontroll. Det som saknas inom den nuvarande forskningen är hur 

implementering av CSR i små och medelstora företag påverkas av användandet av 

informell kontroll i förhållande till den strategi de tillämpar. Flera forskare konstaterar att 

informella kontroller generellt är fördelaktiga för små och medelstora företags 

implementering av CSR (Hosoda, 2018; Jenkins, 2004; Spence, 1999). Vidare menar e.g. 

Fiegener (1994) att olika strategier inom Miles & Snow typologin påverkas positivt 

respektive negativt av informell kontroll. Forskningen talar således emot varandra vilket 

skapar en lucka inom ämnet. 

 

Det finns en avsaknad av studier om CSR och små och medelstora företag trots att dessa 

företag utgör majoriteten av alla företag (Europeiska kommissionen 2015). Små och 

medelstora företag kan inte ses som ”små stora företag” (Jenkins, 2004), vilket således 

innebär att den forskning som finns om CSR med fokus på stora företag inte är applicerbar 

på mindre företag. Denna studie har sitt fokus på små och medelstora företag i Sverige, 

vilka har stor ekonomisk och social påverkan (Blombäck & Wigren, 2009). Tidigare 

forskning talar vidare mot varandra då e.g. Jenkins (2004) menar att informella kontroller 

är positivt förknippade med små och medelstora företags implementering av CSR. E.g. 

Fiegener (1994) menar däremot att informell kontroll antingen har en positiv eller negativ 

påverkan på implementering av CSR beroende på vilken strategi företaget tillämpar. 

Syftet med denna studie är därmed att fylla de gap som uppstår i forskningen.  

 

Studiens resultat kommer ge en uppfattning om hur strategin påverkar graden av CSR-

implementering samt om vikten av att använda eller inte använda informell kontroll vid 

tillämpning av en viss strategi. Små och medelstora företag som vill implementera CSR i 

sina verksamheter får således kunskap om vilken form av strategi som främst är lämpad 
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för en ökad grad av CSR-implementering. Företagen får även en uppfattning till vilken 

grad de bör använda sig av informell kontroll för att lyckas öka sin CSR-implementering, 

i förhållande till den strategi de tillämpar.  

 

1.3 Problemformulering  

 Hur påverkas små och medelstora företags grad av CSR-implementering av den 

strategi företaget tillämpar? 

 Hur påverkar graden av användning av informell kontroll relationen mellan ett 

företags grad av CSR-implementering och den strategi de tillämpar? 

 

1.4 Syfte  

Studien syftar till att undersöka till vilken grad små och medelstora företag implementerar 

CSR och hur implementeringen påverkas av vilken strategi företaget tillämpar. Varför ett 

företag implementerar CSR kan förklaras med hjälp av intressentteorin samt 

legitimitetsteorin. Vidare är syftet att testa och förklara hur relationen mellan graden av 

CSR-implementering och den strategi som tillämpas, påverkas av graden av användning 

av informell kontroll. I enlighet med contingency teorin påverkas variablers samband av 

andra faktorer.  

 

1.5 Avgränsning  

Studiens syfte är att studera små och medelstora företags CSR-implementering i 

förhållande till strategi och informell kontroll. Begreppet CSR-implementering innebär i 

denna studie till vilken grad CSR-relaterade aktiviteter, engagemang samt användning 

förekommer i de studerade företagen. Ordet implementering kan användas för att beskriva 

införandet av ett nytt fenomen, denna betydelse har således inte begreppet i denna studie. 

Denna studie utgår från att de undersökta företagen antingen har eller inte har CSR-

relaterade aktiviteter, engagemang samt användning. CSR-implementering fungerar 

således som ett samlingsnamn.  
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1.6 Disposition  

Kapitel 2: Metod 

I kapitel 2 beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter för att besvara studiens 

utformade problemformulering samt för att uppfylla syftet. I kapitlet presenteras bland 

annat forskningsstrategi, forskningsansats samt forskningsdesign.  

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska referensram. Avsnittet påbörjas genom en 

beskrivning av studiens valda teorier intressentteorin,  legitimitetsteorin samt 

contingency teorin. Avsnittet följs sedan av teori om CSR  samt en redogörelse för 

konceptet inom små och medelstora företag. Vidare presenteras begreppen strategi samt 

struktur och informell kontroll och respektive hypotesbildningar.  

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I kapitel 4 presenteras den empiriska metoden som redogör för studiens tillvägagångssätt 

vid insamling av data samt operationalisering av variabler. Dessutom redogörs 

bearbetning av insamlad data och bortfall. Avsnittet avslutas med studiens reliabilitet, 

validitet och etiska överväganden.  

 

Kapitel 5: Resultat 

I kapitel 5 presenteras studiens empiriska resultat utifrån statistiskt genomförda tester. 

Resultaten från testerna redogörs i både text och tabeller som sedan ligger till grund för 

studiens analyskapitel.  

 

Kapitel 6: Analys 

I Kapitel 6 analyseras resultatet från tidigare kapitel. Resultatet analyseras utifrån 

respektive hypotes i relation till den teoretiska referensramen, för att sedan acceptera eller 

inte acceptera studiens hypoteser.  

 

Kapitel 7: Slutsats 

I Kapitel 7 sammanfattas studiens slutsatser och problemformuleringen besvaras. 

Avsnittet följs sedan av en beskrivning av studiens teoretiska, metodologiska, empiriska 

samt praktiska bidrag. Kapitlet mynnar sedan ut i studiens begränsningar och förslag till 

framtida forskning.   
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2 Metod 

 

Följande kapitel avser att beskriva studiens val av forskningsstrategi, forskningsansats 

samt forskningsdesign. Vidare innehåller kapitlet en redogörelse kring valda teorier. 

Slutligen förs en diskussion om källkritik.  

 

2.1 Forskningsstrategi  

Studien syftar till att, utifrån intressentteorin och legitimitetsteorin, förklara varför små 

och medelstora företag implementerar CSR i sina verksamheter. Vidare är syftet att testa 

hur ett företags strategi påverkar till vilken grad företagen implementerar CSR. Utifrån 

contingency teorin ska studien sedan testa och förklara hur relationen mellan ett företags 

strategi och CSR-implementering påverkas av graden av användning av informell 

kontroll. Med hänsyn till syftet har studien genomförts med en kvantitativ 

forskningsstrategi. Den kvantitativa strategin har ökat möjligheten att samla in ett större 

antal observationer och således generera mer generaliserbara slutsatser Bryman & Bell, 

2017). Enligt Eliasson (2013) är styrkan i kvantitativ forskningsstrategi att skapa 

generaliserbar data, vilket inte är möjligt i samma utsträckning då en kvalitativ 

forskningsstrategi tillämpas. Kvalitativa studier är främst lämpade då syftet med studien 

är att studera objekt mer detaljerat. I denna studie är generaliserbarheten snarare än 

detaljnivån i fokus, vilket därmed talar för tillämpning av kvantitativ forskningsstrategi. 

Enligt Bryman & Bell (2017) är en kvantitativ undersökningsmetod lämplig för studier 

med ett förklarande synsätt. Studien syftar till att testa samt förklara olika samband och 

talar således, i enlighet med Bryman & Bell (ibid) för att en kvantitativ strategi bör nyttjas.  

 

2.2 Forskningsansats  

Studien har utförts med en deduktiv ansats, vilket innebär att slutsatser om enskilda 

företeelser dras utifrån befintlig teori (Patel & Davidsson, 2011). Alternativet till den 

deduktiva ansatsen är induktiv forskningsansats. Vid induktiv ansats samlas teorier in 

med utgångspunkt i den empiriskt insamlade datan. Studiens syfte är att utifrån redan 

tillgängliga teorier testa och förklara samband mellan små och medelstora företags CSR-

implementering, tillämpning av strategi samt användning av informell kontroll. Utifrån 

insamlade teorier har hypoteser bildats som sedan accepteras eller förkastas, vilket i 

enlighet med Patel & Davidson (2011) talar för en deduktiv forskningsansats. 
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Hypoteserna testas sedan empiriskt för att antingen accepteras eller ej (Bryman & Bell, 

2017). Syftet med studien är att skapa generaliserbara data, vilket enligt Holme & Solvang 

(2008) talar för att en deduktiv ansats är lämplig. Vidare kan tillämpning av en deduktiv 

ansats minska risken för subjektivitet (Patel & Davidson, 2011). Detta till följd av att 

studien utgår från redan befintlig teori och risken för att blanda in egna tolkningar i 

resultaten minskar.   

 

2.3 Forskningsdesign  

Studien syftar till att, utifrån intressentteorin och legitimitetsteorin, förklara varför små 

och medelstora företag implementerar CSR i sina verksamheter. Vidare är syftet att testa 

hur ett företags strategi påverkar till vilken grad företagen implementerar CSR. Utifrån 

contingency teorin ska studien sedan testa och förklara hur relationen mellan ett företags 

strategi och CSR-implementering påverkas av graden av användning av informell 

kontroll. Med utgångspunkt i studiens syfte och den kvantitativa forskningsstrategin har 

en tvärsnittsstudie tillämpats. Enligt Bryman & Bell (2017) samt Denscombe (2014) 

tillämpas tvärsnittsstudie då en undersökning sker av ett visst tillstånd vid en specifik 

tidpunkt, vilket överensstämmer med tillvägagångssättet för denna studie. Data har 

samlats in från fler än ett fall och har sedan analyseras för att finna samband. Vidare 

menar Bryman & Bell (2017) att valet att tillämpa tvärsnittsstudier karaktäriseras av ett 

intresse att undersöka variation mellan olika variabler. Variation kan endast uppstå då två 

eller flera fall studeras. Chansen att se variation mellan variabler ökar med antalet 

observationer, därmed har  denna studie samlat in betydligt fler än två observationer.  

 

En risk med att tillämpa tvärsnittsdesign är att den interna validiteten vanligtvis är låg. 

Det innebär att det kan uppstå svårigheter att dra slutsatser om kausala samband. Detta 

beror på att det är svårt att avgöra om variationen i den beroende variabeln beror på den 

oberoende variabeln eller någon annan påverkande faktor. För att undvika risken har 

nollhypotesen testats, vilket enligt Yin (2015) kan öka den interna validiteten. Vidare 

tillåter inte tvärsnittsdesign att göra studier över tid, så kallad longitudinell studie, vilket 

enligt Denscombe (2014) kan ses som en nackdel. Då studiens syfte inte är att studera 

förändring av ett fenomen över tid förefaller tvärsnittsdesign som lämpligare framför 

longitudinell forskningsdesign i denna studie.  
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2.4 Val av teorier  

Behovet av att implementera CSR i sin verksamhet kan förklaras med hjälp av både 

intressentteorin (Freeman, 1984) och legitimitetsteorin (Lee, 2011). Att implementera 

CSR blir alltmer essentiellt för företag för att tillfredsställa sina intressenter och därmed 

erhålla legitimitet. Utan legitimitet riskerar företagen sin framtida överlevnad. Därmed är 

både intressentteorin samt legitimitetsteorin väsentliga i diskussionen kring varför företag 

väljer eller bör välja att implementera CSR i sina verksamheter. Tidigare studier som 

gjorts inom CSR har använt sig av båda nämnda teorier. Vidare har tidigare forskning 

studerat flera aspekter inom CSR men det finns emellertid en avsaknad av undersökningar 

som har studerat sambanden mellan CSR i små och medelstora företag i förhållande till 

den strategi företaget har, samt vilken påverkan användningen av informell kontroll har 

på detta samband. Då detta är syftet med denna studie tillämpas även grundkonceptet i 

contingency teorin (Donaldson, 1995). I enlighet med contingency teorin finns det inget 

optimalt sätt att styra en organisation. Vidare innebär det att graden av CSR-

implementering varierar i förhållande till olika faktorer, såsom strategi och  informell 

kontroll (Husted, 2000).  

 

Studien syftar till att undersöka graden av CSR-implementering i små och medelstora 

företag. Begreppet CSR har flera definitioner och har beskrivits på en mängd olika sätt 

av flera forskare. En populär tolkning av begreppet utformades 1991 av Archie Carroll, 

som delade in CSR i en pyramid med fyra ansvarsområden; filantropiskt ansvar, etiskt 

ansvar, legalt ansvar samt ekonomiskt ansvar. Studien kommer att utgå ifrån denna 

tolkning vid beskrivande av vad CSR är. Vidare har en modell utformad av Helmig, 

Spraul & Ingenhoff (2016) använts som underlag vid gradering av  små och medelstora 

företags CSR-implementering.  

 

Graden av CSR-implementering har undersökts i förhållande till vilken strategi företagen 

tillämpar. Ett företag kan anta flera olika strategier och denna studie har utgått ifrån de 

fyra strategierna som ingår i Miles & Snow typologin. Den teori som samlats in har 

därmed främst hämtats från Miles & Snow (1978), vilka är grundarna till typologin. 

Typologins fyra strategier är följande: prospector, defender, analyzer och reactor (ibid). 

Denna teori har valts då strategierna i Miles & Snow typologin, enligt tidigare forskning, 

är applicerbara på små och medelstora företag. Typologin har vidare nyttjats av flera 
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forskare som studerar strategi i förhållande till små och medelstora företag  (e.g. Kald et 

al., 2000; O'Regan & Ghobadian, 2006).  

 

I enlighet med contingency teorin påverkas samband av flera faktorer samt menar flera 

forskare på att, precis som strategin, har företagets struktur stor påverkan på CSR-

implementering (Husted, 2000; Chenhall. 2003). Därmed har informell kontroll, vilket är 

en del av ett företags struktur, studerats som en modererande variabel. Studien har 

undersökt vilken påverkan informell kontroll har på relationen mellan ett företags strategi 

och till vilken grad företaget implementerar CSR i sin verksamhet. Teori om informell 

kontroll har bland annat hämtats från Otley (1980) samt Snell (1992), som båda menar att 

informell kontroll är en vital del av verksamhetsstyrningen inom framförallt små och 

medelstora företag. Vidare har teorier inhämtats kring informella kontrollers påverkan på 

dels ett företags strategi och dels på företags implementering av CSR.  

 

2.5 Källkritik  

Den teoretiska referensramen har samlats in genom ett noggrant urval av vetenskapliga 

artiklar och böcker. De vetenskapliga artiklarna har inhämtats via databaserna Google 

Scholar samt OneSearch. Artiklar som publiceras i sådana databaser granskas före 

publicering vilket ökar tillförlitligheten av källorna. För att ytterligare säkerställa att 

källorna är tillförlitliga har litteratur valts som är skriven av välkända författare. Genom 

att jämföra olika litteraturkällor med varandra har tillförlitligheten kunnat styrkas 

ytterligare.  
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3 Teoretisk referensram  

 

Följande kapitel avser att presentera studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med 

en beskrivning av tre vetenskapliga teorier, intressentteorin, legitimitetsteorin och 

contingency teorin. Avsnittet följs sedan av teori kring CSR och hur det implementeras i 

små och medelstora företag. Vidare presenteras begreppet strategi samt 

hypotesbildningar av förhållandet mellan ett företags strategi och graden av CSR-

implementering. Kapitlet innehåller även en redogörelse för begreppet struktur och 

informell kontroll samt hypotesbildningar om vilken påverkan informell kontroll har på 

implementering av CSR i förhållande till den strategi företaget har. Avslutningsvis 

sammanfattas samtliga hypotesbildningar och en konceptuell modell presenteras.  

 

3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin grundar sig i att företag är en del av ett större socialt sammanhang 

(Freeman, Harrison, Wicks, Parmar & de Colle, 2010), där företag integrerar med flera 

aktörer med olika intressen. Dessa aktörer både påverkar och blir påverkade av företagets 

verksamhet, det finns således en ömsesidig relation mellan parterna (Deegan & Unerman, 

2011). Ett företags aktörer spelar en avgörande roll för företaget och utan samspel med 

aktörer skulle deras verksamhet vara hotad. Enligt Agudo-Valiente, Garcés-Ayerbe, 

Salvador-Figueras (2015) grundar sig intressentteorin i att företag måste möta de krav 

som externa aktörer ställer på verksamheten. Freeman et al. (2010) som är grundare till 

begreppet menar att det finns flera olika aktörer som interagerar med ett företag. Freeman 

et al. (ibid) menar vidare att det inte endast är aktieägarnas behov som ska tillfredsställas, 

utan samtliga aktörer som samspelar med ett företag har krav som ska tillgodoses. De 

aktörer som har någon form av intresse av företagets aktiviteter kallas för intressenter 

(ibid).  

 

Ett företags intressenter kan kategoriseras på olika sätt. Ett företag har både interna och 

externa intressenter (Freeman & Reed, 1983), där exempel på interna intressenter är 

anställda, ägare samt ledning. Exempel på externa intressenter är kunder, leverantörer, 

banker och aktieägare (ibid). Intressenter kan vidare delas in i primära och sekundära 

intressenter (Clarkson, 1995). Primära intressenter är vitala för ett företags fortlevnad. 

Utan de primära intressenterna är det inte möjligt för ett företag att utöva sin verksamhet. 
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Sekundära intressenter har däremot inte befogenhet att direkt inverka på ett företags 

verksamhet. Sådana intressenter är därmed inte nödvändiga för företagets fortlevnad 

(ibid). Vidare finns det ett normativt och ett positivt perspektiv inom intressentteorin. 

Båda perspektiven grundar sig i att ett företags intressenter är viktiga för organisationen 

(Deegan & Unerman, 2011). Det som skiljer perspektiven åt är vilka intressenter ett 

företag måste ta hänsyn till och vilka de inte behöver ta hänsyn till (Crane, Matten & 

Spence, 2014). Det normativa perspektivet förespråkar att ett företags samtliga 

intressenter ska behandlas jämlikt. Det positiva perspektivet gör skillnad mellan 

intressenter med olika mycket makt och resurser (Fernando & Lawrence, 2014).  

       

Intressenternas intressen är inte konstanta utan förändras med tiden (Freeman et al., 

2010). Vid intressentteorins genombrott var syftet att tillfredsställa intressenter ur en 

ekonomisk synvinkel (Freeman, 1984). Senare har Freeman et al. (2010) kommit att 

utveckla konceptet genom att koppla intressentteorin till hållbarhetsredovisning. Freeman 

(1984) menar att CSR innebär att företag tar ansvar för hur deras handlingar påverkar 

företagets intressenter. Maignan and Ralston (2002) föreslår att CSR kan användas som 

ett verktyg för att påverka hur intressenter uppfattar ett företag. Det har blivit vitalt för 

företag att implementera CSR i sina verksamheter (ibid). Således har det blivit allt 

vanligare att företag arbetar med CSR-frågor och upprättar hållbarhetsrapporter. Arbetet 

med CSR har blivit en trend men intresset bakom arbetet skiljer sig åt mellan företag. 

Enligt Schaltegger & Burritt (2010) kan anledningen till implementering av CSR grunda 

sig i lagstiftning, påtryckningar, att företaget får ekonomiska fördelar, konkurrensfördelar 

samt legitimitet. Oavsett vad som motiverar ett företag att arbeta med CSR, finns det 

utformade mål som företaget ska uppnå. Utifrån målen utformas och implementeras sedan 

en CSR-strategi (Anthony et al., 2014) och utifrån CSR-strategin utformas CSR-

aktiviteter som är fördelaktiga för både företaget och intressenterna. Porter & Kramer 

(2006) menar att företagets verksamhetsstrategi ska ligga till grund för CSR-strategin. 

Samtidigt ska företaget upprätthålla en god kommunikation med intressenterna om deras 

syn på CSR. Detta ska därmed förenkla utformningen av CSR-aktiviteter som har positiv 

påverkan på både företaget och dess intressenter och således öka företagets legitimitet 

(Porter & Kramer, 2006). 

 

Forskning kring intressentteorin och CSR har tenderat att fokusera på stora företag 

(Jenkins, 2006: Schlierer et al., 2012). Intressentteorin är en viktig del av forskningen 
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inom CSR då alla företag har intressenter (Jenkins, 2006). Jenkins (ibid) argumenterar 

således för att intressentteorin är applicerbar även kring forskning om CSR inom små och 

medelstora företag. Jenkins (ibid) studie visar att intressentteorin spelar en betydande roll 

för hur små och medelstora företag uppfattar CSR. Små och medelstora företag är 

beroende av starka relationer med sina intressenter för att säkra sin fortlevnad. En studie 

av Perrini (2006) konstaterar att små och medelstora företag mer sannolikt implementerar 

CSR då de har goda relationer med sina intressenter. Relationerna bygger vanligen på 

personlig och direkt kontakt mellan företagets ägare och dess intressenter (Vyakarnam et 

al., 1997). Detta är särskilt viktigt då små och medelstora företag ofta driver sin 

verksamhet lokalt (Spence & Rutherfoord, 2003). Vidare menar Jenkins (2004) att små 

och medelstora företag har färre och andra intressenter än vad stora företag har.  

 

3.2 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin har sin grund i det sociala kontrakt som uppstår mellan ett företag och 

samhället de verkar i (Patten, 1992). I samhället finns normer, värderingar och krav som 

företag förväntas agera utefter. Uppfyller företagen dessa förväntningar anses de vara 

legitima. Att vara legitim är avgörande för ett företags fortlevnad (Fernando & Lawrence, 

2014). Skiljer sig företagets agerande gentemot samhällets förväntningar uppstår ett 

legitimitetsgap (Sethi, 1978). Fortsätter gapet växa kommer företagets legitimitet samt 

överlevnad att hotas (ibid). Att ett företag är legitimt behöver inte innebära att de uppfyller 

de krav och förväntningar som samhället ställer på dem. Legitimitet handlar om 

samhällets uppfattning om hur ett företag handlar (Deegan & Unerman, 2011). För att 

bibehålla, öka eller återfå legitimitet finns det olika legitimitets-strategier ett företag kan 

anta. Det finns enligt Dowling & Pfeffer (1975) tre strategier som företagen kan tillämpa 

då de vill bibehålla legitimitet. En strategi är att anpassa den operativa delen av 

verksamheten, vilket innebär att företaget agerar utefter de normer och förväntningar som 

finns inom samhället. En annan strategi är att, genom kommunikation, försöka påverka 

samhällets uppfattning av legitimitet så att det överensstämmer med företagets befintliga 

agerande. Den tredje strategin är att genom kommunikation försöka få företaget att 

identifieras med symboler, värden eller institutioner som förknippas med hög legitimitet 

(ibid).  

 

Legitimitetsteorin bygger som tidigare nämnt på ett socialt kontrakt mellan företaget och 

samhället de verkar i (Patten, 1992). Tidigare fokuserade detta sociala kontrakt endast på 
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ett företags ekonomiska resultat. Samhällets normer, värderingar och förväntningar på 

företag varierar med tiden (Deegan & Unerman, 2011), vilket innebär att det sociala 

kontraktet med tiden har kommit att inkludera humana, sociala samt miljömässiga 

aspekter (Deegan & Unerman, 2011). Samhällets normer och det sociala kontraktet 

förändras fortfarande ständigt och det gäller därmed för företagen att vara 

uppmärksamma på de förändringar som uppstår. För att bibehålla legitimiteten kan det 

vara nödvändigt för företag att förändra sin verksamhet och sitt beteende (ibid). Företag 

kan erhålla legitimitet på flera sätt, exempelvis genom finansiella rapporter och 

hållbarhetsredovisningar (Deegan & Unerman, 2011). Under senare år har vikten av att 

arbeta med hållbarhetsaspekter ökat och legitimitetsteorin har kommit att förknippas med 

CSR. Intressenter ställer krav på att företag inkluderar hållbarhet i sina organisationer. 

Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att visa att de tar hänsyn till sina intressenters 

förväntningar (ibid) och således erhåller företaget legitimitet. Moir (2001) menar att 

implementering av CSR kan beskrivas som företagens försök att skapa, bibehålla eller 

förbättra sin legitimitet. Enligt Lindblom (1994) påverkar legitimitet företags sociala 

beteende. Brown & Deegan (1999) samt Cho & Patten (2007) drar, utifrån sina studier, 

slutsatser om att företag inkluderar hållbarhet i sina finansiella rapporter för att erhålla 

legitimitet. Det talas för att CSR implementeras i många företag med syfte att förbättra 

sitt rykte och därmed erhålla legitimitet (Bear, Rahman & Post, 2010; Lee 2011). Vidare 

har studier visat på att graden samt kvaliteten av CSR-implementeringen har påverkan på 

företagets rykte och därmed legitimitet (Dutot, Lacalle Galvez & Versaille 2016; 

Vidaver-Cohen & Simcic Brønn 2015). Det kan således konstateras att CSR används i 

syfte att erhålla eller behålla legitimitet för att nå framtida ekonomisk framgång (Brown 

& Deegan, 1999; Cho & Patten 2007).  

 

Många små och medelstora företag upprättar frivilligt hållbarhetsredovisningar i syfte att 

förmedla sitt hållbarhetsarbete till samhället. En studie av Gadenne et al. (2008) fastställer 

att små och stora företag har en positiv attityd till CSR då det innebär att de erhåller 

legitimitet. Jamali et al. (2008) konstaterar i sin studie att legitimitet motiverar små och 

medelstora företag att upprätta hållbarhetsredovisningar. Däremot innebär inte alltid 

denna attityd att företagen vidtar åtgärder för att implementera CSR-aktiviteter i sin 

verksamhet (Gadenne et al., 2008). Detta är möjligt då legitimitet handlar om samhällets 

uppfattning om hur företag agerar och inte vad de faktiskt gör.  
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3.3 Contingency teorin 

Contingency teorin är en organisationsteori som menar att det inte finns ett optimalt sätt 

att styra en organisation (Donaldson, 2006). Det finns därmed inte ett sätt att strukturera 

och organisera en verksamhet för att maximera utfallet. Teorin menar att styrning är 

situationsanpassat och beror på olika interna och externa faktorer (ibid: Otley, 2016). 

Grundläggande i contingency teorin är att en organisation måste anpassa sin struktur till 

faktorer som miljö, organisationens storlek samt strategi för att nå framgång (e.g. Drazin 

& Van de Ven, 1985). Även Chenhall (2003) lyfter dessa faktorer i sin undersökning av 

de största studierna gjorda inom CSR och contingency teorin. Strategi är en framträdande 

faktor i flera av dessa undersökningar (e.g. McAdam, Miller & McSorley, 2016).  

 

Historiskt inom organisationsteori antogs att det fanns ett optimalt sätt att organisera 

verksamheter för maximal framgång (Brech, 1957). Detta ifrågasattes emellertid av nya 

idéer inom contingency teorin. Dessa idéer talade för att varje verksamhet kräver olika 

strukturer anpassade efter den miljö och specifika situation de befinner sig i. För att skapa 

en effektiv struktur skulle företagen således anpassa sig till de så kallade contingency-

faktorerna som skapats i samband med det nya contingency-tänket. Dessa faktorer skulle 

således bestämma hur en verksamhet bäst struktureras och organiseras och verksamheten 

sågs som beroende av dessa faktorer. Med tiden har faktorerna utvecklats och ökat i antal. 

De mest framstående är enligt Donaldson (1995) en verksamhets storlek, dess strategi 

samt den miljö verksamheten verkar inom. Vidare menar Donaldson (ibid) samt Gerdin 

& Greve (2004) att hur väl en verksamhet anpassar sig till påverkande faktorer har en 

inverkan på verksamhetens prestationer.  

 

Flera forskare menar på att det finns ensidiga eller ömsesidiga relationer mellan ett 

företags struktur och dess strategi (Chenhall, 2003; Chandler, 1962; Hall & Saias, 1980; 

Mintzberg, 1990). Chenhall (2003) menar på att företag agerar i en komplex miljö vilket 

innebär att flera faktorer har påverkan på företagets prestationer, däribland strategi och 

struktur. Enligt Chandler (1962) beror ett företags struktur på den strategi företaget 

tillämpar och att denna utformas i syfte att framgångsrikt implementera strategin. Detta 

ifrågasätts av forskare som menar att det är strategin som följer strukturen (Hall & Saias, 

1980). Mintzberg (1990) menar vidare att relationen mellan strategin och strukturen är 

ömsesidig och att de är beroende av varandra, för att uppnå framgång. Då strategin och 

strukturen kombineras fördelaktigt inom en verksamhet ökar företagets möjligheter att 
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prestera bättre ekonomiskt (Mintzberg, ibid; Chandler, 1990). Dessa argument är starkt 

kopplade till grundtanken i contingency teorin, att ett företags prestation påverkas av flera 

faktorer och att det inte finns endast en optimal kombination av påverkande faktorer. 

 

För att uppfylla kraven och förväntningarna som ställs av intressenter samt för att 

upprätthålla legitimiteten är det fördelaktigt för företag att uppnå goda sociala 

prestationer. Detta gör företag genom att implementera CSR i sin verksamhet. Till vilken 

grad implementeringen av CSR sker skiljer sig emellertid åt mellan företag. Anledningen 

till detta kan beskrivas med hjälp av contingency teorin (Donaldson, 1995). Husted (2000) 

menar på att ett företags strategi samt struktur påverkar företagets prestationer. Graden 

av CSR-implementering beror således på sammansättningen av dessa faktorer (ibid). 

Utifrån contingency teorin förklarar Husted (ibid) att graden av CSR-implementering 

även varierar i förhållande till den kontext företaget agerar i. Detta innebär således, 

företag som har för avsikt att implementera CSR i sin organisation måste ta hänsyn till 

samtliga nämnda faktorer som kan komma att påverka dess prestationer (Mintzberg, 

1990).  

 

Forskning talar för att små och medelstora företag skiljer sig gentemot stora företag. 

Tidigare studier har tenderat att undersöka förhållandet mellan strategi, struktur och CSR 

i stora företag (Arjaliè & Mundy, 2013; Husted, 2000; Gond et al., 2012). Enligt e.g. 

Udayasankar (2008) och Drazin & Van de Ven (1985) är storleken en påverkande faktor 

i förhållande till implementeringen av CSR, vilket innebär att resultatet således skiljer sig 

åt mellan studier på stora respektive små och medelstora företag. Forskning talar 

emellertid för att det inte är storleken i sig som påverkar CSR (Udayasankar, 2008). Det 

är istället faktorer som är relaterade till företagets storlek som är avgörande. Slutsatser 

kan dras med storlek som utgångspunkt, förutsatt att även samband mellan avgörande 

faktorer beaktas (ibid). Sådana faktorer kan vara organisationens strategi och dess 

struktur, vilka skiljer sig åt beroende på storleken på företaget (Husted, 2000).   

 

3.4 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) anses vara ett kritiskt framväxande koncept som 

i flera årtionden har implementerats i företag världen över (Galan, 2006; Waddock, 

Bodwell & Graves, 2002). Under de senaste 60 åren har företags utveckling gått från att 

leverera vinst för att tillfredsställa sina aktieägare, till att uppfylla alla intressenternas 
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sociala krav (Freeman, 1984; Jensen, 2001). Trots sin långa utvecklingstid och 

bakomliggande forskning, är CSR ett svårdefinierat begrepp där innebörden kan variera 

från företag till företag (Panayiotou et al., 2009). Enligt Bhattacharya & Sen (2004) anses 

CSR i grunden handla om företagens samhällsansvar som inbegriper både ekonomi, miljö 

och samhälle. Även Olokode (2008) hävdar att CSR generellt framstår som ett sätt för 

företag att uppnå en balans mellan de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna 

och samtidigt förhålla sig till alla intressenters förväntningar. Miljö, ekonomi och 

samhälle är tre separata och komplexa områden som inkluderar olika intressenter med 

varierande intressen, och kan därmed skapa en begreppsförvirring för många företag 

(Sheehy, 2014; Zwetsloot, 2003).  

 

Enligt Granqvist (2012) innefattar den ekonomiska dimensionen att företag har ett ansvar 

att styra och bedriva sin verksamhet till att vara vinstdrivande och tillfredsställa sina 

aktieägare. Samtidigt förklarar författaren (ibid) att ett företag även måste förhålla sig till 

de sociala dimensionerna, vilket kräver att en verksamhet bedriver sin verksamhet utefter 

faktorer som kännetecknar en god medborgare i samhället. Att vara en god 

samhällsmedborgare innebär, enligt Granqvist (ibid), att en verksamhet ska ta hänsyn till 

andra intressenters och medborgares hälsa och välbefinnande. Den sista dimensionen som 

Granqvist (ibid) beskriver är miljödimensionen, vilken innebär att ett företags verksamhet 

inte ska påverka miljön negativt. Flera forskare menar på att företagen har olika ansvar 

gentemot sina intressenter, men i vilken utsträckning företagen väljer att möta ansvaret 

varierar (Carroll, 1979; Wartick & Cochran, 1985). För att uppnå effekt hävdar Retolaza, 

Ruiz & San-Jose (2009) att varje dimension måste vara i samspel, där inget område anses 

vara viktigare än det andra. Enligt Olokode (2008) har flera ramverk gällande CSR-

implementering utformats under årens gång, och i ett försök för att fylla gapet mellan 

intressenternas förväntningar och tidigare nämnda aspekter, utformade Archie Carroll 

1991 ett ramverk för CSR , “The Pyramid of Corporate Social Responsibility” (Schwartz 

& Carroll, 2003).  
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3.4.1 Carroll's Pyramid of Corporate Social Responsibility 

 

Figur 1. Carroll's Pyramid of Corporate Social Responsibilities (Schwartz & Carroll, 2003) 

 

Carroll’s modell från 1991, syftar till att beskriva varför och hur ett företag bör ta ansvar. 

Carroll (1991) hävdar att företag har ett filantropisk, ekonomiskt, etiskt och legalt ansvar 

och utformade således en pyramid med dessa fyra ansvarsområden. Carroll (ibid) 

definierar företagens sociala ansvar enligt följande:  

 

“en verksamhet ska bedrivas till att vara lönsam, laglig, etisk och socialt stödjande” 

 

För att ett företag ska bli socialt stödjande och nå toppen av pyramiden är de främsta 

förutsättningarna att företaget startar från botten. Crane & Matten (2007) menar att ju 

längre ner i pyramiden desto mer ansvar krävs av företaget internt. Crane, Matten & 

Spence (2008) hävdar att Carroll's pyramid både är pragmatisk och realistisk med flera 

värdefulla synpunkter om hur CSR kan struktureras in i olika ansvarsområden utan att 

undanröja företagets plikt att möta det ekonomiska ansvaret. I Carrolls pyramid omfattar 

det filantropiska ansvaret företagens handlingar i syfte för att vara en god 

samhällsmedborgare och enligt Schwartz & Carroll (2003) är det svårt att urskilja 

ansvaret från etiska och ekonomiska aktiviteter både i praktiken och i teorin. Olika företag 

ser därmed varierande på vilket ansvarsområde som bör vara överst i pyramiden. Enligt 

Kakabadse, Rozuel & Lee-Davies (2005) kan det filantropiska ansvaret ofta ses som det 

mest önskvärda ansvaret, men även det mest onödiga. Denna studie utgår från Carrolls 

(1991) uppdelning av ansvarsområden inom CSR som ett mått på hur väl små och 

medelstora företag implementerar CSR.  
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3.4.1.1 Ekonomiskt ansvar  

I det ekonomiska ansvaret ingår de aktiviteter som avser en positiv ekonomisk inverkan 

på det aktuella företaget, antingen direkt eller indirekt (Schwartz & Carroll, 2003). 

Författarna (ibid) baserar det ekonomiska ansvaret på två kriterier; maximering av vinsten 

och/eller maximering av aktievärdet, vilket är direkta aktiviteter. Samhället kräver att 

företagen ska producera varor och tjänster som ska leda till ekonomisk vinst, samtidigt 

som aktieägarna kräver avkastning på investerat kapital (Carroll, 1991; Novak, 1996). 

Alla aktiviteter som leder till vinst och/eller ökat aktievärde anses vara ekonomiskt 

motiverat. Exempel på aktivitet kan vara att sänka driftskostnaderna i företaget. Carroll 

(1991) menar därmed att ett företag måste sätta det ekonomiska ansvaret i första hand, 

går företaget inte med vinst kommer verksamheten inte att överleva på lång sikt. Exempel 

på en indirekt påverkan på den ekonomiska verksamheten är aktiviteter som syftar till att 

förbättra företagets image och moralen hos medarbetarna. Genom till exempel rättvisa 

löner kan både produktiviteten och effektiviteten öka, vilket bidrar till det ekonomiska 

ansvaret (Novak, 1996; Schwartz & Carroll, 2003). 

 

3.4.1.2 Legalt ansvar  

Det är inte lagstadgat för små och medelstora företag, till skillnad från stora, att 

implementera CSR i sina verksamheter (ÅRL 1995:1554) Det legala ansvaret inom CSR 

innebär emellertid att företag måste samhällets krav på sådana situationer som inte 

regleras av lagen (Conant, Mokwa & Varadarajan, 1990). Sådana krav kan exempelvis 

handla om mångfald samt diskriminering inom ett företag. Vidare innebär det att det är 

viktigt för företagen att upprätta interna standarder för sådana situationer som inte 

regleras av lagen (Helmig, Spraul & Ingenhoff, 2016. Att bryta mot eller undvika det 

legala ansvaret kan leda till konsekvenser för företagen (Carroll, 1991). Enligt Schwartz 

& Carroll (2003) kan det legala ansvaret delas in i tre kategorier, vilka är 

överensstämmelse, undvikande av civilrättsliga tvister och förväntan på lagen. Den första 

kategorin, överensstämmelse, kan också delas in i tre områden; passiv, restriktiv och 

opportunistisk. Företag som anses passiva bedriver sin verksamhet som de själva vill, 

samtidigt som det överensstämmer med lagen. De restriktiva är de företag som är lagligt 

tvunget att bedriva sin verksamhet på ett sätt de egentligen inte vill. Medan 

opportunistiskt företag söker efter kryphål i lagen. Den andra kategorin inom det legala 

ansvaret, undvikande, relaterar till de aktiviteter som motiveras av att undvika 

civilrättsliga tvister på grund av vårdslöst beteende. Den sista kategorin, förväntan, 
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innefattar ett företags förväntningar på förändringar i lagstiftningen (Schwartz & Carroll, 

ibid). 

 

3.4.1.3 Etiskt ansvar   

Inom det tredje området förväntar sig samhället ett etiskt ansvar från företagen. Ett etiskt 

ansvar är svårt att definiera, enligt Carroll (1991) anses det vara ett frivilligt ansvar där 

företagen själva bestämmer vad som anses vara rättvist i relationen med verksamhetens 

intressenter och innefattar både inhemska och globala aktiviteter. I modellen delar 

Schwartz & Carroll (2003) in det etiska ansvaret i tre generella standarder; konvention, 

konsekvent och deontologisk. Som konventionens standard, definieras de normer som 

behövs för att verksamheten ska fungera och som samtidigt är accepterade av samhället, 

branschen eller företaget. Det etiska ansvaret  i modellen fastställer hur etiskt ett företag 

agerar genom att se till organisationens interna policys kring etiska frågor. Den 

konsekventa standarden fokuserar på konsekvenserna inom det etiska ansvaret. Det finns 

många typer av konsekvenser, men Hoffman, Frederick & Schwartz (2001) menar att det 

etiska ansvaret syftar till att få människor till att göra vad som är moralisk rätt och enligt 

Schwartz & Carroll (2003) anses en konsekvens endast vara etiskt när det främjar hela 

samhället och inte enstaka individer, till exempel genom att rapportera missförhållanden 

på arbetsplatsen. Den tredje standarden, deontologiska, innefattar enligt De George 

(1999) de aktiviteter som tar hänsyn till plikt och skyldighet.  

 

3.4.1.4 Filantropiskt ansvar  

Enligt Carroll (1991) omfattar det filantropiska ansvarsområdet ett företags handlingar 

som sträcker sig utanför de etiska och moraliska förväntningarna till att vara en god 

samhällsmedborgare. Dock beskriver Schwartz & Carroll (2003) att det ibland kan vara 

svårt att urskilja det filantropiska ansvaret utifrån det etiska och ekonomiska. I det 

filantropiska ansvaret hävdar Carroll (1991) att ett företag aktivt engageras i program 

eller aktiviteter för att främja och uppmuntra till mänsklig välfärd i lokalsamhället, till 

exempel genom att bidra till utbildning, föreningsliv och konst, vilket är handlingar som 

inte förväntas i en etisk bemärkelse. Att ett företag lever upp till det filantropiska ansvaret 

anses oftast som högst önskvärt från samhället, men många andra anser att de tre första 

stegen är betydligt viktigare för ett företags totala sociala ansvar och det filantropiska 

ansvaret kan därmed ses som en bonus för samhället (ibid).  
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3.4.2 CSR i Små och medelstora företag  

Enligt Jamali et al. (2009) och Mousiolisa et al. (2014) har tidigare forskning kring CSR 

i större utsträckning endast fokuserat på stora företag, trots att små och medelstora företag 

idag står för 90 procent av alla företag i världen respektive 99 procent inom EU (Baden, 

Harwood & Woodward, 2009; Jenkins, 2004; Spence, 2007). Flera forskare anser att 

ordet “corporate” inom CSR-begreppet endast associeras till större företag (Castka, 

Balzarova, Bamber & Sharp, 2004; Jenkins, 2004), då de menar att stora organisationer 

ska lösa stora problem (Prahalad & Hammond, 2002). Eftersom majoriteten av alla 

företag i världen utgörs av små och medelstora (Ya Fen, 2010; Fraj-Andrés, López-Pérez, 

Melero-Polo & Vázquez-Cassasco, 2012) representerar även denna grupp av företag en 

stor del av världsekonomin och spelar således en viktig roll inom de sociala och 

miljömässiga aspekterna (Blombäck & Wigren, 2009). Forskare hävdar därmed att CSR 

är ett koncept som bör omfattas av alla företag, oavsett storlek (Castka et al., 2004; 

Jenkins, 2006; Fraj-Andrés et al, 2010).  

 

Forskning inom CSR-implementering har som tidigare nämnts, i större utsträckning 

endast genomförts inom större organisationer och ytterst lite forskning inom små och 

medelstora företag (Blombäck & Wigren, 2009). Enligt flera författare är den generella 

uppfattningen att små och medelstora företag, inte i samma utsträckning som stora 

företag, har de resurser eller den kompetens som krävs för att förstå och implementera 

CSR (McWilliams & Siegel (2001); Ya Fen, 2010). Medan Mousiolisa et al. (2014) 

hävdar att det inte finns någon bevisad forskning om att små och medelstora företag skulle 

vara sämre eller bättre utrustade än stora företag gällande CSR. Samtidig förklarar Santos 

(2011) att det finns två anledningar till att små och medelstora företag ofta försvinner i 

diskussionen kring CSR. Den första anledningen är på grund av samhällets bristande syn 

och kunskap gällande CSR, då media endast uppmärksammar antingen skandaler eller 

populära kampanjer från de större organisationerna. Den andra anledningen är att CSR 

oftast diskuteras ur ett externt sammanhang, till exempel hur arbetsförhållandena är i 

utvecklingsländerna. Medan CSR i små och medelstora företag i större utsträckning 

fokuserar på CSR inom interna sammanhang, såsom motivation för de anställda. Flera 

forskare anser därmed att små och medelstora företag inte kan ses som miniatyrer av 

större organisationer (Holliday, 1995; Spence, 2007).  
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Perez-Sanchez, Barton & Bower (2003) hävdar att det ofta finns flera likheter och 

karaktärsdrag som gäller oavsett storlek. Författarna (ibid) menar att det är en självklarhet 

att alla företag, stora som små, inom samspelet av aktiviteter strävar efter att överleva på 

lång sikt. Enligt Santos studie från 2011, visar resultatet att uppfattningen av CSR inom 

små och medelstora företag bidrar till ett direkt affärsvärde och att det är en viktig faktor 

för företagens konkurrenskraft, vilket har bidragit till ökade investeringar i processer för 

implementering av CSR. Blombäck & Wigren (2009) menar att alla företag är medvetna 

om och anser att de har ett ansvar för både samhället och miljön, men att det ansvaret inte 

alltid återspeglas i formella åtaganden. Majoriteten av små och medelstora företag inom 

Europa medverkar inom de olika ansvaren, men på olika nivåer (Tilley, 2000; Spence & 

Rutherfoord, 2003). Enligt Roberts et al. (2006) samt Santos (2011) hanterar små och 

medelstora företag redan flera aspekter inom CSR, både intern och externt, men dessa 

handlingar definieras inte som ett specifikt CSR-arbete. Till exempel har små och 

medelstora företag ett intensivt engagemang inom det lokala samhället, vilket kan kopplas 

till flera aspekter inom CSR (Jenkins, 2006; Roberts et al., 2006; Spence, 2007).  

 

Enligt Spence (1999) och Vyakarnam et al. (1997) påverkas implementeringen av CSR i 

små och medelstora företag av flera faktorer, såsom företagets kontext, egenskaper och 

ägarens kunskaper. Då små och medelstora företag har begränsade resurser är det vanligt 

förekommande att ägaren är den som ansvarar för att CSR implementeras i verksamheten 

(Spence, 2007). European Commission (2003) och Perrini, Russo & Tencati (2007) 

beskriver att förståelsen för CSR i små och medelstora företag således är kritiskt 

påverkade av ägaren personliga värderingar, kunskaper och motivation. Blombäck & 

Wigren (2009) menar att ägaren i små och medelstora företag många gånger har svårt att 

definiera vad CSR är. Detta kan leda till att företag utför aktiviteter som anses vara av 

CSR-karaktär utan vetskap om det (ibid). Managers brist på kunskap kan i sin tur påverka 

företagets implementering och genomförande, då relationen mellan CSR-aktiviteter och 

strategi oftast saknas eller inte är korrekt utformad för just det företaget (Blombäck & 

Wigren, 2009; European Commission, 2003). Förutom ägarens kunskaper gällande CSR, 

är små och medelstora företag även beroende av ägarens motivation och värderingar vid 

implementering av CSR. Enligt European Commission (2003) är dessa faktorer den mest 

framträdande orsaken till att små och medelstora företag väljer att delta i det sociala och 

miljömässiga ansvarstagandet. Därmed blir frågan om hur ägarna ställer sig inför det 

sociala ansvaret en central del för hur ett företag sedan implementerar CSR i sin 
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verksamhet (Castka et al., 2004; Roberts et al., 2006; Spence, 2007). Tidigare forskning 

talar även för att företags valda agerande gentemot  CSR-implementeringen påverkas av 

ägarens personliga egenskaper, såsom kön, ålder och erfarenhet i positionen. Enligt 

Manner (2010) skiljer sig CSR-implementeringen åt beroende på om ägaren är en man 

eller kvinna. Författaren (ibid) hävdar att flera tidigare studier har kommit fram till att 

kvinnor i ledningen oftast stärker ett företags CSR-aktiviteter (Williams, 2003; Webb, 

2004). Fabrizi, Mallin & Michelon (2014) samt Godos-Diez, Fernández-Gago & 

Martinez-Campillo (2011) hävdar även för att ägarens ålder och erfarenhet spelar en stor 

roll i ett företags CSR-implementering. I sin studie, poängterar författarna (ibid) att yngre 

ägare oftare har en mottagligare syn på CSR än vad äldre ägare har. Samtidigt påstår 

Kesner (1998) att en ägares tid i sin position kan stärka ett företags CSR-aktiviteter om 

en ägare har suttit en längre tid. Dock hävdar Deschênes, Rojas, Boubacar, Prud´homme 

& Ouedraogo (2015) att ägare som suttit en längre tid på sin position istället leder till 

bristande utveckling i verksamheten vilket i sin tur påverkar implementeringen av CSR 

negativt.  

 

Andra faktorer som kan påverka graden av CSR-implementeringen i små och medelstora 

företag är enligt European Commission (2003) företagets egenskaper, exempel på dessa 

är bransch, ålder på företaget, antal anställda, geografisk position och strategi. Sweeney 

& Coughalan (2008) menar på att CSR-implementeringen i ett företag med stor 

sannolikhet är relaterad till vilken bransch ett företag verkar i.  Enligt McGuinness, Vieito 

& Wang (2017) påverkas detta sedan av hur länge företaget har varit verksamt. 

Författarna (ibid) menar att äldre företag har en positiv påverkan till ett företags CSR-

implementering, men enligt Rees & Rodionova (2015) påverkas CSR-implementeringen 

negativt om företaget är familjeägt.  

 

3.5 Strategi 

Strategi fungerar som ett sätt för företag att säkerställa en hållbar konkurrensfördel genom 

att investera i och utveckla framgångsrika resurser och funktioner som långsiktigt leder 

till framgång (Lin, Tsai & Wu, 2014). Strategier kan anpassas till den sociala miljön som 

företag verkar inom. Således kan strategin anpassas till företagets intressenter och på så 

sätt användas som ett verktyg för att möta deras förväntningar. Enligt Sandberg, Robinson 

& Pearce (2001) är alla organisationer, oavsett storlek, beroende av att ha en strategi. 

Strategi fungerar som ett verktyg för att hantera förändringar och nya omständigheter som 
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företag möter (Hambrick, 1982). Ett företags strategi har påverkan på flera av utfallen 

inom en organisation, implementering av CSR är ett sådant utfall (European commission, 

2003). Således fungerar strategin som ett hjälpmedel vid implementering av CSR. Enligt 

Galan (2006) och Waddock et al. (2002) är CSR ett kritiskt växande problem inom 

management och hur väl ett företag uppvisar sitt CSR-engagemang beror på företagets 

strategi. Delmar & Shane (2004) menar vidare att strategier främjar små och stora företag 

då de hjälper dem att använda sina resurser mer effektivt. Således ökar chansen för 

framgångsrik implementering av CSR. European commission (2003) visar på ett 

betydande samband mellan proaktiva strategier och ökade CSR-relaterade aktiviteter. 

Små och medelstora företag som tillämpar strategier för ökad tillväxt och strävar efter 

innovation, implementerar därmed CSR i större utsträckning i sina organisationer (ibid). 

 

Inom tidigare forskning kring CSR finns det två vedertagna sätt att se på strategi; Porters 

generiska strategier och Miles & Snow typologin (O’Reagan & Ghobadian, 2005). Porter 

har utformat konkurrensstrategier som hjälper företag att stärka sin marknadsposition 

(Porter, 1980). I fokus står de externa faktorer som påverkar organisationen, vilket 

innebär att Porters generiska strategier utgår från ett externt perspektiv (ibid). Miles & 

Snow typologin utgår däremot från ett internt perspektiv (Miles & Snow, 1978), där 

strategiskt handlande sker i förhållande till den givna verksamheten. Typologin har 

således ett internt fokus (Hambrick, 1983). Rugman & Verbeke (1987) argumenterar för 

att  Miles & Snows typologin är fördelaktig vid analys av små och medelstora företag. På 

grund av begränsade resurser kan små och medelstora företag endast anta ett fokusområde 

(ibid) vilket följaktligen innebär att det inte är aktuellt att anta Porters generiska strategier, 

på grund av dess externa fokus (Porter, 1980). Miles & Snow, däremot, inriktar sig endast 

på förhållandena inom företaget och riktar därmed sitt fulla fokus endast på ett område 

(Miles & Snow, 1978). Vidare konstaterar även Kald et al. (2000) samt O'Regan & 

Ghobadian (2006) att Miles & Snow typologin är mer lämpad än Porters generiska 

metoder vid en analys av små och medelstora företag. Då implementering av CSR är en 

intern process (Gond et al., 2012) och Miles & Snow typologin utgår från ett internt 

synsätt (Hambrick, 1982) är dessa typer av strategier lämpliga att studera i förhållande 

till implementering av CSR i små och medelstora företag. Typologin består av fyra 

strategier, prospector, defender, analyzer och reactor.  
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3.5.1 Prospector 

Prospectors ses vanligen som innovatörer på marknaden (Miles & Snow, 1978). Företag 

med prospector som strategi är de som leder förändringen och som är först på marknaden 

med nya produkter. De strävar efter att vara det ledande företaget i sin bransch och utgör 

ofta stor konkurrens på marknaden (ibid). Enligt Galbreath (2010) är detta aspekter som 

krävs för små och medelstora företags överlevnad. En tidigare studie gjord av Aragón-

Sánchez & Sánchez-Marin (2005) visar på att fler små och medelstora företag tillämpar 

prospector-strategi för att öka flexibiliteten i företaget och enligt Galbreath (2010) finns 

det därmed flera anledningar till att företag med prospector-strategi sannolikt i större 

utsträckning implementerar CSR i sina verksamheter. Flera forskare hävdar att företag 

måste bli specialister på vad deras intressenter kräver för att kunna förstå och bemöta de 

olika ansvarsområdena inom CSR (Clarkson,1995; Jamali,2008; Miles & Snow, 2007). 

För att ett företag ska lyckas, beskriver Maignan & Ferrell (2000, 2001) att det krävs att 

företag kan analysera sin miljö och processa information. Flera forskare hävdar att företag 

med prospector-strategi ofta har förmågan att uppfylla dessa krav och därmed utföra 

aktiviteter som kopplas till CSR (Lukas, 1999; Rogers & Bamford, 2002). Aragón-

Sánchez & Sánchez-Marin (2005) menar på att små och medelstora företag med 

prospector-strategi vanligtvis överträffar de andra strategierna då de är proaktiva och har 

en hög anpassningsförmåga, vilket är en fördel vid implementering av CSR. En annan 

anledning enligt Galbreath (2010) är att små och medelstora företag med prospector som 

strategi tros vara mer mottagliga för förändringar i sin omgivning då små och medelstora 

företag ofta anses vara “dag till dag”-problemlösare. Galbreath (ibid)  hävdar därmed att 

dessa företag anses vara mer mottagliga för CSR-implementering än de övriga 

strategierna i Miles & Snow typologin. Företag som tillämpar prospector-strategin är 

således innovatörer som kan utföra CSR-aktiviteter utan att de påverkas av den externa 

pressen i samhället (Olson, Slater & Hult, 2005; Slater, Olson & Hult, 2006).  

Hypotes 1. Inom små och medelstora företag finns det en stark positiv relation mellan 

strategin prospector och graden av CSR-implementering.  

 

3.5.2 Defender 

Defenders kan beskrivas som motsatsen till prospectors (Miles & Snow, 1978). Företag 

med defender-strategi tenderar att arbeta med redan befintliga resurser i verksamheten. 

Större förändringar sker sällan i denna typ av företag (ibid). Enligt Anthony et al. (2014) 
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sker förändringar först när det är avgörande för företagets fortlevnad. Företag som 

tillämpar defender-strategin arbetar i smala branscher där de strävar efter att förhindra 

konkurrens (Desarbo, Di Benedetto, Song & Sinha, 2005; Miles & Snow, 1978). Enligt 

Desarbo et al. (2005) behöver företag med defender-strategi relativt starka förbindelser 

med marknaden för att försvara och skydda sin position. Starka och välutvecklade 

marknadsförbindelser ger enligt Maignan, Ferrell & Hult (1999) möjlighet till att se 

förändringarna i den externa intressentbasen. Författarna (ibid) menar på att defender-

företag därmed har potential till att utveckla implementeringen av CSR utefter den 

insamlade kunskapen från intressenterna, men att det tar betydligt längre tid att 

genomföra. Samtidigt för att skydda sin position på marknaden erbjuder företag med 

defender-strategi produkter och tjänster med hög kvalitet, kundservice samt 

konkurrenskraftiga priser (Desarbo et al., 2005; Miles & Snow, 1978, Slater & Narver, 

1993). I flera studier hävdar Maignan (Maignan & Ferrell, 2000, 2001; Maignan et al., 

1999) att produkter och kundservice av hög kvalité är viktiga faktorer för att uppvisa höga 

nivåer av CSR, speciellt inom de etiska och ekonomiska ansvarsområdena. Därmed har 

defender-företag faktorer som kan bidra till en välutvecklad CSR-implementering, men 

som Anthony et.al (2014) förespråkar sker förändringar långsamt, vilket inte anses vara 

en fördel i förhållande till CSR-implementeringen i små och medelstora företag 

(Galbreath, 2010).  

 

Hypotes 2. Inom små och medelstora företag finns det en svag positiv relation mellan 

strategin defender och graden av CSR-implementering.  

 

3.5.3 Analyzer 

Analyzers är en blandning av strategierna prospector och defender (Galbreath, 2010; 

Hughes & Morgan, 2008). Företag som tillämpar strategin analyzer upprätthåller vanligen 

en relativt stabil produktserie samtidigt som de utökar sin verksamhet på noga utvalda 

marknader. De balanserar därmed kostnadseffektivitet med innovation beroende på 

vilken miljö de befinner sig i (Hassan, Jackson, Lindsay, McCabe & Sanders, 2010; Miles 

& Snow, 1978). Med avseende att kapitalisera sig på nya marknader är dessa typer av 

företag följare av prospector-företag (Anthony et al., 2014). Anthony et al. (ibid) 

beskriver att analyzers noga analyserar sina konkurrenter på dynamiska marknader, för 

att snabbt kunna anpassa sig till de mest attraktiva förändringarna. Enligt Galbreath 

(2010) observerar analyzers prospector-företagens ansträngningar inom CSR för att 
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bedöma fördelar och nackdelarna innan de själva aktivt uppvisar implementering av CSR. 

Dessa företag kan därmed vara snabba med förändringar som prospectors och samtidigt 

noga granska marknaden om vad sina befintliga kunder kräver som defenders. Enligt 

Kechoche & Soparnot (2012) och Inyang (2013) måste små och medelstora företag ofta 

lösa dag till dag problem och samtidigt ha en stabil produktserie av bra kvalité och 

kundservice för att överleva. Därmed kan denna typ av strategi påverka CSR-

implementeringen positivt, men inte lika stark som prospectors, då företagen måste ha 

nära kontakt med nya marknader och vara relativt snabba med förändringar samtidigt som 

de är stabila på befintliga marknader.   

 

Hypotes 3. Inom små och medelstora företag finns det en medelstark positiv relation 

mellan strategin analyzer och graden av CSR-implementering.  

 

3.5.4 Reactor  

Reactors beskrivs som ett företag utan en konsekvent strategi (Miles & Snow, 1978) och 

enligt Porter (1980) är dessa företag ofta underpresterande. Denna form av strategi har 

karaktärsdrag från samtliga av de övriga tre strategierna i olika situationer. Reactors 

produkter befinner sig vanligen i en förändringsprocess och likt prospectors reagerar de 

på möjligheter och hot som finns på marknaden (Conant et al., 1990). Enligt Anthony et 

al. (2014) är reactors emellertid långsamma när det kommer till förändringar. Samtidigt 

hävdar flera författare att reactors inte är en effektiv strategi då dessa företag, gentemot 

prospectors, saknar ett utvecklat system för att se över miljön de befinner sig i och att 

processa information (e.g Smith, Guthrie & Chen, 1989). Avsaknaden av ett sådant 

system anses inte vara fördelaktigt när det kommer till CSR-implementering. Det har 

även bevisats att denna typ av strategi presterar sämre än de andra strategierna inom små 

och medelstora företag (Aragón-Sánchez & Sánchez-Marin, 2005; Lukas, 1999; 

Woodside, Sullivan & Trappey, 1999) Även om reactor-företag tros ha en förpliktelse att 

visa upp en viss grad av socialt ansvar, hävdar Galbreath (2010) att deras inkonsekventa 

strategi kommer resultera i en lägre grad av CSR än de andra strategierna inom Miles & 

Snow typologin, då dessa företag inte anpassas till förändringar förrän miljön redan har 

förändrats eller att de tvingats till förändring (Anthony et al., 2014). 

 

Hypotes 4. Inom små och medelstora företag finns det en negativ relation mellan 

strategin reactor och graden av CSR-implementering.  
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3.6 Struktur  

Struktur innebär på vilket sätt en organisation hanterar aktiviteter för att uppnå sina mål 

och spelar en avgörande roll för hur en organisation fungerar och presterar. Begreppet 

struktur innefattar en mängd olika sätt att forma och styra en organisation och kan 

innebära allt från hierarki och centralisering till verksamhetsstyrning. Det finns idag inga 

generella riktlinjer för hur små och medelstora företag effektivt kan använda sig av 

verksamhetsstyrning (Kloviené & Speziale, 2015) för att implementera CSR. Det är 

emellertid argumenterat för att verksamhetsstyrning är en viktig del inom små och 

medelstora företag. Små och medelstora företags verksamhetsstyrning skiljer sig åt mot 

stora företag (Davila, Foster & Jia, 2014). Detta beror på att ett företags storlek påverkar 

dess egenskaper (Udayasankar, 2008). Små och medelstora företag har i regel mer 

begränsade mänskliga och ekonomiska resurser. Med anledning av karaktärsdragen hos 

små och medelstora företag är det vanligt att de använder de sig av en mer informell 

verksamhetsstyrning (Ghobadian, 1996). Verksamhetsstyrning innefattar vidare en 

mängd olika aspekter, däribland formell och informella kontroller.  

 

3.6.1 Informell kontroll  

Det finns flera olika aspekter inom verksamhetsstyrning och kontroll är en av dem 

(Kirsch, 1997). Kontroller sker för att säkerställa att medarbetare i en organisation handlar 

på ett sådant sätt som överensstämmer med organisationens mål och vision. Kontroll kan 

vidare kategoriseras som formell respektive informell kontroll (ibid). Informell kontroll 

är en viktig del inom verksamhetsstyrningen enligt Otley (1980), som menar att den kan 

effektivisera den formella kontrollen. Snell (1992) menar att informell kontroll är mer 

omfattande än formell på det sätt att informell kontroll sker ständigt. Individer som har 

samma värderingar och som är närvarande samtidigt, kontrollerar således varandra. 

Formella kontroller studerar beteende och utfall, vilka är faktorer som främst är lämpliga 

att mäta på stora företag. Informella kontroller är däremot, enligt både Otley (1980) samt 

Snell (1992) inte bara lämplig utan vitala för små och medelstora företag. Små och 

medelstora företag har ofta begränsade resurser vilket innebär att de använder sig av 

mindre formella kontroller (Cardinal, Sitkin och Long, 2004).  

 

Informell kontroll uppstår omedvetet mellan människor genom informella och personliga 

relationer (Ouchi, 1979). Kontrollen bygger på sociala värderingar som förmedlas genom 
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sociala belöningar och sanktioner. Informell kontroll består av oskrivna policies inom 

organisationen och som ofta har sitt ursprung i organisationens kultur. Schwartz & Davis 

(1981) menar att kulturen är styrande för informell kontroll. En organisations kultur är 

utgångspunkten i de normer och förväntningar som uppstår.  En stark kultur kräver vidare 

att värderingarna och förväntningarna är väl förmedlade, samt godkända av samtliga 

medarbetare inom organisationen (O’Reilly, 1989). Det begränsade antalet medarbetare 

inom små och medelstora företag minskar risken för att företagets värderingar förmedlas 

bristfälligt. Skillnader kan uppstå mellan ledningens och medarbetarnas värderingar och 

normer och det finns ingen garanti för att ledningen/ägarens värderingar återspeglas på 

lägre nivåer (ibid). I små och medelstora företag är avståndet mellan ägare och 

medarbetare relativt litet och relationerna är personliga, därmed ökar chansen för att 

samma värderingar återspeglas i hela organisationen (Spence, 1999). Således är informell 

kontroll lämpligt att använda för små och medelstora företag (O’Reilly, 1989).  

 

Informell kontroll kan ske både på gruppnivå och på individnivå (Kirsch, 1997). Kontroll 

på gruppnivå utgår från företags visioner, normer samt den kultur som finns inom 

organisationen (Kirsch, 1997). Gemensamma övertygelser, värden och filosofier 

förmedlas personligen mellan medarbetarna i gruppen. Gruppen definieras enligt Ouchi 

(1979) som ett antal individer med ömsesidigt beroende och med gemensamma mål. 

Socialiseringsprocessen, ritualer och ceremonier används för att identifiera och förstärka 

sociala beteenden hos medarbetarna. Då de medarbetare som är närvarande har samma 

värderingar och förväntningar är samtliga under kontroll. Sådana informella processer 

ersätter vanligen skriftliga procedurer (ibid). Vidare menar Ouchi (ibid) att kontroll på 

individnivå, så kallad självreglering, nyttjas då det inte är möjligt att mäta utfall eller då 

lämpliga beteenden inte är kända. Självreglering innebär att en individ definierar egna 

mål och standarder för en given uppgift. Det finns inga krav på individen att formellt 

dokumentera dessa mål och standarder. Individen kontrollerar sig själv under 

fullföljandet av uppgiften och ger sig själv belöningar eller straff (Erez & Kanfer, 1983). 

Organisationer som uppmuntrar till självreglering, baserar delvis medarbetarnas belöning 

på hur väl de kontrollerar sig själva (Manz & Sims, 1980). Enligt Manz & Angle (1986) 

är självreglering vanligt förekommande då formella regler och procedurer saknas.  
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3.6.2 Informell kontroll och implementering av CSR 

Enligt Kloviené & Speziale (2015) har en fungerande verksamhetsstyrning en positiv 

effekt på implementering av CSR. Vidare talar Spence (1999) och Jenkins (2004) för att 

små och medelstora företag behöver informella kontrollsystem, snarare än formella, för 

att implementera CSR. Således kan informell kontroll öka graden av CSR-

implementering i små och medelstora företag. Kirsch (1997) menar att informell kontroll 

innebär att övervaka medarbetarna så att de handlar i enlighet med vad som förväntas av 

dem. Informella kontroller påverkar till vilken grad medarbetarna arbetar utefter 

företagets målsättningar och vision. Arbetar samtliga inom företaget efter samma vision 

ökar möjligheterna till att uppnå företagets målsättningar. För att lyckas med detta krävs 

en stark företagskultur, då den lägger grunden för de gemensamma normer och 

värderingar som medarbetarna arbetar efter  (Schwartz & Davis, 1981). Medarbetarnas 

syn på CSR är grundläggande för hur väl konceptet antas i verksamheten. Genom 

informella kontroller är det möjligt att säkerställa att medarbetarna arbetar utefter 

organisationens generella syn på CSR (Kirsch, 1997; (Ouchi, 1979). Förutsatt att 

företaget har en positiv syn på CSR kan informella kontroller således öka graden av 

implementeringen av CSR (ibid).  

 

Enligt tidigare studier påverkas ett företags utfall av kombinationen mellan deras strategi 

och struktur (e.g. Fiegener, 1994). Anthony & Govindarajan (1998) menar att företag med 

olika strategier kräver olika former av kontrollsystem. Fiegener (1994) konstaterar att det 

är fördelaktigt för företag med egenskaper för prospector-strategin att använda sig av 

informella kontroller. Vidare påstås informella kontroller öka effektiviteten hos denna typ 

av företag (ibid). Prospectors är flexibla, befinner sig på en osäker och rörlig marknad 

och de söker ständigt efter nya möjligheter (Miles & Snow, 1978). Fiegener (1994) samt 

Miller & Friesen (1982) menar att sådana företag således kräver en mindre formell 

styrning. Anthony et al. (2014) och Miles & Snow (1978) argumenterar för att företag 

med prospector som strategi kräver ett decentraliserat kontrollsystem, då de ständigt söker 

efter nya möjligheter på marknaden. Decentraliserad kontroll kan liknas vid informell 

kontroll, där det är möjligt att ta snabba beslut utan att följa formella procedurer (ibid). 

Vidare menar Anthony & Govindarajan (1998) att företag med snabb produktinnovation 

kräver att beslutsfattande sker närmare marknaden. Shih & Yong (2001) argumenterat för 

att företag med prospector som strategi ska använda informella kontrollsystem för att 

främja kreativitet och innovation. Genom att använda informell kontroll är sannolikheten 
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större för att företag med prospector som strategi uppnår ett bättre utfall av CSR-

implementering, förutsatt att företaget har en positiv syn på CSR.      

     

Hypotes 5: Graden av användning av informell kontroll förstärker relationen mellan 

prospector som strategi och graden av CSR-implementering.  

 

Företag med defender som strategi agerar på stabila marknader och erbjuder få men väl 

valda produkter. De konkurrerar genom att erbjuda produkter till bra pris och hög kvalitet 

(Miles & Snow, 1978). Fiegener (1994) fastställer att företag med defender som strategi 

därmed kräver mer omfattande och detaljerade kontroller. I motsats till prospectors 

erbjuder defenders en stabil produktserie och de undviker innovation (Miles & Snow, 

1978). Defenders saknar den flexibilitet som prospectors präglas av (Slater & Narver, 

1993; Shortell & Zajac, 1990). För defenders är det viktigare att ta noggranna beslut kring 

sina produkter än att vara först på marknaden, vilket innebär att beslut tas på en 

centraliserad nivå och kräver formell kontroll (ibid). Fiegener (1994) konstaterar 

att  utfallet hos företag med defender som strategi påverkas positivt av formell kontroll.   

 

Hypotes 6: Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen mellan 

defender som strategi och graden av CSR-implementering.  

 

Analyzers befinner sig på en relativt stabil marknad (Miles & Snow, 1978). De är något 

mer innovativa än defenders, men inte i samma utsträckning som prospectors. Företag 

med analyzer som strategi har en relativt stabil produktserie och de utvecklar endast sin 

verksamhet efter noggranna analyser (ibid). Företag med analyzer som strategi har 

därmed karaktärsdrag från både prospectors och defenders. Analyzers eftersträvar till viss 

del innovation vilket innebär att de behöver informella kontrollsystem. Innovation sker 

dock först efter noggranna analyser av marknaden. På grund av den försiktighet som 

analyzers karaktäriseras av, i likhet med defenders, krävs i större utsträckning formella 

kontrollsystem (Fiegener, 1994). Likt defenders saknar analyzers flexibilitet och Slater & 

Narver (1993) samt Shortell & Zajac (1990) menar därmed att formell kontroll är lämplig 

för analyzers.  

      

Hypotes 7: Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen mellan 

analyzer som strategi och graden av CSR-implementering.  
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Reactors saknar en konsekvent strategi (Miles & Snow, 1978). Sådana företag befinner 

sig precis som prospectors på en osäker marknad då deras produkter vanligen befinner 

sig i en utvecklingsprocess (Conant, et al., 1990). De reagerar även i stor utsträckning på 

marknadens möjligheter och hot. Det är således inte optimalt att använda formella 

kontroller på sådana typer av företag (Fiegener, 1994). Den flexibilitet som existerar hos 

företag med reactor som strategi gör att utfallet påverkas positivt av informella kontroller, 

(Conant et al., 1990; Fiegener, 1994), vilket innebär att implementeringen av CSR ökar 

då företaget använder sig av informella kontrollsystem. Detta förutsätter att företaget har 

en positiv syn på CSR.  

 

Hypotes 8: Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen mellan 

reactor som strategi och graden av CSR-implementering.  

 

3.7 Sammanfattning av hypoteser  

Tabell 1. Sammanfattning av hypoteser 

Hypotes 1 Inom små och medelstora företag finns det en stark positiv relation mellan 

strategin prospector och graden av CSR-implementering.  

Hypotes 2 Inom små och medelstora företag finns det en svag positiv relation mellan 

strategin defender och graden av CSR-implementering.  

Hypotes 3 Inom små och medelstora företag finns det en medelstark positiv relation 

mellan strategin analyzer och graden av CSR-implementering.  

Hypotes 4 Inom små och medelstora företag finns det en negativ relation mellan 

strategin reactor och graden av CSR-implementering.  

Hypotes 5 Graden av användning av informell kontroll förstärker relationen mellan 

prospector som strategi och graden av CSR-implementering.  

Hypotes 6 Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen mellan 

defender som strategi och graden av CSR-implementering.  

Hypotes 7 Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen mellan 

analyzer som strategi och graden av CSR-implementering.  

Hypotes 8  

 

Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen mellan 

reactor som strategi och graden av CSR-implementering. 
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3.8 Konceptuell modell  

Den teoretiska referensramen har mynnat ut i en konceptuell modell som ligger till grund 

för insamling av det empiriska materialet (Bryman & Bell, 2017). Syftet med studien är 

att undersöka till vilken grad små och medelstora företag i Sverige implementerar CSR 

och hur implementeringen påverkas av vilken strategi företaget tillämpar. Anledningen 

till att företag väljer att implementera CSR kan förklaras med hjälp av intressentteorin 

samt legitimitetsteorin (Freeman, 1984; Lee, 2011). Vidare är syftet att testa och förklara 

hur relationen, mellan graden av CSR-implementering och den strategi företaget 

tillämpar, påverkas av graden av användning av informell kontroll (Snell, 1992). Teorin 

talar för att graden av CSR-implementering påverkas av olika faktorer, såsom strategi och 

struktur, vilket kan förklaras med hjälp av contingency teorin (Donaldson, 2006). CSR 

fördelas i fyra olika ansvarsområden; filantropiskt, etiskt, legalt och ekonomiskt (Carroll, 

1991). Genom att väga dessa tillsammans kan graden av CSR-implementering studeras. 

För att undersöka vilken strategi ett företag tillämpar har Miles & Snow typologin 

applicerats, där företagen fördelas inom strategierna prospector, defender, analyzer och 

reactor (Miles & Snow, 1978). Utifrån teorin har hypoteser formats om sambandet mellan 

graden av CSR-implementering och tillämpandet av vardera strategi. Hypoteser har 

vidare konstruerats om vilken påverkan användningen av informell kontroll har på 

relationen mellan ett företags strategi och dess grad av CSR-implementering. Genom att 

studera informella kontrollers påverkan på sambandet mellan strategi och CSR, nyttjas 

grundkonceptet i contingency teorin. 

 
                   Figur 2. Konceptuell modell.  
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4 Empirisk metod  

 

Följande kapitel avser att beskriva studiens metodologiska tillvägagångssätt vid 

genomförandet av studien. Avsnittet inleds med att presentera studiens valda 

undersökningsmetod samt urval vid insamling av data. Därefter redogörs 

operationaliseringen av studiens enkät, hur de teoretiska begreppen omvandlas till 

mätbara variabler. Kapitlet innehåller även en bortfallsanalys samt en redogörelse för 

bearbetning av data. Avsnittet avslutas med en beskrivning av studiens validitet, 

reliabilitet och etiska överväganden.   

 

4.1 Undersökningsmetod - enkät 

Det empiriska materialet i studien samlades in med hjälp av webbenkäter. 

Enkätundersökningar är, enligt Eliasson (2013) och Patel & Davidsson (2011), en av två 

vanliga metoder att använda för informationsinsamling av kvantitativ data. Den andra 

metoden är intervjuundersökning. Kvantitativa studier karaktäriseras av viljan att samla 

in information från ett brett urval. Ett stort antal observationer ökar möjligheterna att 

erhålla resultat som är rättvisande och trovärdiga, det erbjuder vidare möjligheten att 

erhålla mer generaliserbara resultat (ibid). Enkätundersökning gör det möjligt att på ett 

smidigt och billigt sätt nå ut till ett stort antal respondenter. Insamling av information 

genom enkäter är vidare mindre tidskrävande än intervjustudier (ibid). Då syftet med 

studien är att undersöka vilken relation ett företags strategi och företagets grad av CSR-

implementering, krävs det ett stort urval av respondenter. Ett stort antal respondenter gör 

att mer generella slutsatser kan dras om vilken påverkan dessa faktorer har på varandra. 

Således ansågs enkätundersökning vara den mest lämpade metoden att tillämpa i denna 

studie.   

 

En nackdel med att använda enkät som metod, jämfört med intervjuundersökning, är att 

det finns risk för ett större bortfall. Det finns även en ökad risk för att missförstånd 

uppstår. För att minska risken för missförstånd lades mycket tid på förarbetet, genom att 

studera befintliga teorier och studier. Enkäten består av frågor som är utformade utifrån 

studerade teorier samt redan befintliga enkäter. Enligt Eliasson (2013) är förarbetet vid 

kvantitativa undersökningar viktigt då det inte är möjligt att komplettera 

informationsinsamlingen i efterhand. Enkäten skapades sedan med en tydlig struktur för 
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att undvika skilda tolkningar från respondenterna. Författarna har även undvikit att 

använda öppna frågor i största mån, då öppna frågor ökar risken för skilda tolkningar. 

Öppna frågor har endast använts vid numeriska frågor som ålder och antal anställda.  

 

Enkäten består av totalt 36 frågor och påståenden som sedan är uppdelade i  fem avsnitt 

(se bilaga 2) De två första avsnitten utformades med både öppna och slutna frågor som 

först riktas till respondenten och sedan till företaget. Resterande avsnitt är utformade med 

påståenden i en polariseringsprofil, där respondenten utifrån en 7-gradig likertskala tar 

ställning till hur väl påståendet stämmer in på företaget. Enkäten utformades genom ett 

enkätverktyg på webbenkater.com. Vid utskick av enkäten fick varje respondent ett 

informationsbrev (se bilaga 3) med en kort presentation av studiens syfte, beskrivning om 

anonymitet och konfidentialitet, kontaktuppgifter till författarna av studien samt länk till 

enkäten. 

 

4.2 Urval  

Studiens syfte är att undersöka graden av CSR-implementering, och hur den påverkas av 

olika faktorer, i små och medelstora företag i Sverige. Idag representeras cirka 90 procent 

av alla världens företag och 99,9 procent av alla företag i Sverige av små och medelstora 

företag (Jenkins, 2004; Europeiska kommissionen, 2015). Konceptet små och medelstora 

företag kan variera i olika kontexter och det finns en mångfald av sådana företag (Inyang, 

2013). För att fastställa vilka företag som klassificeras som små och medelstora har 

studien utgått från EU rekommendationerna 2003/361 definition. Definitionen tar hänsyn 

till två faktorer; antalet anställda och årsomsättning eller balansomslutning. Det första 

kriteriet inom definitionen är att ett företag ska sysselsätta färre än 250 personer. Inom 

det andra kriteriet ska företaget antingen uppfylla kravet gällande en årsomsättning som 

understiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som understiger 43 miljoner 

euro. Utifrån kriterierna har Europeiska kommissionen (2015) sammanställt 

tröskelvärden för mikro, små och medelstora företag. För att besvara studiens 

frågeställningar har författarna vid utskick av enkäten endast skickat till företag inom 

dessa kriterier.  
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Tabell 2. Tröskelvärden för mikro, små och medelstora företag (Europeiska kommissionen) 

 

Studien syftar till att undersöka små och medelstora företag i Sverige och därför 

kontaktades Småföretagarnas Riksförbund för att lättare nå ut till dessa företag. Med hjälp 

från Mattias Andersson, näringspolitisk samordnare på Småföretagarnas riksförbund, 

skickades enkäten ut till cirka 12000 medlemmar i ett infobrev. Därmed utfördes ett 

totalurval av respondenter från olika spektrum (Jacobsen, 2002) och som utifrån 

Europeiska kommissionens (2015) kriterier klassas som mikro, små och medelstora 

företag.  

På grund av låg svarsfrekvens påbörjades en insamling av potentiella respondenter inom 

Europeiska kommissionens (2015) tröskelvärden för små och medelstora företag. 

Insamlingen av respondenter skedde genom databasen Bisnode Infotorg, där en lista på 

samtliga svenska företag filtrerades till alla svenska företag med en anställd och upp till 

tvåhundra anställda. Databasen gör det möjligt att fördela företagen i sex olika kategorier 

i förhållande till antalet anställda företaget har. För att öka sannolikheten att erhålla lika 

många svar från vardera kategori valdes ett lika stort antal företag från varje kategori. 

Målet  var att skicka ut enkäten till totalt 400 respondenter och därmed valdes 67 företag 

ut inom varje kategori. Vidare valdes var femtionde företag i listan ut för utskick av 

enkäten, dock med vissa undantag. Undantag skedde då företaget inte lämpade sig för 

undersökningen, exempelvis då företaget visade sig tillhöra en större koncern och därmed 

inte kunde räknas till små och medelstora företag. Vidare saknade det valda företaget i 

vissa fall antingen hemsida eller tydliga kontaktuppgifter. Avvikelsen hanterades genom 

att välja nästa företag på listan från databasen. Enkäten skickades ut via mejl till den 

person som ansågs vara bäst lämpad för att besvara frågorna i enkäten, således företagets 

  

Personalstyrka 

 

Årsomsättning 

 

Årlig balansomslutning 

 

Medelstora 

företag 

 

 

< 250 

 

 ≤ 50 milj. euro 

 

≤ 43 milj. euro 

 

Små företag 

 

 

< 50 

 

≤ 10 milj. euro 

 

≤ 10 milj. euro 

 

Mikroföretag 

 

 

< 10 

 

≤ 2 milj. euro 

 

≤ 2 milj. euro 
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ägare eller VD. Dessa valdes då författarna ansåg att denna typ av position i ett företag 

ansågs vara bäst lämpade för att besvara frågor kring både företagets styrning, sociala 

ansvar samt informella kontroll i små och medelstora företag. Insamlingen av 

mejladresser skedde manuellt genom en sökning av kontaktuppgifter på varje företags 

hemsida. Saknades kontaktuppgifter till dessa personer skickades enkäten istället till en 

annan person på företaget som till exempel platschef, kvalitetsansvariga, 

ekonomiansvariga eller projektledare. När kontaktinformation till en lämpad person i 

företag helt saknades på hemsidan, skickades mejlet ut till företagets centrala mejl. Totalt 

skickades enkäten  ut till cirka 400 små och medelstora företag. De hundra första mejlen 

skickades ut via vanlig e-post medan de resterande 300 skickades genom hemsidan för 

webbenkäten. Genom att skicka enkäten via webbenkater.com kunde författarna se vilka 

av företagen som påbörjat respektive genomfört enkäten och därmed på ett enkelt sätt 

skicka ut en påminnelse till de som inte påbörjat enkäten. En påminnelse skickades ut till 

de företag som inte deltagit.  

4.3 Operationalisering 

Operationalisering används i kvantitativa studier för att översätta teoretiska begrepp samt 

att göra dem mätbara (Patel & Davidson, 2011; Eliasson, 2013). Begreppen kan delas in 

i beroende variabel, den som påverkas, oberoende variabel, den som påverkar samt 

modererande variabel, vilken påverkar sambandet mellan den beroende och den 

oberoende variabeln. Vidare kompletteras dessa med kontrollvariabler för att minska 

risken för att dra felaktiga slutsatser (Gujarati, 2004).  

 

4.3.1 Beroende variabel 

4.3.1.1 Grad av CSR-implementering  

Graden av CSR-implementering är en beroende variabel då den påverkas av den strategi 

företaget tillämpar samt av företagets användning av informell kontroll. För att mäta 

graden av CSR-implementering görs en indelning av filantropiskt, etiskt, legalt och 

ekonomiskt ansvar. Varje ansvarsområde består av tre påståenden (se tabell 3) vilket 

innebär att den del av enkäten som mäter grad av CSR-implementering totalt innehåller 

12 påståenden. Måtten i denna studie är baserade på mått formulerade av Helmig, Spraul 

& Ingenhoff (2016). Ett urval av deras mått har använts i enkäten för att mäta till vilken 

grad företag implementerar CSR. Urvalet av måtten har gjorts på ett sådant sätt att de är 

anpassade för små och medelstora företag. Exempel på sådana mått som uteslutits har 



  
 

43 

inkluderat att företag rapporterar i enlighet med internationella standarder som GRI 

(Global reporting initiative), har en stark CSR-strategi integrerad i sin företagsstrategi 

samt att de tillhandahåller varor och tjänster som går långt utöver minimala lagkrav, vilka 

är mer anpassade för stora företag. Mätinstrumenten har även omformulerats för att bättre 

anpassas till små och medelstora företag. Exempel på detta är “Our company has a 

comprehensive code of conduct” som har omformulerats till “Företaget har interna 

policys kring etiska frågor”. Måtten har översatts från engelska till svenska då enkäten 

skickas till svenska företag. Studiens validitet kan komma att påverkas av översättningen 

då det kan förekomma feltolkningar av påståendena. Respondenten har tagit ställning till 

påståendena genom en sjugradig likertskala, där 1 = stämmer inte alls och 7 = stämmer 

helt.  

 

Filantropiskt 

ansvar  

1. Företaget uppmuntrar medarbetarna att aktivt arbeta med socialt 

ansvarstagande.  

2. Företaget uppmuntrar partnerskap med lokala företag.  

3. Företaget ger bidrag till välgörenhetsorganisationer.  

Etiskt ansvar  1. Företaget har interna policys kring etiska frågor.  

2. Företaget ger möjligheten för medarbetare att rapportera eventuella 

missförhållanden på arbetsplatsen. 

3. Företaget integrerar rättvisa mot medarbetare och affärspartners som en 

del i arbetstagarnas utvärderingsprocess.  

Legalt ansvar 1. Företaget uppmuntrar mångfald hos medarbetarna.  

2. Företaget har interna policys som förhindrar diskriminering av 

medarbetarnas kompensation och befordran.  

3. Företaget har interna policys för sådana situationer som inte regleras av 

lag (t.ex. mutning).  

Ekonomiskt 

ansvar  

1. Företaget strävar efter att sänka driftskostnaderna. 

2. Företaget strävar ständigt efter att öka medarbetarnas produktivitet.  

3. Företaget har standarder för hur reklamationer ska hanteras.  

Tabell 3. Operationalisering av den beroende variabeln.  

4.3.2 Oberoende variabler   

4.3.2.1 Strategi - Miles & Snow typologin 

Strategi är en oberoende variabel då den påverkar graden av CSR-implementering. För 

att mäta vilken form av strategi företaget tillämpar har påståenden tagits fram som 
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respondenten tagit ställning till. Enkäten innehåller tre påståenden om vardera strategi, 

prospector, defender, analyzer och reactor, vilket innebär att denna del av enkäten består 

av totalt 12 påståenden (se tabell 4) Påståendena är hämtade från en tidigare enkät som är 

utformad av Conant et al. (1990). Enkäten innehåller endast ett urval av den ursprungliga 

enkätens påståenden. Påståendena som valts ut är applicerbara på små och medelstora 

företag. Exempel på sådana påståenden som valts bort handlar om val mellan 

decentralisering och centralisering. Då små och medelstora företag i regel är 

centraliserade till följd av sin storlek är det inte av intresse att använda denna typ av 

påståenden. Påståendena har även justerats något för att ytterligare anpassas till små och 

medelstora företag. Vidare är frågorna översatta från engelska till svenska då enkäten 

skickas till svenska företag, vilket, som nämnts tidigare, kan komma att påverka studiens 

validitet. Samtliga av dessa frågor är utformade med en sjugradig likertskala, där 1 = 

stämmer inte alls och 7 = stämmer helt, där respondenten tagit ställning till påståendet 

som ställs.  

 

Prospector  1. Produkter/tjänster som är mer innovativa och under ständig förändring.   

2. Företaget har ett rykte om att vara innovativa och kreativa.  

3. Företaget arbetar aggressivt för att komma in på nya marknader med nya typer 

av produkter/tjänster.  

Defender  1. Produkter/tjänster som är stabila och konstant definierade på marknaden. 

2. Företaget erbjuder färre och väl valda produkter/tjänster med hög kvalité. 

3. Företaget fokuserar på att utveckla de marknader som vi redan befinner oss på.  

Analyzer  1. Produkter/tjänster som är relativt stabila på vissa marknader och innovativa på 

andra marknader.  

2. Företaget antar nya idéer och innovationer, efter noggranna analyser.   

3. Företaget arbetar för att tränga djupare in på de marknader vi redan befinner 

oss på, samtidigt som vi antar nya produkter/tjänster efter en noggrann 

granskning av deras potential. 

Reactor 1. Produkter/tjänster som befinner sig i en förändringsprocess och i stor 

utsträckning reagerar på hot och möjligheter på marknaden.  

2. Företaget reagerar på möjligheter och hot på marknaden för att behålla eller 

förbättra sin position.  

3. Företaget reagerar på pressen på marknaden, genom att ta få risker.  

Tabell 4. Operationalisering av oberoende variabler. 
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4.3.3 Modererande variabel 

4.3.3.1 Informell kontroll  

Informell kontroll är en modererande variabel då denna påverkar relationen mellan 

graden av CSR-implementering och den strategi företaget tillämpar. Då informell kontroll 

är ett relativt ostuderat ämne fanns det svårigheter att finna redan existerande 

enkätfrågor/påståenden. De påståenden i enkäten som rör informell kontroll har 

uppsatsens författare därmed själva formulerat utefter den teori som samlats in. Denna 

del av enkäten består av tre påståenden (se tabell 5) som är utformade med en sjugradig 

likertskala, där 1 = stämmer inte alls och 7 = stämmer helt.  

 

Informell 

kontroll  

1. Företaget har gemensamma normer och värderingar som påverkar 

medarbetarnas arbetsrelaterade beteenden.   

2. Företaget har en vision som påverkar medarbetarnas arbetsrelaterade 

beteenden.  

3. Företaget har ett belöningssystem som gynnar motiverade medarbetare.  

Tabell 5. Operationalisering av den modererande variabeln.  

4.3.4 Kontrollvariabler  

Kontrollvariabler har inkluderats i enkäten för att undvika att felaktiga slutsatser dras om 

sambanden mellan variablerna (Gujarati, 2004). Kontrollvariabler används för att 

kontrollera om det finns underliggande samband som kan påverka de studerade 

sambanden. Insamlad teori och tidigare forskning ligger till grund för de kontrollvariabler 

som används i studien. Studiens kontrollvariabler kan fördelas inom två kategorier; 

kontrollvariabler som riktar sig till respondenten och kontrollvariabler som riktar sig till 

företaget.  

 

Kontrollvariabler för respondenten 

4.3.4.1 Ålder 

Respondentens ålder användes som kontrollvariabel då forskning talar för att ägarens 

ålder är relaterad till CSR-engagemang, vilket i sin tur är positivt relaterat till graden av 

CSR-implementering (Fabrizi, Mallin och Michelon, 2014; Godos-Diez, Fernández-

Gago och Martinez- Campillo, 2011). Respondentens ålder mättes genom att 

respondenten angav sitt födelseår. Respondentens ålder kunde således studeras genom 

att subtrahera nuvarande år (2018) med det angivna årtalet. Ålder är en kvotvariabel och 

behöver därför inte kodas.  
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4.3.4.2 Kön 

Respondentens kön har använts som kontrollvariabel då tidigare forskning visar på att 

CSR-engagemang skiljer sig åt mellan kön (Manner, 2010). Manner (ibid) hävdar 

utifrån tidigare studier att CSR-aktiviteter i ett företag ofta förstärks när det är kvinnor i 

ledningen.  Kodning; Man = 1, Kvinna = 0. 

 

4.3.4.3 Position i företaget 

Tidigare forskning menar på att ägaren/VD:n  i små och medelstora företag påverkar till 

vilken grad företaget implementerar CSR i sin verksamhet (Perrini et al., 2007). 

Kodning; Ägare/VD = 1 och Övrigt = 0.  

 

4.3.4.4 Varaktighet i positionen  

Tidigare forskning talar för att ett företags CSR-implementering kan påverkas både 

positivt och negativt beroende på en ägares varaktighet inom positionen. Enligt Kesner 

(1998) kan CSR-implementeringen förstärkas ju längre tid en person har suttit inom 

positionen. Andra forskare talar emot Kesner och hävdar att längre tid inom samma 

position har en  negativ påverkan på grund av till exempel bristande utveckling inom 

verksamheten (Deschênes et al., 2015; Fabrizi, Mallin och Michelon 2014). Varaktighet 

i positionen mättes genom att respondenten angav antalet år denne arbetat i befintlig 

position. Antalet år är en kvotvariabel och behöver därför inte kodas. 

 

4.3.4.5 CSR-uppfattning  

Enligt tidigare forskning spelar ägarens, inom små och medelstora företag, personliga 

åsikter en stor roll i förhållande till företagets CSR-implementering (Inyang, 2013; 

European commission, 2004; Spence, 1999). Respondenten fick därför ta ställning till 

följande påstående; Ta ställning till hur viktigt det är att ta ett socialt ansvar som 

egenföretagare? Respondenten tog ställning genom en sjugradig likertskala, där 1 = inte 

alls viktigt och 7 = mycket viktigt.  

 

Kontrollvariabler för företaget  

4.3.4.6 Företagets ålder  

Företagets ålder har använts som kontrollvariabel då forskningen talar för att äldre 

företag är positivt relaterat till graden av CSR-implementering (McGuinness, Vieito & 

Wang, 2017). Företagets ålder mättes genom att respondenten angav det årtal då 
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företaget grundades. Företagets ålder kunde således tas fram genom att subtrahera 

angett årtal med nuvarande årtal (2018). Företagets ålder är en kvotvariabel och behöver 

därför inte kodas.   

 

4.3.4.7 Företagets storlek  

Företagets storlek studeras som en kontrollvariabel för att kategorisera de svarande 

företagen som mikro, små eller medelstora företag. Enligt tidigare forskning har 

företagets storlek påverkan på CSR-implementering (Udayasankar, 2007). Företagens 

storlek undersöktes genom att respondenterna fick ange antalet heltidsanställda i 

företaget. Storleken delades sedan in i mikro, små samt medelstora företag utefter 

Europeiska Kommissionens (2015)  tröskelvärden. Varje storlek har kodats med 0 och 

1. Kodning; Mikro = 1 och Ej mikro = 0, Små = 0 och 1 Ej små = 0 och Medel = 1 och 

Ej medel = 0.  

 

4.3.4.8 Ägarform 

Ägarform studeras som kontrollvariabel då familjeägande, enligt Rees och Rodionova 

(2015), har ett negativt samband med CSR-implementering. Kodning; Familjeägt = 1 

och Ej familjeägt = 0.  

 

4.3.4.9 Branschtillhörighet 

Bransch används som kontrollvariabel då tidigare forskning menar på att 

branschtillhörighet har påverkan på företagets hållbarhetsredovisning (Ljungdahl, 1999). 

Enligt Sweeney & Coughalan (2008) har branschtillhörigheten en betydande effekt på ett 

företags CSR-implementering. Branschtillhörigheten har fördelats i antingen tillverkande 

företag eller serviceföretag. Kodning; Tillverkande = 1 och Service = 0.  

 

4.4 Bortfall 

Innan analysen av den insamlade informationen påbörjades, studerades bortfallet 

av  enkätundersökningen. Enligt Holme & Solvang (2008) uppstår det alltid ett större 

eller mindre bortfall vid enkätundersökningar och vilket därmed bör tas hänsyn till då 

detta kan komma att påverka resultatet. Vid enkätundersökningar kan enligt Dahmström 

(2011) två typer av bortfall uppstå, och dessa är individ och partiellt bortfall. 

Individbortfall är den vanligaste typen av bortfall vid enkätundersökningar. Vid denna 

typ av bortfall ser man till de enkäter som har blivit helt obesvarade (ibid). Det finns flera 
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skäl till att en enkät inte blir besvarad och enligt Dahmström (ibid) är individbortfall 

indelat i tre kategorier. Till den första kategorin hör de respondenter som inte är 

tillgängliga, exempelvis genom att respondenten är bortrest under svarsperioden eller har 

felaktiga kontaktuppgifter. Till den andra kategorin hör de respondenter som avböjer att 

delta i undersökningen, vilket är den vanligaste kategorin i enkätundersökningar. Till den 

sista kategorin hör de respondenter som på grund av språksvårigheter, sjukdom eller 

tekniska fel, avstår att besvara enkäten. Den andra typen av bortfall, partiellt bortfall, 

innebär att en eller flera frågor i enkäten lämnas obesvarade. Liknande individbortfallen 

finns det enligt Dahmström (ibid) olika skäl till denna typ av bortfall, exempelvis på grund 

av okunskap, glömska, försummelse eller vägran. I denna studie uppkom både individ- 

och partiellt bortfall.  

 

Via Småföretagarnas riksförbund skickades en enkätinbjudan ut till cirka 12000 

småföretagsmedlemmar vid två tillfällen. Efter första utskicket besvarades enkäten endast 

av åtta respondenter. Därmed skickades en påminnelse ut, återigen med hjälp från 

Småföretagarnas riksförbund. Dock ökade inte antalet respondenter efter påminnelsen. 

En enkätinbjudan skickades därmed ut via mejl till 400 små och medelstora företag. Av 

400 kandidater påbörjades enkäten av 100 deltagare, vilket är en svarsfrekvens på 25% 

och ett bortfall av 300 kandidater. Utav de 108 besvarade enkäterna som samlades in, 

sorterades ytterligare 12 enkäter bort på grund av partiellt bortfall. Det partiella bortfallet 

räknades bort för att inte påverka studiens statistiska resultat. Totalt kunde 96 av de 

insamlade enkäterna användas vilket gav en slutlig svarsfrekvens på 0,7% vid beräkning 

av alla utskickade enkäter. Svarsfrekvensen uppgick emellertid till 24% vid beräkning 

utan Småföretagarnas riksförbund. Författarna av studien valde att inkludera svaren från 

första utskicket av enkäterna, trots att detta resulterade i en låg svarsfrekvens, då den 

procentuella svarsfrekvensen inte spelar någon större roll i studiens slutliga resultat. Det 

som verkligen påverkar det slutliga resultatet är antalet svar som samlas in. Författarna 

av studien samlade totalt in 96 användbara enkäter. Vid ett större antal observationer 

skulle resultatet emellertid med stor sannolikhet visa sig bli något annorlunda.  

 

4.4.1 Bortfallsanalys 

I enlighet med Dahmström (2011) visade sig individbortfallet vara det vanligaste 

bortfallet i denna studie. Det finns flera tänkbara anledningar till att denna typ av bortfall 

har uppstått. Vid utskick av enkäten eftersträvade författarna av studien att skicka ut 
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enkäten direkt till lämpade personers mejladresser. Då flera hemsidor saknade direkta 

kontaktuppgifter till lämpade personer, skickades flera mejl ut till företags centrala 

mejladresser, även kallade infomejl. Vilket kan vara en anledning som kan ha bidragit till 

att flera enkätinbjudningar ignorerats eller att enkäten har kommit till en mindre lämpad 

person. Den största delen av individbortfallet i studien består av personer som valde att 

inte besvara enkäten. Anledningar till den låga svarsfrekvensen av de 400 deltagarna som 

manuellt skickades ut kan enligt Dahmström (ibid) bero på ovilja, okunskap och tidsbrist 

till att delta i undersökningen. Vid utskick av enkäten till Småföretagarnas riksförbunds 

medlemmar kan individbortfallet ha berott på ovannämnda anledningar, men den största 

tänkbara anledningen är respondenternas avsaknad av tillgänglighet. Oftast besvaras en 

enkät inom de första dagarna och då enkäten skickades ut i samband med påskhelgen med 

flera röda dagar, kan utskicket av enkäten i infobrevet blivit bortglömt. Vidare finns det 

en risk att flera av de utvalda respondenterna missat förfrågan att medverka i enkäten då 

den skickades ut genom infobrevet.  

 

Vid sammanställningen av data upptäcktes det partiella bortfallet och även här fanns 

tänkbara anledningar till bortfallet. I de enkäter som inte var fullständigt besvarade syntes 

ett tydligt mönster, där respondenterna endast hade besvarat de första nio frågorna och 

ignorerat att besvara de resterande påståendena som är utformade med en 7-gradiga 

likertskalan. Att flera respondenter avstod från att besvara påståendena gällande 

företagets strategi, sociala ansvar och informella kontroll kan bero på att påståendena i 

enkäten kan ha upplevts vara svåra att ta ställning till. Orsaken till att påståenden upplevts 

som svåra kan ha berott på flera saker. En anledning kan vara att respondenten saknar 

tillräckligt med kunskap om företagets interna styrning. Det kan även ha berott på 

företagets storlek och/eller inom vilken bransch det verkar inom, och därmed svårt att 

placera in företaget i de olika påståendena. I sammanställningen av den insamlade datan 

upptäcktes ett antal enkäter där respondenterna besvarat nästan alla frågor utom några få 

påståenden. En anledning till vad det kan bero på kan vara som Dahmström (ibid) nämner, 

att respondenterna helt enkelt råkat missa att svara på ett påstående.  

 

4.5 Databearbetning 

Efter insamlingen av besvarade enkäter från respondenterna överfördes samtlig data från 

enkäterna till en excelfil. Detta gjordes smidigt då hemsidan där enkäten skapas 

sammanställde samtliga resultat i en excelfil. Därefter togs icke relevanta uppgifter bort 
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från dokumentet. Ett exempel är uppgifter om mejladresser till de svarande 

respondenterna, då alla resultat behandlas konfidentiellt. När endast relevanta uppgifter 

återstod i excelfilen påbörjades kodningen av de variabler som krävde detta. En del av 

variablerna är så kallade kvotvariabler och behövde därför inte kodas. Däremot krävdes 

kodning av de dikotoma variablerna, exempelvis kön, som samtliga kodades med 0 och 

1. När all kodning var klar överfördes samtliga uppgifter om variablerna till SPSS. Där 

namngavs variablerna samt definierades kodningen av variablerna. När all data var på 

plats i systemet kunde testningen påbörjas. De första testerna som genomfördes var 

normalfördelning, reliabilityanalys, faktoranalys samt univariat analys, för att studera 

insamlad data.  Vidare testades sambanden i hypoteserna genom bivariat 

korrelationsanalys, multipel regressionsanalys samt multipel regressionsanalys med 

modererande variabel.  

 

Vid analyseringen av resultaten i de olika tabellerna analyseras signifikansvärdet. 

Signifikansvärdet är ett kvantitativt mått som visar hur väl de testade variablerna 

överensstämmer med studiens utformade hypoteser. Inom området för 

“företagsekonomi” accepteras generellt en signifikansgräns på 0,1, ett värde måste 

därmed understiga detta för att antas vara signifikant (Umans, 2012). Ju lägre värde 

koefficienten visar desto säkrare är det att talet är signifikant. Då studien genomför 

explorativa tester kan en signifikansnivå på 0,1 accepteras. Vid explorativa tester är det 

emellertid inte möjligt att dra slutsatser med stor säkerhet. Resultaten av testerna kan dock 

vara signifikanta och därmed tyda på att det finns samband mellan studerade variabler. 

Vidare har hypoteserna av studien utformats som svaga, medelstarka och starka samband 

mellan de oberoende och beroende variablerna. Vid graderingen av de olika sambanden, 

har författarna av studien antagit tre gränsvärden för B-koefficienten i analyserna. B-

koefficienten visar effekten av hur den oberoende variabeln påverkar den beroende 

variabeln. Ungefärliga gränsvärden för B-koefficienten är 0,9 för ett stark positivt 

samband, 0,5 för ett medelstarkt positivt samband och 0,1 för ett svagt positivt samband. 

Det samma gäller då B-koefficienten visar negativa värden, då -0,9 visar på ett starkt 

negativt samband, -0,5 visar på ett medelstarkt negativt samband och 0,1 visar på ett svagt 

negativt samband mellan variablerna.  
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4.6 Kvalitetsmått  

I samband med kvantitativa studier där författare använder enkät som 

undersökningsmetod, bör man enligt Holme & Solvang (2008) både innan, under och 

efter en undersökning återkomma till frågan om resultatet av studien kan vara korrekt 

eller inte. Detta kan göras genom användandet av olika kvalitetsmått och enligt flera 

författare är de viktigaste kvalitetsmåtten inom kvantitativa studier validitet och 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2017; Eljertsson, 2012; Holme & Solvang, 2008).  

 

4.6.1 Validitet 

Enligt Bryman & Bell (2017) innebär validitet hur väl ett mått faktiskt mäter det som ska 

mätas. Olsson & Sörensen (2011) hävdar att det är viktigt att uppnå en hög validitet då 

detta innebär att undersökningen och undersökningsmåtten mäter det som avses att mätas 

i studien. Enligt Bryman & Bell (2017) är validitet ett samlingsnamn och kan delas in i 

flera komponenter, såsom intern-, extern- och innehållsvaliditet. Intern validitet betyder 

enligt Jacobsen (2002) hur trovärdig eller inte studiens slutsats är. Den interna validiteten 

är vanligen låg vid användande av tvärsnittsdesign. Det beror på att det finns svårigheter 

att fastslå orsaksriktningen och att det därmed inte är möjligt att dra slutsatsen att en 

variabel påverkar en annan (Bryman & Bell, 2017). Det innebär således att det finns en 

risk att det inte är möjligt att dra kausala slutsatser. För att öka den interna validiteten har 

ett flertal tester och analyser genomförts, vilket enligt Bryman & Bell (2017) ökar 

chansen för att dra kausala slutsatser. Extern validitet innebär till vilken grad resultatet av 

studien är generaliserbart till framtida situationer och sammanhang (ibid). Jacobsen 

(2002) hävdar att en studies resultat kan utformas på ett visst sätt på grund av de enskilda 

respondenterna som medverkar. För att bredda studien valde studiens författare därmed 

att öka den externa validiteten genom ett totalurval då enkäten skickade till alla 

medlemmar i Småföretagarnas riksförbund. Därmed uteslöts inga företag i studien på 

grund av olikheter utan alla små och medelstora företag inom Småföretagarnas 

riksförbund hade möjlighet till att bidra till resultatet. Vid insamlingen av respondenter 

från databasen Bisnode Infotorg valdes var femtionde företag på listan. Företagen som 

valdes var filtrerade utefter Europeiska kommissionens (2015) kriterier och därmed 

uteslöts inget företag på grund av olika typer av verksamheter. Då författarna valde det 

femtionde företaget skedde ett systematiskt urval (Bryman & Bell, 2017). Systematiskt 

urval är en form av obundet slumpmässigt urval och innebär att objekten väljs från en 

urvalsram genom att ta exempelvis var 10:e objekt, eller som i denna studie var 50:e 
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företag. För att stärka validiteten säkerställdes att företagen inte var rangordnade efter 

någon påverkande faktor, som bransch eller storlek.  

 

 

Enligt Patel & Davidson (2011) innebär begreppet innehållsvaliditet att en analys 

genomförs utifrån studiens teoretiska referensram och översätts till variabler som 

formuleras vidare till undersökningsfrågor i en undersökningsenkät eller intervju. I denna 

studie har undersökningsfrågorna i enkäten utformats utifrån med den teoretiska 

referensramen. Genom att undersökningsfrågorna i enkäten överensstämmer med 

innehållet i den teoretiska referensramen kan studiens problemområde förstärkas med 

relevanta mått, vilket bidrar till studiens validitet. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud (2012) finns det dock en risk att “översättningsproblem” kan uppstå då 

undersökningsfrågorna i enkäten har utformats på en teoretisk nivå och sedan utförs på 

en operationell nivå. För att motverka problemet har författarna av uppsatsen därmed tagit 

del av variabler och frågor inom tidigare studier vid utformning av frågorna i denna 

studie. Ett antal av de påståenden som är inspirerade från tidigare studier har i denna 

studie även översatts från engelska till svenska, vilket kan skapa översättningsproblem. 

Detta har författarna försökt att undvika genom att noggrant översätta på ett välförstående 

sätt och även låtit handledaren av uppsatsen se över frågorna innan enkäten skickades ut, 

för att därmed styrka validiteten.  

 

4.6.2 Reliabilitet  

Enligt Eliasson (2013) är reliabilitet ett kvalitetsmått som mäter hur pålitlig en studie är 

och i vilken grad den kan upprepas för att uppnå samma resultat. I en kvantitativ studie 

hävdar Bryman & Bell (2017) att det är huruvida måtten i undersökningen är tillförlitliga 

eller inte, eller om resultatet endast påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga 

förutsättningar. Då denna studie baseras på svaren från en enkätundersökning, belyser 

Patel & Davidsson (2011) svårigheterna att i förväg kontrollera undersökningens 

reliabilitet. I ett försök att uppnå hög reliabilitet bör författarna av uppsatsen försäkra sig 

om att både enkäten och uppsatsens genomförande är väl utformat. Detta kan göras 

genom att ge klara instruktioner och formulera tydliga frågor i enkäten som respondenten 

enkelt kan besvara utan missuppfattningar (Eliasson, 2013). I denna studie har författarna 

försökt beskriva hela genomförandet av mätningarna och databearbetningen på ett så 

konkret sätt som möjligt och även bifogat enkäten inför framtida forskningsmöjligheter. 
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Detta gör det möjligt för framtida forskare att återanvända undersökningen och bekräfta 

studiens resultat. Det finns dock en risk för att variablerna inom små och medelstora 

företag kan förändras i framtiden och därmed resultatet. Ett annat sätt att kontrollera 

studiens reliabilitet är att noga granska datainsamlingen som registrerats så att inget 

kodats eller matats in fel (Eliasson, 2013). Vid registrering av den insamlade datan från 

enkäten har författarna av uppsatsen tillsammans granskat inmatningen för att undvika 

fel. Trots detta finns det fortfarande risk för fel vid kodningen, men författarna har vid 

flera tillfällen under studiens gång gått tillbaka i materialet och granskat variablerna och 

de statiska beräkningarna för att stärka reliabiliteten.      

 

4.6.3 Etiska överväganden  

Denna studie har utgått från Vetenskapsrådet (1990) samt kompletterat med Bryman & 

Bells (2017) aspekter kring forskningsetiska principer. De aspekter som inkluderas som 

etiska överväganden i den svenska forskningen enligt Vetenskapsrådet (1990) är kravet 

om information, samtycke, nyttjande och konfidentialitet. För att uppfylla 

vetenskapsrådet (ibid) två första krav, information och samtycke, informerades samtliga 

respondenter innan undersökningen om studiens syfte genom ett försättsblad till enkäten. 

I samband med utskicket av försättsbladen blev respondenterna även informerade om att 

undersökningen var helt frivillig att delta i. Den information som sedan mottogs av 

respondenterna användes endast i syfte till forskningen, vilket uppfyller vetenskapsrådets 

(1990) krav om nyttjande. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att samtliga 

uppgifter som samlas in från företagen och respondenterna i undersökningen ska 

behandlas med konfidentialitet. I denna studie var samtliga respondenter och företag 

anonyma och svaren i undersökningen kan därmed inte spåras tillbaka till en speciell 

individ eller organisation. Den insamlade informationen har trots detta hanterats med 

varsamhet för att undvika att obehöriga personer får tillgång till informationen. 

Författarna uppfyller även Bryman & Bells (2017) krav om att undvika falska 

förespeglingar genom att inte utge falsk eller missvisande information till respondenterna 

eller under studiens utformande.  
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5 Resultat  

 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med en 

beskrivning om normalfördelning som sedan följs av en reliabiliyanalys, en faktoranalys 

samt en deskriptiv analys av samtliga variabler. Vidare presenteras resultatet från 

genomförda korrelationsanalyser samt regressionsanalyser, utan och med den 

modererande variabeln.  

 

5.1 Normalfördelning  

Första testet som genomfördes undersökte om den beroende variabeln, CSR-

implementering, var normalfördelad. Den beroende variabeln måste vara normalfördelad 

för att resultaten ska vara tillförlitliga. Att använda sig av icke-normalfördelade variabler 

kan därmed ha en problematisk påverkan på kommande regressionsanalyser (Pallant, 

2013). Normalfördelningen undersöktes med hjälp av Kolmogorov-Smirnov analys samt 

Shapiro-Wilk analys (se bilaga 4, tabell 1). Enligt Kolmogorov-Smirnov analysen är 

variabeln för CSR-implementering inte normalfördelad. Shapiro-Wilk analysen, däremot, 

tyder på att variabeln är normalfördelad. Enligt Pallant (2013) är Kolmogorov-Smirnov 

främst lämplig att använda då antalet observationer överstiger 2000. Då studiens 

observationer understiger 2000 togs beslutet att utgå från resultatet i Shapiro-Wilk 

analysen. Vidare talar den centrala gränsvärdessatsen för att då antalet observationer 

överstiger 30 stycken kan normalfördelning antas (Razali och Wah, 2011). Med 

anledning av detta antas den oberoende variabeln CSR-implementering vara 

normalfördelad.  

 

5.2 Reliabilityanalys  

För att undersöka om variablerna har intern konsistens, om de mäter samma sak, 

genomfördes tillförlitlighetsanalyser (DeVellis, 2003). För att undersöka om en variabel 

är tillförlitlig bör Cronbach´s alpha uppnå ett värde på 0,7 eller högre (Pallant, 2013). 

Analyserna gjordes på den beroende variabeln CSR-implementering, de oberoende 

variablerna prospector, defender, analyzer och reactor samt på den modererande variabeln 

informell kontroll.  
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För att mäta graden av CSR-implementering gjordes en uppdelning av fyra olika 

ansvarsområden, filantropiskt, etiskt, legalt samt ekonomiskt. Vardera ansvar mättes 

separat genom tre påståenden per ansvarsområde. Enligt Retolaza et al. (2009) är inget av 

ansvarsområdena viktigare än något annat och samtliga av dessa ansvarsområden måste 

samspela med varandra för att uppnå effekt. Således undersöktes graden av CSR-

implementering genom att slå samman de olika områdena till en beroende variabel. 

Utifrån tillförlighetsanalysen kan det utläsas att den beroende variabeln är tillförlitlig då 

den uppnår ett Cronbach’s alpha på 0,770  (se tabell 6) (DeVilles, 2003). Det är således 

möjligt att använda CSR-implementering som en enhetlig variabel i studiens vidare tester.  

 

Vad gäller de fyra oberoende variablerna är det ingen som visar på intern konsistens och 

kan därmed inte studeras på ett tillförlitligt sätt. Till vilken grad de fyra olika strategierna 

tillämpas av företagen undersöktes genom att ställa tre påståenden om vardera strategi. 

För att undersöka den interna konsistensen i vardera strategi genomfördes fyra olika 

tillförlitlighetsanalyser. Samtliga strategier hade ett Cronbach’s alpha på mindre än 0,7, 

vilket enligt DeVilles (2003) innebär att ingen av strategierna påvisade tillförlitlighet. Det 

är därmed inte möjligt att använda strategierna, prospector, defender, analyzer och reactor 

som variabler i studien.  

  

Den modererande variabeln informell kontroll antas vara tillförlitlig. Till vilken grad 

företagen använder informell kontroll undersöktes genom tre påståenden men ska vidare 

i studien endast undersökas som en variabel. Därmed gjordes en tillförlitlighetsanalys på 

samtliga av de tre påståendena, vilket resulterade i ett Cronbach’s alpha på 0,68. Då 0,68 

ligger tillräckligt nära 0,7 antas variabeln vara tillförlitlig. Det innebär att informell kan 

användas som en enhetlig variabel i studiens vidare tester.  

 

 Cronbach´s Alpha N of Items 

Beroende variabel   

CSR-implementering  0,770 12 

Oberoende variabler   

ProspectorSME 0,528 3 

DefenderSME 0,385 3 

AnalyzerSME 0,449 3 

ReactorSME 0,546 3 

Modererande variabel   

Informell Kontroll 0,683 3 

Tabell 6. Sammanställning av reliabilityanalys  
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5.3 Faktoranalys 

Faktoranalys kan användas för att skala ner ett stort antal variabler och sammanfatta 

underliggande mönster av korrelering (Pallant, 2013). Analysen sammanställer variabler 

som relaterar till varandra. Då de oberoende variablerna, prospector, defender, analyzer 

och reactor, inte var tillförlitliga genomfördes en faktoranalys på dessa. För att undersöka 

om variablerna var lämpliga för en faktoranalys studerades Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy (KMO) samt Bartlett's test of Sphericity. KMO för variablerna 

uppgår till 0,723 (se bilaga 5, tabell 2) och är därmed användbara då de överstiger 0,6 

(Pallant, 2013). Vidare studerades även signifikansen i Bartlett's test of Sphericity, vilken 

är 0,000 och därmed är faktoranalysen signifikant.  

 

Faktoranalysen visar på respondenternas uppfattning om vilken strategi de olika 

påståendena tillhör. Tabell 7 visar således på att respondenternas uppfattning av vilken 

strategi de olika påståendena tillhör inte stämmer överens med den strategi de faktiskt 

tillhör. Respondenterna uppfattar emellertid fortfarande det som att påståendena 

representerar fyra olika strategier, men att dessa skiljer sig från uppdelningen av 

prospector, defender, analyzer och reactor. De olika kolumnerna i tabell 7 representerar 

en ny uppdelning av strategierna, med inslag av de fyra studerade strategierna. Samtliga 

påståenden om prospector hamnar i samma kolumn, med inslag av dels analyzer samt 

reactor. Den andra kolumnen innehåller lika mycket defender som reactor. I den tredje 

kolumnen är analyzer överrepresenterad med inslag av prospector och analyzer. Den sista 

kolumnen har likt den andra, lika mycket inslag av defender och reactor. Utifrån resultatet 

transformerades strategierna till fyra nya strategier för att erhålla intern konsistens. De 

nya strategierna sparades och döptes till prospector för SME, defender för SME, analyzer 

för SME och reactor för SME. De nya strategierna representerar en uppdelning av de fyra 

ursprungliga strategiernas egenskaper som är bättre anpassad för små och medelstora 

företag. Det är dessa fyra nya strategier som kommer användas i studiens vidare tester.  
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Tabell 7. Faktoranalys - rotated component matrix  

 

      

Komponenter 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Företaget har ett rykte om att vara innovativa och kreativa. 

 

 

0,763 

 

   

Företaget arbetar aggressivt för att komma in på nya marknader med nya typer av 

produkter/tjänster. 

 

0,702 

 

   

Företaget antar nya idéer och innovationer, efter noggranna analyser.  

 

0,565 

 

   

Produkter/tjänster som är mer innovativa och under ständig förändring.  

 

0,440 

 

   

Företaget reagerar på möjligheter och hot på marknaden för att behålla eller förbättra sin position.  

 

0,430 

 

   

Företaget arbetar för att tränga djupare in på de marknader vi redan befinner oss på, samtidigt som 

vi antar nya produkter/tjänster efter en noggrann granskning av deras potential. 

0,450    

 

Företaget reagerar på pressen på marknaden, genom att ta få risker.  

 

  

-0,424 

  

Produkter/tjänster som är stabila och konstant definierade på marknaden.   0,903   

 

Produkter/tjänster som är mer innovativa och under ständig förändring.  

 

   

0,435 

 

 

Produkter/tjänster som är relativt stabila på vissa marknader och innovativa på andra marknader.  

 

  0,845 

 

 

Produkter/tjänster som befinner sig i en förändringsprocess och i stor utsträckning reagerar på hot 

och möjligheter på marknaden.  

 

  0,561  

Företaget arbetar för att tränga djupare in på de marknader vi redan befinner oss på, samtidigt som 

vi antar nya produkter/tjänster efter en noggrann granskning av deras potential.  

  0,479  

 

Företaget fokuserar på att utveckla de marknader som vi redan befinner oss på.  

 

    

0,716 

Företaget erbjuder färre och väl valda produkter/tjänster med hög kvalité.  

 

   0,666 

 

Företaget reagerar på pressen på marknaden, genom att ta få risker.  

 

   0,565 

 

Företaget reagerar på möjligheter och hot på marknaden för att behålla eller förbättra sin position.     0,521 

     

Faktor 1 =Prospector för SME 

Faktor 2 =Defender för SME 

Faktor 3 =Analyzer för SME 

Faktor 4 =Reactor för SME  
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En faktoranalys gjordes även på CSR-implementering, då denna innehåller ett stort antal 

faktorer. Analysen visade på att en del av det ekonomiska ansvaret (Ek3) (Se bilaga 5, 

tabell 3) inte stämde överens med de resterande faktorerna. För att undersöka om detta 

påverkar tillförlitligheten av den beroende variabeln CSR-implementering som mäter 

samtliga aspekter av CSR-implementering, gjordes ytterligare en tillförlitlighetsanalys. 

Då Ek3 inkluderades i analysen gavs ett högre värde, alltså högre tillförlitlighet, än då 

faktorn exkluderades. Beslut togs således att inkludera Ek3 i den beroende variabeln 

CSR-implementering för studiens vidare tester.  

 

5.4 Univariat analys  

Univariat analys gjordes för att skapa en tydlig överblick av studiens variabler. I tabell 8 

presenteras samtliga variabler som används i studien samt vilka värden de antar. Tabellen 

presenterar antalet observationer (N) av vardera variabel, variablernas minimumvärde, 

maximumvärde, medelvärde samt standardavvikels. 

Tabell 8. Deskriptiv analys  

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Beroende variabel      

CSR-implementering  101 2,92 7,00 5,578 0,815 

Oberoende variabler      

ProspectorSME 99 -3,027 2,497 0,007 1,003 

DefenderSME 99 -2,420 2,619 0,004 1,004 

AnalyzerSME 99 -2,611 2,243 -0,007 1,004 

ReactorSME 99 -3,468 2,154 -0,009 1,001 

Modererande variabel      

Informell Kontroll 101 1,00 7,00 5,241 1,197 

Kontrollvariabler      

Ålder 106 22 72 50,58 9,631 

Kön  107 0 1 0,27 0,447 

VD/Ägare 107 0 1 0,77 0,425 

Varaktighet 107 0 50 12,14 11,108 

Uppfattning CSR 107 1 7 5,92 1,047 

Ålder företag 101 1 395 46,58 47,154 

Mikroföretag 107 0 1 0,27 0,447 

Små företag 107 0 1 0,31 0,464 

Medelstora företag 107 0 1 0,42 0,496 

Familjeägt 103 0 1 0,56 0,498 

Bransch 102 0 1 0,42 0,496 

Valid N  96     
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5.4.1 Beroende variabel  

CSR-implementering är studiens beroende variabel. Variabeln har ett internt bortfall på 

sex observationer. Minimum och maximumvärdena är 2,92 och 7. CSR-

implementeringen studerades genom flera påståenden som respondenten fick ta ställning 

till genom en 7-gradig likertskala. Resultaten av påståenden inom samtliga 

ansvarsområden har slagits samman då CSR-implementering studeras som en enhetlig 

variabel. Detta innebär att variabeln CSR-implementering i tabellen har ett medelvärde 

av resultaten från samtliga ansvarsområden. Medelvärdet är 5,6 på en 7-gradig skala, med 

en standardavvikelse på mindre än 1. Således implementerar små och medelstora företag 

CSR till en relativt hög grad.  

 

5.4.2 Oberoende variabler  

Till de oberoende variablerna hör samtliga av de fyra nya strategierna, prospector för 

SME, reactor för SME, analyzer för SME och defender för SME. Dessa variabler har 

genomgått en faktoranalys och därmed har värdena omvandlats till så kallade 

faktorvärden. Således antar inte strategierna värden mellan 1 och 7 vilket de annars vore 

då de är studerade genom en 7-gradig likertskala. Det innebär vidare att dessa variabler 

är svåra att diskutera. Samtliga oberoende variabler har ett relativt stort internt bortfall på 

åtta observationer vardera. Bortfallet kan bero på att företagen hade svårt att applicera 

påståendena på sin verksamhet. Detta kan även förklaras av det faktum att strategierna i 

Miles & Snow typologin visade sig inte vara applicerbara på små och medelstora företag.  

 

5.4.3 Modererande variabel  

Informell kontroll är studiens modererande variabel. Det förekommer ett internt bortfall 

på 6 observationer. Informell kontroll mättes genom en sjugradig likertskala där 1 = 

Stämmer inte alls och 7 = Stämmer helt. Minimum och maximumvärdena för variabeln 

antar 1 och 7. Vilket således innebär att användandet av informell kontroll sker med ett 

spann mellan att helt använda det till att inte använda det alls. Medelvärdet uppgår till 5 

med en standardavvikelse på 1, vilket innebär att de flesta respondenter varierar mellan 4 

och 6 på likertskalan. Därmed använder de flesta företagen sig av informell kontroll i 

relativt stor utsträckning.  
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5.4.4 Kontrollvariabler  

Vidare presenteras studiens kontrollvariabler. Åldern varierar mellan 22 och 72 och 

uppnår en medelålder på 51 med en spridning på nio år. Majoriteten av de svarande är 

män, 73 procent jämfört med 27 procent kvinnor. 77 procent av de svarande antar 

antingen en ägande eller VD-position i företaget. Vidare finns det en variation mellan noll 

och 50 år i den nuvarande positionen, där medellängden är 12 år, med en relativt hög 

spridning. Respondenternas generella uppfattning av CSR mättes genom en likertskala 

och antar  minimum och maximumvärdena 1 och 7. Medelvärdet av respondenternas 

uppfattning uppgår till nästan 6, vilket innebär att de flesta respondenter anser att det är 

viktigt att ta ett socialt ansvar som egenföretagare. Det har uppstått ett intern bortfall av 

företagets ålder på sex observationer. Det förekommer vidare en stor variation i företagets 

ålder, med yngsta på ett år till det äldsta som är 395 år gammalt. Medelvärdet uppgår till 

ca 47 år med en stor spridning som även den uppgår till 47 år. Anledningen till den stora 

spridningen är att ett företag antar ett extremvärde, vilket även kan ha påverkan på 

medelvärdet. Företagets storlek mättes genom antalet anställda hos företaget. Vidare 

fördelades storleken i mikro- små- samt medelstora företag. Tabellen visar på att 27 

procent av observationerna är mikroföretag, 31 procent är små företag och 42 procent är 

medelstora företag. Det förekommer ett mindre bortfall av kontrollvariabeln för 

ägandeform, på fyra observationer. Tabellen visar på att 56 procent av de svarande 

företagen är familjeägda. Den sista kontrollvariabeln är branschtillhörighet. Även här 

förekommer internt bortfall på fem observationer. Branschtillhörighet studerades genom 

att fördela företagen i tillverkande företag respektive serviceföretag. Av de svarande är 

42 procent av företagen tillverkande och 58 procent är således serviceföretag.  

 

5.5 Bivariat korrelationsanalys 

En analys av en variabel blir enligt Edling & Hedström (2003) först intressant när den 

testas tillsammans med andra variabler. För att visa effekten mellan de oberoende och 

beroende variablerna samt påverkan från kontrollvariablerna, har författarna vid 

bearbetning av den insamlade informationen i första steget genomfört en bivariat 

korrelationsanalys. Enligt Bryman & Bell (2017) ingår och testas två variabler i taget i en 

bivariat analys, en beroende variabel och en oberoende variabel. I denna studie har 

författarna genomfört flera korrelationsanalyser genom att variera och inkludera både 

oberoende, beroende, modererande samt kontrollvariabler för att kunna analysera 

resultaten.  
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Korrelationsanalyser undersöker sambandet mellan två valda variabler (Edling & 

Hedström, 2003). En bivariat analys kan sedan förklara styrkan av relationen mellan 

variablerna, där en förändring i en variabel även sammanfaller med en förändring i den 

andra variabeln.  Till att börja med studeras signifikansvärdet för att se om korrelationen 

är signifikant eller inte. I en bivariat korrelationsanalys finns det sedan flera verktyg som 

kan användas för att mäta styrkan i ett samband mellan de valda variablerna, två av dessa 

är Spearmans rho och Pearsons r. Enligt Bryman & Bell (2017) styrs valet av verktyg av 

vilken typ av variabler som undersöks i testet. För att få fram styrkan i sambandet 

beräknas korrelationskoefficienten (r). Då den beroende variabeln i studien antas vara 

normalfördelad valde författarna av studien att beräkna korrelationskoefficienten genom 

Pearson´s r då det är ett mer lämpligt verktyg vid normalfördelad data (Pallant, 2013). 

Enligt Bryman & Bell (2017) samt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) kan en 

bivariat analys tolkas genom att se hur korrelationskoefficienten hamnar mellan -1 och 

+1. Om r = 0 finns ingen relation mellan de valda variablerna, då r = ±1 finns det ett starkt 

positivt respektive svagt samband mellan variablerna. Tecknet framför värdet visar om 

det är en positiv eller negativt korrelation, vilket betyder att om en variabel ökar kommer 

den andra variabeln att öka vid en positiv korrelation och minska vid en negativ relation. 

Ejlertsson (2012) beskriver att en bivariat korrelationsanalys endast anger om det finns 

ett samband samt storleken men det anger inte vilken variabel som påverkar den andra. 

Testet anger inte heller om det är ett äkta eller falskt samband, vilket kan uppstå då de två 

valda variablerna var för sig är relaterade till en tredje variabel. I denna studie 

genomfördes sex korrelationstester mellan olika variabler.  

 

5.5.1 Korrelationsanalys mellan beroende och oberoende variabel  

Den första korrelationsanalysen presenterar korrelationerna mellan den beroende 

variabeln, CSR-implementering, och samtliga oberoende variabler, prospector för SME, 

defender för SME, analyzer för SME och reactor för SME. Utifrån tabell 9 kan det utläsas 

att CSR-implementering samvarierar med två av de oberoende variablerna, prospector för 

SME och analyzer för SME. Vid undersökning av signifikansnivån mellan CSR-

implementering och prospector för SME understiger detta värde signifikansgränsen på 

1,0. Tabellen presenterar även att korrelationskoefficienten visar ett värde på 0,185. Då 

korrelationskoefficienten visar på ett värde högre än noll finns det en positiv relation 

mellan dessa variabler, sambandet är emellertid svagt enligt (Bryman & Bell, 2017; 
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Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) då värdet är nära noll. Relationen mellan CSR-

implementering och analyzer för SME understiger även här signifikansnivå på 1,0. I 

denna korrelation har korrelationskoefficienten ett värde på 0,186 vilket visar på en svag 

positiv relation. De två andra strategierna, defender för SME och reactor för SME visar 

däremot inte på något signifikant samband med CSR-implementering.  

 

5.5.2 Korrelationsanalys mellan beroende och modererande variabel  

Den andra korrelationanalysen återfinns i tabell 9. Korrelationen undersöker relationen 

mellan CSR-implementering och den modererande variabeln, informell kontroll. 

Tabellen visar på att variablerna har ett signifikansvärde på 

0,000.  Korrelationskoefficienten visar ett värde på 0,623, vilket betyder att det finns en 

relativt stark positiv relation mellan CSR-implementering och informell kontroll.  

 

5.5.3 Korrelationsanalys mellan beroende och kontrollvariabler  

Den tredje korrelationsanalysens resultat presenteras i tabell 10. I tabellen presenteras 

relationerna mellan den beroende variabeln, CSR-implementering, och 

samtliga  kontrollvariabler. Analysen visar på att CSR-implementering har en positiv 

korrelation med kontrollvariablerna kön, uppfattning av CSR och medelstora företag, då 

korrelationskoefficientens i varje relation överstiger noll. Motsatsvis har den beroende 

variabeln en negativ korrelation med kontrollvariablerna ägare/VD och mikroföretag då 

korrelationskoefficienten understiger noll. Följande kontrollvariabler har vidare inget 

samband med implementering av CSR; ålder, varaktighet i position, företagets ålder, små 

företag, ägandeform samt bransch.  

 

5.5.4 Korrelationsanalys mellan oberoende och modererande variabel  

Den fjärde korrelationsanalysen undersöker om det finns en relation mellan de oberoende 

variablerna, strategierna, och den modererande variabeln, informell kontroll. Resultaten 

för denna korrelation återfinns återigen i tabell 9. Utifrån tabellen går det att utläsa att tre 

av fyra strategiers signifikansvärde överstiger signifikansnivån på 0,1. Det finns därmed 

ingen relation mellan strategierna; prospector för SME, defender för SME och reactor för 

SME med variabeln för informell kontroll. Däremot visar korrelationen på en relation 

mellan strategin analyzer för SME och informell kontroll. Korrelationskoefficienten visar 

ett värde på 0,175, vilket innebär att det finns en svag positiv relation mellan variablerna.  
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5.5.5 Korrelationsanalys mellan oberoende och kontrollvariabler 

Resultatet för den femte korrelationsanalysen återfinns i tabell 10. Analysen visar på 

relationer mellan de oberoende variablerna, strategierna, och samtliga kontrollvariabler. 

I nästa stycke presenteras signifikanta samband mellan de oberoende variablerna och 

studiens kontrollvariabler. De oberoende variablerna analyzer för SME samt defender för 

SME har ingen signifikant relation med någon av kontrollvariablerna.  

 

Tabell 10 visar på att den oberoende variabeln prospector för SME korrelerar med flera 

kontrollvariabler då dessa understiger signifikansnivån på 1,0. Enligt tabellen har 

prospector för SME en positiv relation med uppfattning av CSR och ägandeform då 

korrelationskoefficienterna överstiger noll medan det finns en negativ relation till 

kontrollvariabeln ålder på företaget. Dock är samtliga korrelationer relativt svaga då 

värdena är nära noll. Vid analys av den andra oberoende variabeln, reactor för SME, visar 

analyzen på en negativ relation med kontrollvariabeln branschtillhörighet. 

 

5.5.6 Korrelationsanalys mellan modererande och kontrollvariabler 

Den sista korrelationsanalysen presenterar relationen mellan den modererande variabeln, 

informell kontroll och samtliga kontrollvariabler. I stycket nedanför presenteras de 

relationer som uppvisar ett signifikant samband mellan den modererande variabeln och 

kontrollvariabler. Tabell 10 visar att informell kontroll har två signifikanta samband med 

två av kontrollvariablerna, och dessa är uppfattning av CSR och medelstora företag. Båda 

relationerna visar på ett positivt men relativt svaga samband. 

 

Tabell 9. Korrelationsanalys mellan beroende, oberoende och modererande variabler 

  Beroende variabel Modererande variabel 

  CSR-implementering Informell kontroll 

Oberoende variabler    

ProspectorSME Pearson´s koefficient  0,185 0,060 

Sig. (2-tailed) 0,067 0,555 

DefenderSME Pearson´s koefficient  0,075 0,151 

Sig. (2-tailed) 0,458 0,136 

AnalyzerSME Pearson´s koefficient  0,186 0,175 

Sig. (2-tailed) 0,065 0,083 

ReactorSME Pearson´s koefficient  0,013 0,000 

Sig. (2-tailed) 0,900 0,996 

Modererande variabel     

Informell kontroll Pearson´s koefficient  0,623  

Sig. (2-tailed) 0,000  
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Tabell 10. Korreraltionsanalys mellan beroende, oberoende och kontrollvariabler.  

 

5.6 Multipel regressionsanalys 

För att undersöka om en variabel påverkas av en eller flera variabler genomförs en 

multivariat linjär regressionsanalys (Edling & Hedström, 2003). Enligt Edling & 

Hedström (ibid) är syftet med en multivariat regressionsanalys att skapa ett linjärt 

samband mellan variablerna genom att testa tre eller flera variabler samtidigt. Bryman & 

Bell (2017) beskriver att syftet med detta test är att kontrollera om det finns variabler som 

påverkar relationen mellan variablerna i den bivariata korrelationsanalysen.  

 

I en multipel linjär regressionsanalys är det flera värden som ska utvärderas och det första 

värdet som är av intresse är determinationskoefficienten R square, även kallad 

förklaringsgrad. Enligt Djurfeldt & Barmark (2009) är determinationskoefficienten ett 

mått på den oberoende variabelns förklaringskraft, vilket betyder hur väl variationen i den 

oberoende variabeln förklarar variationen i den beroende variabeln. Detta värde anger 

 Beroende 

variabel 

Oberoende 

variabel 

Oberoende 

variabel 

Oberoende 

variabel 

Oberoende 

variabel 

Modererande 

variabel 

CSR- 

Impl. 

Prospector 

SME 

Defender 

SME 

Analyzer 

SME 

Reactor 

SME 

Informell 

Kontroll 

Kontroll-

variabler 

       

Ålder Pearson´s koefficient  -0,070 0,050 -0,119 0,014 0,001 -0,048 

Sig. (2-tailed) 0,486 0,626 0,239 0,889 0,989 0,636 

Kön Pearson´s koefficient  0,205 -0,101 0,058 0,008 0,112 0,090 

Sig. (2-tailed) 0,040 0,322 0,565 0,938 0,268 0,371 

VD/Ägare Pearson´s koefficient  -0,183 0,029 -0,069 -0,094 -0,044 -0,081 

Sig. (2-tailed) 0,068 0,777 0,498 0,355 0,663 0,420 

Varaktighet Pearson´s koefficient  0,000 0,105 -0,080 0,020 0,094 -0,053 

Sig. (2-tailed) 0,997 0,299 0,430 0,842 0,355 0,598 

Uppfattning Pearson´s koefficient  0,333 0,222 0,048 0,108 -0,024 0,360 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,027 0,634 0,288 0,815 0,000 

Ålder företag Pearson´s koefficient  0,056 -0,192 0,126 0,023 0,141 0,75 

Sig. (2-tailed) 0,580 0,059 0,220 0,820 0,167 0,463 

Mikroföretag Pearson´s koefficient  -0,190 0,070 -0,154 -0,032 -0,098 -0,090 

Sig. (2-tailed) 0,058 0,490 0,128 0,755 0,337 0,369 

Små företag Pearson´s koefficient  -0,095 0,008 0,117 0,098 -0,062 -0,111 

Sig. (2-tailed) 0,344 0,941 0,247 0,335 0,540 0,268 

Medelstora 

företag 

Pearson´s koefficient  0,256 -0,069 0,024 -0,065 0,145 0,184 

Sig. (2-tailed) 0,010 0,499 0,813 0,524 0,153 0,065 

Familjeägt Pearson´s koefficient  -0,095 0,222 0,029 -0,123 -0,036 -0,135 

Sig. (2-tailed) 0,346 0,027 0,777 0,225 0,725 0,178 

Bransch Pearson´s koefficient  -0,115 0,081 -0,038 -0,148 -0,205 -0,1444 

Sig. (2-tailed) 0,254 0,429 0,713 0,147 0,043 0,154 
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andelen förklarad varians mellan 0 och 1, där ett värde nära noll innebär en sämre 

förklaringskraft. Ett lågt R Square behöver emellertid inte vara dåligt. Ett R Square som 

antar ett lågt värde kan innebära ett säkrare resultat, till följd av att ett högt värde kan tyda 

på att respondenterna ser ett samband mellan olika variabler vilket således kan påverka 

deras svar.  

 

För att se om modellen som helhet är signifikant i en regressionsanalys undersöks 

signifikansen i ANOVA. Signifikansvärdet visar om modellen av variablerna är 

signifikanta eller inte.  Precis som i tidigare analyser undersöks Signifikansvärdet i 

tabellen, där värdet ska vara lägre än 0,10 för att modellen ska vara signifikant. Vidare 

ska en kollinearitetsdiagnos ställas för att se om två eller flera oberoende variabler 

korrelerar. I tabellen undersöks VIF-värdet som står för “Variance inflation factor” 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). I denna studie angav författarna ett gränsvärde mellan 0,5 

och 4,0 för VIF-faktorn då det enligt Pallant (2013) är ett vanligt gränsvärde inom 

kvantitativa studier. Om resultatet visar på ett högre VIF-värde är det ett tecken på 

multikollinearitet, vilket innebär att variablerna är högt korrelerade och enligt Pallant 

(ibid) mäter samma sak.  

 

För att den oberoende variablen ska ha någon effekt på den beroende variabeln, måste 

sambandet vara signifikant. Vidare undersöks B-koefficienten som visar vilken effekt den 

oberoende variabeln har på den beroende variabeln, positiv eller negativ. Vid 

genomförandet undersöktes varje strategi var för sig och dess påverkan på CSR 

implementeringen. Visar B-koefficienten ett värde på noll har den oberoende variabeln i 

testet ingen effekt på den beroende variabeln.  

 

5.6.1 Resultat från regressionsanalyserna  

I denna studie genomfördes ett flertal regressionsanalyser där olika kombinationer av 

kontrollvariabler testades för att upptäcka vilken eller vilka kontrollvariabler som 

påverkar signifikansen av sambandet mellan CSR-implementering och tillämpning av 

olika strategier. Först genomfördes en regressionsanalys som inkluderade alla oberoende 

variabler (se bilaga 6, tabell 4). Resultatet från regressionsanalysen visar att endast 

strategin prospector för SME har ett positivt samband med den beroende variabeln då 

signifikansvärdet understiger 0,1. En risk med att inkludera samtlifa av de oberoende 

variablerna i analysen är att resultateten är osäkra på grund av att ett stort antal variabler 
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undersöks samtidigt. Därmed togs beslutet att genomföra en ny regressionsanalys för 

verdera strategi.  

 

Nedan presenteras resultatet av två olika regressionsanalyser inom vardera strategi med 

hjälp av text och tabeller. Den första regressionsanalysen inkluderar samtliga 

kontrollvariabler utom uppfattning av CSR. Den andra regressionsanalysen utesluter 

följande kontrollvariabler; uppfattning av CSR, företagets ålder, kön och bransch. Enligt 

Pallant (2013) finns det en risk för multikollinearitet vid regressionsanalyser. 

Multikollinearitet innebär, som tidigare nämnt, att det finns en stark korrelation mellan 

två variabler. Enligt Pallant (ibid) kan multikollinearitet innebära svårigheter i att finna 

signifikanta resultat. De exkluderade kontrollvariablerna uteslöts därmed vid 

genomförandet av regressionsanalyserna på grund av multikollinearitet (se tabell 10). Då 

det förekommer fler än två dikotoma variabler kan SPSS automatiskt utesluta en av dessa 

variabler. Följaktligen uteslöts även kontrollvariabeln medelstora företag i båda 

regressionsanalyserna. Resultatet av regressionsanalyserna presenteras separat för varje 

strategi.  

 

5.6.1.1 Prospector för SME  

I följande två regressionsanalyser undersöks sambandet mellan variablerna i hypotes 1: 

Inom små och medelstora företag finns det en stark positiv relation mellan strategin 

prospector och graden av CSR-implementering.  

 

Regression 1  

Första steget är att studera värdet för R Square, vilket uppgår till 0,185. Det innebär att 

18,5 procent av variationen i den beroende variabeln kan förklaras utifrån variationen i 

den oberoende variabeln. Värdet är relativt lågt och har därmed en låg förklaringskraft. 

Vidare måste själva modellen vara signifikant för att den ska kunna visa ett tillförlitligt 

resultat. För att modellen ska vara signifikant måste signifikansvärdet vara mindre eller 

lika med 0,1. För regressionen 1 mellan Prospector för SME och CSR-implementering 

uppgår värdet till 0,052, vilket innebär att modellen är signifikant. Innan sambandet 

mellan den beroende och oberoende variabeln undersöks ska VIF-värdet studeras. VIF-

värdet måste understiga fyra för att säkerställa att variablerna inte mäter samma sak. VIF-

värdet är mindre än fyra för samtliga variabler.  
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Då R Square har studerats, det fastställts att modellen är signifikant samt att VIF-värdet 

understiger fyra, kan signifikansen av sambandet undersökas. Signifikansen är 0,030, det 

finns därmed ett signifikant samband mellan att ha prospector för SME som strategi och 

implementering av CSR. Vidare kan B-koefficienten berätta om sambandet är positivt 

eller negativt samt till vilken grad den oberoende variabeln och den beroende relaterar. 

B-koefficienten kan anta ett värde mellan noll och ett som kan vara antingen  positivt eller 

negativt. B-koefficienten för prospector för SME har ett värde på 0,189. Då det är ett 

positivt tal innebär det att strategin har en positiv påverkan på graden av CSR-

implementering. Att talet ligger nära noll tyder på att det finns en svag påverkan på 

implementeringen av CSR. Enligt hypotesen skulle det finnas ett starkt positivt samband 

mellan att ha prospector som strategi och att implementera CSR. Regressionen talar 

emellertid för att det finns ett svagt positivt samband mellan prospector strategin och 

CSR-implementering. Detta innebär således att hypotes 1 delvis accepteras. 

 

Regression 2 

Den andra regressionen mellan prospector för SME och CSR-implementering har ett R 

Square på 0,132. Värdet tyder på att det finns en låg förklaringskraft mellan den 

oberoende och den beroende variabeln. Vidare studeras modellens signifikans, som 

uppgår till ett värde av 0,068. Då värdet understiger 0,1 anses modellen vara signifikant. 

VIF värdet måste vidare understiga fyra, vilket det gör. Det är således relevant att studera 

sambandet mellan den oberoende variabeln, prospector för SME och den beroende 

variabeln CSR-implementering.  

 

Sambandet mellan variablerna undersöks genom att studera signifikansnivån, vilken 

uppgår till 0,037. Då signifikansen är mindre än 0,1 finns det ett signifikant samband 

mellan variablerna. För att undersöka sambandet studeras B-koefficienten, vilken talar 

om styrkan av sambandet och om det är positivt eller negativt. B-koefficienten antar ett 

värde på 0,171, vilket innebär att det finns ett svagt positivt samband mellan att ha 

prospector för SME som strategi och att implementera CSR. Hypotesen talar för ett starkt 

positivt samband mellan att tillämpa prospector som strategi och CSR-implementering. 

Enligt regressionsanalysen finns det ett svagt positivt samband. Därmed kan hypotes 1 

delvis accepteras. 

 

 



  
 

68 

Tabell 11. Regressionsanalys 1 & 2.  

 

5.6.1.2 Defender för SME  

I följande två regressionsanalyser undersöks sambandet  mellan variablerna i hypotes 2: 

Inom små och medelstora företag finns det en svag positiv relation mellan strategin 

defender och graden av CSR-implementering.  

 

Regression 3 

R Square har ett värde på 0,142. Det innebär att variationen av den oberoende variabeln, 

defender för SME, har en låg förklaringskraft, på cirka 14 procent, på den beroende 

variabeln, CSR-implementering. Modellen har ett signifikansvärde på 0,189, vilket 

överstiger 0,1 och modellen är därmed inte signifikant. Det är därmed inte möjligt att 

studera modellen på ett tillförlitligt sätt. Det kan emellertid vara intressant att studera om 

det finns tecken på samband. Utifrån VIF-värdet understiger fyra vilket innebär att det 

inte förekommer multikollinearitet. Däremot talar tabellen för att det inte finns något 

signifikant samband, då signifikansnivån uppgår till 0,510, vilket överstiger 0,1. Det är 

således inte av relevans att studera B-koefficienten. Då det inte finns något samband 

mellan att tillämpa strategin defender och graden av CSR-implementering, kan hypotes 2 

inte accepteras.  

CSR Implementering  Regressionsanalys 1 Regressionsanalys 2 

 B Std.fel Sig. VIF B Std.fel Sig. VIF 

Oberoende variabel         

ProspectorSME 0,189 0,086 0,030 1,092 0,171 0,081 0,037 1,057 

Kontrollvariabler          

Ålder -0,011 0,011 0,328 1,825 -0,005 0,011 0,629 1,753 

Kön  0,340 0,189 0,075 1,132 - - - - 

VD/Ägare -0,102 0,206 0,621 1,243 -0,230 0,206 0,267 1,187 

Varaktighet 0,013 0,010 0,207 1,886 0,008 0,010 0,435 1,818 

CSR-uppfattning - - - - - - - - 

Ålder företag 0,002 0,002 0,310 1,152 - - - - 

Mikroföretag  -0,395 0,221 0,077 1,505 -0,424 0,219 0,056 1,471 

Små företag -0,218 0,188 0,249 1,275 -0,325 0,188 0,086 1,249 

Medelstora företag - - - - - - - - 

Familjeägt -0,173 0,190 0,365 1,452 -0,104 0,182 0,570 1,328 

Bransch 0,007 0,174 0,970 1,214 - - - - 

Konstant 6,181 0,542 0,000  6,221 0,519 0,000  

F (ANOVA Sig.) 1,926 (0,052) 1,971 (0,068) 

RSquare/R2  0,185 0,132 
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Regression 4 

R Square uppgår till 0,092, vilket därmed visar på en låg förklaringskraft mellan 

variablerna. Modellen visar på en signifikans på 0,249 och därmed är det inte möjligt att 

studera modellen på ett tillförlitligt sätt. VIF-värdet är emellertid mindre än fyra. Däremot 

finns det inget signifikant samband mellan defender för SME och CSR-implementering, 

då signifikansvärdet är 0,559 och därmed högre än 0,1.  Således är det inte relevant att 

studera B-koefficienten. Då det inte finns något signifikant samband kan hypotes 2 inte 

accepteras.  

 

Tabell 12. Regressionsanalys 3 & 4.  

 

5.6.1.3 Analyzer för SME  

I följande två regressionsanalyser undersöks sambandet mellan variablerna i hypotes 3: 

Inom små och medelstora företag finns det en medelstark positiv relation mellan strategin 

analyzer och graden av CSR-implementering.  

 

Regression 5 

R Square har ett värde på 0,160. Det innebär att variationen av den oberoende variabeln, 

analyzer för SME, har låg förklaringskraft, 16 procent, på den beroende variabeln, CSR-

CSR Implementering  Regressionsanalys 3 Regressionsanalys 4 

 B Std.fel Sig. VIF B Std.fel Sig. VIF 

Oberoende variabel         

DefenderSME 0,054 0,082 0,510             1,077 0,048 0083 0,559 1,056 

Kontrollvariabler          

Ålder  -0,011 0,012 0,350 1,826 -0,004 0,012 0,701 1,757 

Kön  0,324 0,194 0,099 1,137 - - - - 

VD/Ägare -0,109 0,212 0,609 1,243 -0,240 0,210 0,257 1,186 

Varaktighet 0,014 0,010 0,174 1,900 0,009 0,010 0,388 1,924 

CSR-uppfattning - - - - - - - - 

Ålder företag 0,001 0,002 0,647 1,109 - - - - 

Mikroföretag  -0,409 0,227 0,075 1,519 -0,070 0,238 0,768 1,655 

Små företag -0,240 0,193 0,219 1,284 0,331 0,192 0,088 1,404 

Medelstora företag - - - - - - - - 

Familjeägt -0,118 0,193 0,544 1,432 -0,040 0,184 0,828 1,290 

Bransch 0,034 0,179 0,851 1,220 - - - - 

Konstant  6,180 0,556 0,000  5,795 0,556 0,000  

F (ANOVA Sig.) 1,411 (0,189) 1,322 (0,249) 

RSquare/R2 0,142 0,092 
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implementering. Modellen har ett signifikansvärde på 0,114. Värdet överstiger 0,1 och 

modellen är därmed inte signifikant. Det är således inte möjligt att utläsa tillförlitliga 

resultat om sambandet. Emellertid kan det vara intressant att studera eventuellt samband 

mellan variablerna. VIF-värdet understiger fyra vilket innebär att det inte förekommer 

multikollinearitet. Det finns dock inget signifikant samband då signifikansen uppgår till 

0,137, vilket överstiger 0,1. Det är således inte av relevans att studera B-koefficienten. 

Då det inte finns något signifikant samband kan hypotes 3 inte accepteras.  

 

Regression 6  

Den andra regressionen mellan analyzer för SME och CSR-implementering har ett R 

Square på 0,123, vilket tyder på en låg förklaringskraft. Modellen är signifikant då den 

har ett värde på 0,092 vilket understiger 0,1 samt understiger VIF-värdet fyra. Det är 

därmed möjligt att vidare studera om det finns samband mellan variablerna. Analysen 

visar på att det finns ett samband mellan att tillämpa analyzer för SME som strategi och 

graden av CSR-implementering då signifikansen är 0,062, vilket är lägre än 0,1. Således 

studeras B-koefficienten för att studera styrkan och karaktären av sambandet. B-

koefficienten är 0,152 vilket innebär att det finns ett svagt positivt samband mellan 

variablerna. Enligt hypotes 3 finns det ett medelstarkt positivt samband mellan att ha 

analyzer som strategi och implementering av CSR. Regressionsanalysen talar för att det 

finns ett svagt positivt samband mellan variablerna. Detta innebär att hypotes 3 delvis 

accepteras.  
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Tabell 13. Regressionsanalys 5 & 6.  

 

5.6.1.4 Reactor för SME  

I följande två regressionsanalyser undersöks sambandet mellan variablerna i hypotes 4: 

Inom små och medelstora företag finns det en negativ relation mellan strategin reactor 

och graden av CSR-implementering.  

 

Regression 7  

R Square har ett värde på 0,151 och innebär därmed att variationen av den oberoende 

variabeln, reactor för SME, har en låg förklaringskraft på ungefär 15 procent på den 

beroende variabeln, CSR-implementering. Modellen har en signifikans på 0,149. Värdet 

överstiger 0,1 och modellen är därmed inte signifikant. Det är därmed inte möjligt att 

utläsa tillförlitliga resultat om sambandet mellan variablerna. VIF-värdet understiger 

emellertid fyra vilket innebär att det inte förekommer multikollinearitet. Däremot talar 

tabellen för att det inte finns något signifikant samband, då signifikansen uppgår till 

0,257, vilket överstiger 0,1. Det är således inte av relevans att studera B-koefficienten. 

Då det inte finns något signifikant samband kan hypotes 4 inte accepteras.  

 

CSR Implementering  Regressionsanalys 5 Regressionsanalys 6 

 B Std.fel Sig. VIF B Std.fel Sig. VIF 

Oberoende variabel         

AnalyzerSME 0,122 0,081 0,137             1,068 0,152 0,080 0,062 1,336 

Kontrollvariabler          

Ålder  -0,010 0,012 0,371 1,828 -0,004 0,011 0,593 1,752 

Kön  0,341 0,192 0,079 1,133 - - - - 

VD/Ägare -0,088 0,210 0,678 1,247 -0,207 0,207 0,321 1,195 

Varaktighet 0,012 0,010 0,225 1,892 0,007 0,010 0,451 1,820 

CSR-uppfattning - - - - - - - - 

Ålder företag 0,001 0,002 0,641 1,099 - - - - 

Mikroföretag  -0,455 0,224 0,046 1,509 -0,451 0,221 0,044 1,479 

Små företag -0,266 0,192 0,170 1,296 -0,358 0,189 0,362 1,261 

Medelstora företag - - - - - - - - 

Familjeägt -0,063 0,191 0,742 1,436 0,014 0,182 0,937 1,302 

Bransch 0,058 0,178 0,746 1,231 - - - - 

Konstant 6,129 0,551 0,000  6,109 0,521 0,000  

F (ANOVA Sig.) 1,622 (0,114) 1,827 (0,092) 

RSquare/R2 0,160 0,123 
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Regression 8  

Regressionen har ett lågt R Square på 0,09 och därmed är förklaringskraften väldigt låg 

på endast nio procent. Modellen visar inte på signifikans, då värdet uppgår till 0,263 vilket 

överstiger 0,1. VIF-värdet understiger dock fyra. Vidare har signifikansen ett värde på 

0,702 vilket är betydligt högre än 0,1 och således finns det inget signifikant samband 

mellan att ha reactor för SME som strategi och implementering av CSR. Det är därmed 

inte av intresse att studera B-koefficienten. Då det inte finns något signifikant samband 

kan hypotes 4  inte accepteras.  

 

Tabell 14. Regressionsanalys 7 & 8.  

 

5.6.2 Sammanfattning av regressionsanalyser  

Trots mängden tester som genomfördes fanns ingen kombination av kontrollvariabler 

som gav signifikant samband mellan samtliga strategier och CSR-implementeringen. 

Författarna fann emellertid två olika kombinationer som visade på samband mellan en 

respektive två strategier och CSR-implementering.  

 

Den första kombinationen gav ett signifikant samband mellan prospector för SME och 

CSR-implementering. Sambandet mellan variablerna är svagt positivt och uppnåddes 

genom att utesluta kontrollvariabeln uppfattning av CSR. Korrelationsanalysen för 

prospector för SME (se tabell 10) visar på att det fanns en stark korrelation mellan den 

CSR Implementering  Regressionsanalys 7 Regressionsanalys 8 

 B Std.fel Sig. VIF B Std.fel Sig. VIF 

Oberoende variabel         

ReactorSME -0,104 0,091 0,257           1,180 -0,032 0,082 0,702 1,341 

Kontrollvariabler          

Ålder  -0,012 0,012 0,309 1,830 -0,005 0,012 0,660 1,758 

Kön  0,365 0,195 0,064 1,156 - - - - 

VD/Ägare -0,092 0,211 0,663 1,247 -0,241 0,210 0,255 1,187 

Varaktighet 0,015 0,010 0,146 1,922 0,009 0,010 0,385 1,347 

CSR-uppfattning - - - - - - - - 

Ålder företag 0,001 0,002 0,466 1,131 - - - - 

Mikroföretag  -0,456 0,226 0,047 1,518 -0,428 0,225 0,061 1,486 

Små företag -0,256 0,193 0,189 1,294 -0,322 0,194 0,090 1,269 

Medelstora företag - - - - - - - - 

Familjeägt -0,109 0,191 0,570 1,411 -0,033 0,183 0,858 1,281 

Bransch 0,019 0,181 0,915 1,268 - - - - 

Konstant  6,206 0,553 0,000  6,161 0,532 0,000  

F (ANOVA Sig.) 1,512 (0,149) 1,292 (0,263) 

RSquare/R2 0,151 0,090 
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oberoende variabeln och kontrollvariabeln uppfattning av CSR. Då variabeln gav hög 

multikollinearitet uteslöts den från regressionsanalyserna. Vidare uteslöts 

kontrollvariabeln medelstora företag automatiskt av SPSS. Tester med samma 

kombination av kontrollvariabler genomfördes på de tre återstående strategierna. 

Samtliga av dessa tester visade dock på att det inte finns något signifikant samband mellan 

tillämpad strategi och graden av CSR-implementering. Trots att endast ett signifikant 

samband funnits är det detta resultat som studien vidare kommer utgå från och analysera.  

 

Den andra kombinationen av kontrollvariabler visade signifikant samband mellan två 

strategier och CSR-implementering. Både prospector för SME samt Analyzer för SME 

visade sig ha ett signifikant samband med graden av CSR-implementering. Båda 

relationerna mellan prospector för SME respektive analyzer för SME och CSR-

implementering visade på ett svagt positivt samband. Resultatet erhölls genom att 

inkludera följande kontrollvariabler; ålder, VD/ägare, varaktighet i position, ägandeform, 

små företag samt mikroföretag. Precis som tidigare uteslöt SPSS automatiskt 

kontrollvariabeln medelstora företag. Denna kombination uteslöt följaktligen ett flertal 

olika kontrollvariabler (uppfattning av CSR, företagets ålder, kön, bransch och 

medelstora företag), vilket kan ha en påverkan på tillförlitligheten av resultatet. Återigen 

uteslöts dessa kontrollvariabler för att undvika multikollinearitet då flera av de utvalda 

variablerna påvisade en relativt stark relation med den oberoende variabeln. 

Kontrollvariabler används för att undvika att felaktiga slutsatser dras om sambandet 

(Gujarati, 2004). Det innebär således en risk att studera samband med endast ett fåtal 

kontrollvariabler. Med anledning av detta kommer studien fokusera på resultatet av 

regressionsanalys 1 trots att det senare gav ytterligare ett signifikant samband.  

 

Hypotes 1. Inom små och medelstora företag finns det en stark positiv 

relation mellan strategin prospector och graden av CSR-implementering.  

Accepteras 

delvis 

Hypotes 2. Inom små och medelstora företag finns det en svag positiv relation 

mellan strategin defender och graden av CSR-implementering.  

Accepteras 

ej 

Hypotes 3. Inom små och medelstora företag finns det en medelstark positiv 

relation mellan strategin analyzer och graden av CSR-implementering.  

Accepteras 

delvis 

Hypotes 4. Inom små och medelstora företag finns det en negativ relation 

mellan strategin reactor och graden av CSR-implementering.  

Accepteras 

ej 

Tabell 15. Sammanfattning av hypoteser 1-4.  
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5.7 Multipel regressionsanalys med modererande variabel 

Enligt Pallant (2013) finns det ofta anledning till att misstänka att effekten mellan de 

valda variablerna kan påverkas av en tredje, så kallad modererande variabel. Enligt 

Kjellberg & Sörqvist (2015) påverkar den modererande variabeln relationen mellan den 

oberoende och beroende variabeln. Den modererande variabeln bildar tillsammans med 

den oberoende variabeln en interaktion (ibid). I denna studie är den modererande 

variabeln informell kontroll, och för att undersöka dess påverkan på företags CSR 

implementering genomfördes regressionsanalyser med modererande variabel. De 

multipla regressionsanalyserna i detta avsnitt kommer därmed undersöka om relationen 

mellan  CSR-implementering och den strategi ett företag tillämpar påverkas av 

användningen av informell kontroll, med hänsyn till ett flertal kontrollvariabler.   

 

 

Figur 3. Effekten av modererande variabel.                                

 

Vid regressionsanalys med modererande variabler måste de oberoende variablerna 

standardiseras för att kunna jämföras med varandra och med den modererande variabeln 

(Pallant, 2013). Enligt Sundell (2012) innebär standardisering att variablernas varians är 

lika med 1, vilket gör det möjligt att jämföra de olika variablerna trots olika skalenheter. 

Variablerna standardiserades genom att låta SPSS beräkna ett z-värde för varje strategi. 

De standardiserade värdena sparades och sedan multiplicerades vardera oberoende 

variabel med den modererande variabeln. Således var det möjligt att utföra 

regressionsanalyser för att undersöka vilken effekt den modererande variabeln har på 

relationen mellan den beroende och de oberoende variablerna. Samma tabeller och värden 

har analyserats som i de tidigare regressionsanalyserna. Nedan presenteras resultatet från 

regressionsanalyserna där varje strategi har behandlats var för sig. För att 

regressionsanalyserna med modererande variabel ska vara jämförbara med tidigare 

regressioner har samtliga kontrollvariabler inkluderats med undantag för uppfattning av 

CSR, likt regression 1 mellan den beroende och de oberoende variablerna.  
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5.7.1 Prospector för SME 

Regressionsanalysen undersöker sambandet mellan variablerna i Hypotes 5: Graden av 

användning av informell kontroll förstärker relationen mellan prospector som strategi 

och graden av CSR-implementering.  

 

I tabell 16 presenteras resultatet för regressionsanalys med modererande variabel 1. R 

Square uppgår till 0,509 vilket innebär att variationen i den modererande variabeln har en 

förklaringskraft på nästan 51 procent på variationen i den beroende variabeln. Vidare 

studeras signifikansvärdet i tabellen vilket visar ett värde på 0,000.  Detta värde visar på 

att modellen är perfekt signifikant och därmed presenterar ett tillförlitligt resultat. Nästa 

värde i tabellen som studeras är VIF-värdet för alla variablerna, för att undersöka om det 

förekommer multikollinearitet. Samtliga variablers VIF-värde understiger gränsnivån på 

fyra, det förekommer således ingen multikollinearitet. Vidare kan effekten av den 

modererande variabeln studeras i tabellen. Tabellen visar på ett signifikansvärde på 0,087 

vilket betyder att den modererande variabeln har en effekt på relationen mellan den 

beroende och oberoende variabeln. B-koefficient visar ett värde på -0,105, vilket innebär 

att informell kontroll har en svag negativ påverkan på relationen mellan prospector för 

SME och CSR-implementering.  

 

Tabell 16. Regressionsanalys med modererande variabel.   
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Tabell 17 nedan visar på att företag som i stor utsträckning använder sig av informell 

kontroll, implementerar CSR i hög grad oavsett om de till hög eller låg grad tillämpar 

prospector för SME. Däremot skiljer sig förhållandena då företag i mindre utsträckning 

använder sig av informell kontroll. Företag som i större utsträckning tillämpar prospector 

för SME implementerar CSR i högre grad då de i mindre utsträckning använder sig av 

informella kontroller. Graden av CSR-implementering minskar då företag med en svag 

prospector för SME-strategi i mindre utsträckning använder sig av informella kontroller. 

Enligt hypotesen skulle graden av användning av informell kontroll förstärka relationen 

mellan prospector som strategi och graden av CSR-implementering vilket inte stämmer 

överens med resultatet av regressionsanalysen. Således kan hypotes 5 inte accepteras.  

 

 

 

Tabell 17. Prospector för SME – Two-way interaction.   

 

5.7.2 Defender för SME  

Regressionsanalysen undersöker sambandet mellan variablerna i Hypotes 6: Graden av 

användning av informell kontroll försvagar relationen mellan defender som strategi och 

graden av CSR-implementering.  

 

R Square värdet för regressionen är 0,475. Det innebär att variationen i den modererande 

variabeln har en förklaringskraft på 47,5 procent på variationen i den beroende variabeln. 

Modellen visar en signifikansnivå på 0,000, vilket innebär att den har perfekt signifikans 

och resultaten om samband mellan variablerna är tillförlitliga. Vidare studeras VIF-

värdena som samtliga understiger fyra, vilket visar på att det inte förekommer 
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multikollinearitet. Effekten av den modererande variabeln, informell kontroll, undersöks 

genom att studera sambandets signifikans. Signifikansvärdet uppgår till 0,642. Då värdet 

överstiger 0,1 finns det ingen signifikant påverkan av informell kontroll på relationen 

mellan defender för SME och implementering av CSR. Det är därmed inte av relevans att 

studera B-koefficienten. Då det inte finns något signifikant samband kan hypotes 6 inte 

accepteras. 

 

CSR Implementering  Regressionsanalys 2 

 B Std.fel Sig. VIF 

Modererande variabel     

Defender x Inf.Kontroll -0,005 0,066 0,937 1,087 

Informell Kontroll 0,398 0,056 0,000 1,105 

Oberoende variabel     

DefenderSME -0,020 0,066 0,764             1,114 

Kontrollvariabler      

Ålder  -0,009 0,009 0,315 1,831 

Kön  0,311 0,154 0,047 1,143 

VD/Ägare -0,069 0,168 0,682 1,249 

Varaktighet 0,012 0,008 0,139 1,908 

CSR-uppfattning - - - - 

Ålder företag 0,001 0,001 0,952 1,149 

Mikroföretag  -0,338 0,181 0,065 1,533 

Små företag -0,115 0,154 0,459 1,300 

Medelstora företag - - - - 

Familjeägt -0,024 0,154 0,875 1,445 

Bransch 0,101 0,142 0,479 1,227 

Konstant   3,917        0,543         0,000 

F (ANOVA Sig.)                        6,263 (0,000) 

RSquare/R2 0,475 

Tabell 18. Regressionsanalys 2 med modererande variabel.  

 

5.7.3 Analyzer för SME  

Regressionsanalysen undersöker sambandet mellan variablerna i Hypotes 7: Graden av 

användning av informell kontroll försvagar relationen mellan analyzer som strategi och 

graden av CSR-implementering. 

 

Regressionen har ett R Square på 0,479. Variationen i den modererande variabeln har 

således en förklaringskraft på nästan 48 procent på variationen i den  beroende variabeln. 

Vidare visar modellen en perfekt signifikans på 0,000 vilket således innebär att resultatet 

om variablernas samband är tillförlitligt. Samtliga VIF-värden understiger fyra, vilket 
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visar på att det inte förekommer multikollinearitet. Den modererande variabelns effekt 

studeras genom signifikansen av variablernas samband. Värdet uppgår till 0,642 vilket är 

högre än 0,1 och därmed innebär att informell kontroll inte har någon påverkan på 

relationen mellan analyzer för SME och CSR-implementering. Således är det inte relevant 

att studera B-koefficienten. Då det inte finns något signifikant samband kan hypotes 7 

inte accepteras.  

 

CSR Implementering  Regressionsanalys 3 

 B Std.fel Sig. VIF 

Modererande variabel     

Analyzer x Inf.Kontroll 0,041 0,089 0,642 1,187 

Informell Kontroll 0,385 0,056 0,000 1,129 

Oberoende variabel     

AnalyzerSME 0,038 0,067 0,569             1,135 

Kontrollvariabler      

Ålder  -0,009 0,009 0,316 1,834 

Kön  0,304 0,154 0,051 1,147 

VD/Ägare -0,068 0,168 0,685 1,254 

Varaktighet 0,012 0,008 0,139 1,892 

CSR-uppfattning - - - - 

Ålder företag 0,000 0,001 0,861 1,140 

Mikroföretag  -0,349 0,180 0,055 1,526 

Små företag -0,145 0,156 0,357 1,341 

Medelstora företag - - - - 

Familjeägt -0,010 0,154 0,949 1,454 

Bransch 0,110 0,143 0,443 1,224 

Konstant 3,986 0,545 0,000  

F (ANOVA Sig.) 6,352 (0,000) 

RSquare/R2 0,479 

Tabell 19. Regressionsanalys 3 med modererande variabel.  

 

5.7.4 Reactor för SME  

Regressionsanalysen undersöker sambandet mellan variablerna i Hypotes 8: Graden av 

användning av informell kontroll försvagar relationen mellan reactor som strategi och 

graden av CSR-implementering. 

 

R Square antar ett värde på 0,504, vilket innebär att det finns en förklaringskraft av 

variationen i variablerna på 50 procent. Modellen är perfekt signifikant då den visar på 

ett värde av 0,000. Vidare understiger samtliga VIF-värden fyra och därmed förekommer 
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ingen multikollinearitet. Signifikansen har ett värde på 0,078, vilket är mindre än 0,1 och 

således har den modererande variabeln, informell kontroll, en effekt på relationen mellan 

reactor för SME och CSR-implementering. För att undersöka vilken effekt variabeln har 

studeras B-koefficienten, vilken visar ett värde på 0,129. Då det är ett positivt tal nära 

noll tyder det på att informell kontroll har en svag positiv effekt på relationen mellan att 

ha reactor för SME som strategi och graden av CSR-implementering.  

CSR Implementering  Regressionsanalys  

 B Std.fel Sig. VIF 

Modererande variabel     

Reactor x Inf.Kontroll 0,129 0,072 0,078 1,383 

Informell Kontroll 0,373 0,054 0,000 1,113 

Oberoende variabel     

ReactorSME -0,157 0,079 0,050             1,467 

Kontrollvariabler      

Ålder  -0,009 0,009 0,330 1,841 

Kön  0,300 0,152 0,052 1,181 

VD/Ägare -0,080 0,164 0,628 1,257 

Varaktighet 0,014 0,008 0,081 1,923 

CSR-uppfattning - - - - 

Ålder företag 0,000 0,001 0,802 1,147 

Mikroföretag  -0,378 0,176 0,034 1,532 

Små företag -0,200 0,153 0,196 1,363 

Medelstora företag - - - - 

Familjeägt -0,019 0,148 0,900 1,424 

Bransch 0,025 0,142 0,860 1,308 

Konstant 4,056 0,526 0,000  

F (ANOVA Sig.) 7,037 (0,000) 

RSquare/R2 0,504 

Tabell 20. Regressionsanalys 4 med modererande variabel.  

 

Utifrån tabell 21 nedan kan det utläsas att en hög grad av informell kontroll innebär en 

hög grad av CSR-implelemntering, oavsett till vilken grad företaget tillämpar reactor för 

SME som strategi. Däremot skiljer sig graden av CSR-implementering då företagen i 

lägre grad använder sig av informella kontroller. Företag som till låg grad tillämpar 

reactor för SME implementerar CSR i högre utsträckning då de i mindre utsträckning 

använder sig av informella kontroller. Företag som tillämpar en stark reactor för SME-

strategi implementerar CSR i lägre grad då de använder sig av informella kontroller i 

mindre utsträckning.  
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Den tidigare regressionsanalysen som undersökte sambandet mellan att ha reactor för 

SME som strategi och implementering av CSR visade på att det inte fanns något 

signifikant samband. Enligt Hypotes 8 skulle graden av användning av informell kontroll 

försvaga relationen mellan att ha reactor som strategi och graden av CSR-

implementering. Då det inte fanns något signifikant samband mellan reactor för SME och 

CSR-implementering är det således inte möjligt att studera vilken effekt informell 

kontroll har på relationen. Däremot talade hypotes 4 för att det skulle finnas ett negativt 

samband mellan att tillämpa reactor som strategi och graden av CSR-implementering. 

Vidare talar hypotes 8 för att detta samband ska försvagas då företagen i högre grad 

använder sig av informell kontroll, vilket regressionsanalysen tyder på. Således kan 

hypotes 8 delvis accepteras.  

 

 

Tabell 21. Reactor för SME – Two-way interaction.  

5.7.5 Sammanfattning av regressionsanalyser med modererande effekt  

Genomförandet av regressionsanalyserna med modererande variabel resulterade i att två 

signifikanta samband. Informell kontroll har påverkan på graden av CSR-implementering 

då strategierna prospector för SME samt reactor för SME tillämpas. Däremot finns det 

inga samband vid tillämpning av strategierna defender för SME samt analyzer för SME.  

 

Sambandet vid tillämpning av strategin prospector för SME visade på ett svagt negativt 

samband. Graden av CSR-implementering är är hög då företag med prospector för SME-

strategi i stor utsträckning använder sig av informella kontroller. Däremot minskar graden 

av CSR-implementering då företag med en svag prospector för SME-strategi inte 

använder sig av informella kontroller. Tillämpning av strategin reactor för SME visade 
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på ett positivt samband. Företag som tillämpar reactor för SME-strategi implementerar 

CSR i hög grad då de i stor utsträckning använder sig av informella kontroller. Vidare 

minskar CSR-implementeringen då ett företag med stark reactor för SME-strategi i 

mindre utsträckning använder sig av informella kontroller. Samtliga regressionsanalyser 

med modererande variabel uteslöt kontrollvariablerna uppfattning av CSR samt 

medelstora företag. Likt tidigare regressionsanalyser uteslöts medelstora företag 

automatiskt av SPSS. Vidare togs även beslutet att utesluta uppfattning av CSR för att 

erhålla jämförbara analyser.  

 

Hypotes 5. Graden av användning av informell kontroll förstärker relationen 

mellan prospector som strategi och graden av CSR-implementering.  

Accepteras 

ej 

Hypotes 6. Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen 

mellan defender som strategi och graden av CSR-implementering.  

Accepteras 

ej 

Hypotes 7. Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen 

mellan analyzer som strategi och graden av CSR-implementering.  

Accepteras 

ej 

Hypotes 8. Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen 

mellan reactor som strategi och graden av CSR-implementering. 

Accepteras 

delvis 

Tabell 22. Sammanfattning av hypoteser 5-8  
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6 Analys  

 

I följande kapitel presenteras en analys av studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds 

med en analys av studiens utformade hypoteser och dess resultat. Utifrån varje hypotes 

görs kopplingar från studiens teoretiska referensram som sedan sammanställs i en mer 

djupgående diskussion i varje avsnitt.  

 

6.1 Hypotesprövning 

6.1.1 Hypotes 1  

Den första hypotesen testar och undersöker relationen mellan små och medelstora 

företags tillämpning av strategin prospector och graden av CSR-implementering. Enligt 

Galan (2006) samt Waddock et al. (2002) kan ett företag välja att göra mycket eller 

ingenting alls för att implementera CSR, beroende på hur företaget väljer att styra sin 

verksamhet. Forskningen talar därmed för att graden av CSR-implementering påverkas 

av den strategi ett företag tillämpar (ibid). Företag med en proaktiv strategi, likt 

prospector, implementerar CSR i sin verksamhet i större utsträckning än andra företag 

(European Commission, 2003). Samtidigt talar tidigare studier för att de flesta små och 

medelstora företag tillämpar en prospector-strategi (Aragón-Sánchez & Sánchez-Marin, 

2005). Då intresset för CSR och socialt ansvarstagande har vuxit och fortsätter att växa, 

ställer intressenterna högre krav på att företagen tar hänsyn till detta. Enligt flera forskare 

krävs det därmed att företag med egenskaper som prospectors, i stor utsträckning måste 

bemöta de olika ansvarsområdena inom CSR (Clarkson,1995; Jamali,2008; Miles et al., 

2007) för att således erhålla legitimitet, i enlighet med legitimitetsteorin (Donaldson, 

2006). Med hänsyn till ovannämnda aspekter skapades hypotes 1, och lyder enligt 

följande:  

 

Hypotes 1. Inom små och medelstora företag finns det en stark positiv relation mellan 

strategin prospector och graden av CSR-implementering.  

 

För att kunna bedöma till vilken grad företag implementerar CSR i sina verksamheter 

utifrån en viss strategi, skapades ett mått för CSR-implementering. Måttet består av fyra 

olika ansvarsområden som är tagna från Carroll's pyramid of Corporate Social 
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responsibility, och dessa är filantropiskt, etiskt, legalt och ekonomiskt. Enligt Retolaza et 

al. (2009) är inget av ansvarsområdena viktigare än något annat och samtliga av dessa 

ansvarsområden måste samspela med varandra för att uppnå effekt. Schwartz & Carroll 

(2003) hävdar även att det ibland är svårt att urskilja ansvaren från varandra i praktiken. 

Således undersöktes graden av CSR-implementering genom att slå samman de olika 

områdena till en beroende variabel.  

 

Det empiriska materialet för de olika strategierna som samlades in var enligt reliability-

testet inte tillförlitligt, vilket innebär att det inte är möjligt att applicera strategierna i 

Miles & Snow typologin på små och medelstora företag. Till följd av detta nyttjades den 

insamlade informationen för att skapa fyra nya strategier som således kunde studeras på 

ett tillförlitligt sätt. Följaktligen skapades strategin prospector för SME som ersätter den 

tidigare strategin prospector. Hypotesen testades genom en regressionsanalys mellan den 

beroende variabeln, CSR-implementering, och den oberoende variabeln, prospector för 

SME. Hypotesen förväntades utifrån teorin ge ett starkt positivt samband mellan att 

implementera prospector för SME som strategi och graden av CSR-implementering. 

Korrelationsanalysen visade på att det finns en positiv men relativ svag relation mellan 

variablerna. Vidare undersöktes relationen i förhållande till ett antal kontrollvariabler, 

med hjälp av en regressionsanalys. Resultatet av regressionsanalysen visade även här på 

en svag positiv relation mellan den beroende och oberoende variabeln. Resultatet innebär 

således att små och medelstora företag som tillämpar prospector för SME som strategi 

har en svag positiv påverkan på graden av CSR-implementering. Vidare innebär det att 

CSR-implementeringen till en låg grad ökar då ett företag tillämpar strategin prospector 

för SME.  

 

På grund av att strategierna i Miles & Snow typologin inte var applicerbara på små och 

medelstora företag, gjordes analysen på den oberoende variabeln prospector för SME 

istället för prospector. Strategin prospector för SME innehåller en annorlunda 

kombination av egenskaper jämfört med strategin prospector. Prospector för SME 

inkluderar, till skillnad från prospector, även egenskaper tillhörande analyzers samt 

reactors. Utifrån den insamlade teorin finns det en medelstark respektive negativ relation 

mellan analyzers samt reactors och implementeringen av CSR. Inslagen av dessa 

strategiers egenskaper har således påverkat relationen mellan prospector för SME och 

CSR-implementering. Sambandet mellan de två variablerna är emellertid positivt precis 
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Responsibilities som förväntat, vilket tyder på att små och medelstora företag som 

tillämpar strategin prospector för SME i högre grad implementerar CSR.  

  

Vid genomförandet av regressionsanalysen inkluderades ett flertal kontrollvariabler. 

Analysen exkluderade emellertid kontrollvariabeln uppfattning av CSR. Utifrån en 

korrelationsanalys resulterade det i att uppfattning av CSR var högt korrelerad med CSR-

implementering. Denna korrelation försvagades emellertid då flera faktorer studerades 

och inkluderades som kontrollvariabler i regressionsanalysen. Fenomenet kan förklaras 

med hjälp av grundkonceptet i contingency teorin. Donaldson (2006) samt Otley (2016) 

menar på att företags utfall beror på flera olika faktorer samt hur dessa faktorer 

kombineras. Således innebär det att trots att det finns ett samband mellan en persons 

uppfattning av CSR och företagets implementering av CSR, förändrades detta samband 

vid beaktning av fler faktorer.  

 

Resultatet visar på att det finns ett positivt samband mellan att tillämpa prospector för 

SME som strategi och graden av CSR-implementering. Däremot är relationen inte lika 

stark som förväntat. Det är således inte möjligt att helt acceptera hypotesen, men inte 

heller att förkasta den.  

 

Hypotes 1 accepteras delvis.  

 

6.1.2 Hypotes 2  

I den andra hypotesen testades relationen mellan små och medelstora företags tillämpning 

av strategin defender och graden av CSR-implementering. Enligt Miles & Snow (1978) 

är strategierna defender och prospector varandras motsatser. Till skillnad från prospectors 

behöver företag med defender strategi inte tillfredsställa kunder på nya marknader. De 

söker inte heller efter att bli legitima genom att möta kundernas nya efterfrågan. Däremot 

strävar defenders att bibehålla legitimitet bland redan befintliga kunder på de marknader 

de arbetar inom (Desarbo et al., 2005). Det finns därmed incitament att utföra aktiviteter 

som uppfyller intressenternas förväntningar och behålla legitimitet. Följaktligen finns det 

en positiv relation mellan tillämpning av defender strategin och graden av CSR-

implementering i små och medelstora företag, dock inte av samma styrka som relationen 

mellan prospector strategin och graden av CSR-implementering. Utifrån ovan nämnda 

aspekter konstruerades hypotes 2 enligt följande:  
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Hypotes 2. Inom små och medelstora företag finns det en svag positiv relation mellan 

strategin defender och graden av CSR-implementering. 

 

Precis som tidigare slogs samtliga ansvarsområden samman för att representera graden 

av CSR-implementering. Med anledning av att de ursprungliga strategierna enligt 

reliability-testet inte kunde undersökas på ett tillförlitligt sätt, ersattes strategin defender 

med defender för SME. En korrelation- samt regressionsanalys genomfördes följaktligen 

mellan den beroende variabeln, CSR-implementering, och den oberoende variabeln, 

defender för SME. Resultatet av regressionsanalysen förväntades visa på ett svagt positivt 

samband mellan att tillämpa defender för SME som strategi och graden av CSR-

implementering. Resultatet från både korrelations- samt regressionsanalysen visade dock 

på att det inte fanns något signifikant samband mellan de två studerade variablerna. Det 

finns således varken ett positivt eller negativt samband. Vidare innebär det att graden av 

CSR-implementering inte påverkas av om ett företag tillämpar strategin defender för 

SME.  

 

Hypotesen syftade till att testa och undersöka relationen mellan att tillämpa defender som 

strategi och graden av CSR-implementering. Till följd av att strategin defender inte är 

applicerbar på små och medelstora företag, studerades sambandet utifrån den nya och 

bättre formade strategin, defender för SME. Den nya strategin innehåller en kombination 

av egenskaper från flera av de ursprungliga strategierna. Det kan således ha en effekt på 

resultatet och att det inte överensstämmer med det förväntade utfallet.  

 

Regressionsanalysen mellan defender för SME och CSR-implementering genomfördes 

med ett antal kontrollvariabler. I likhet med regressionsanalysen för hypotes 1 

inkluderades samtliga kontrollvariabler utom uppfattning av CSR. Valet att utesluta 

denna kontrollvariabel även i denna regression var att skapa enhetliga analyser som är 

jämförbara med varandra. Tester genomfördes emellertid då kontrollvariabeln 

inkluderades, vilka inte heller visade på något signifikant samband. Det finns således 

inget samband mellan att tillämpa strategin defender för SME och graden av CSR-

implementering.  

 

Hypotes 2 accepteras ej.  
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6.1.3 Hypotes 3  

Den tredje hypotesen syftar till att testa relationen mellan att tillämpa analyzer som 

strategi och graden av CSR-implementering. Analyzers är en kombination mellan 

prospectors och defenders (Galbreath, 2010; Hughes & Morgan, 2008). Företag som 

tillämpar analyzer som strategi måste dels tillgodose befintliga intressenter men även 

intressenter som finns på nya marknader. Detta gör de för att dels bibehålla samt erhålla 

legitimitet från samtliga av dessa intressenter. Det finns följaktligen ett incitament från 

dessa företag om att utföra aktiviteter som bidrar till legitimitet. Företag med analyzer 

som strategi har således ett starkt behov av att implementera CSR då de söker sig till nya 

marknader, precis som prospectors. Detta behov minskar emellertid då analyzers till 

skillnad från prospectors känner sig relativt trygga på de befintliga marknaderna och inte 

är lika anpassningsbara på grund av noga analyser innan förändringarna sker. Företag 

som tillämpar analyzer som strategi har ett medelstarkt behov av att implementera CSR 

för att tillgodose sina intressenter. Hypotes 3 formulerades utifrån ovanstående aspekter 

enligt följande:  

 

Hypotes 3. Inom små och medelstora företag finns det en medelstark positiv relation 

mellan strategin analyzer och graden av CSR-implementering. 

 

Graden av CSR-implementering studerades, likt tidigare, genom att slå samman samtliga 

ansvarsområden för att ge en enhetlig uppfattning. Strategin analyzer ersattes med den 

nya strategin analyzer för SME. Regressionsanalysen genomfördes därmed mellan den 

beroende variabeln, CSR-implementering, och den oberoende variabeln, analyzer för 

SME. Enligt hypotesen skulle regressionen resultera i ett medelstarkt positivt samband 

mellan variablerna. Enligt korrelationsanalysen finns det en positiv men relativt svag 

relation mellan variablerna. För att undersöka sambandet vidare genomfördes en 

regressionsanalys med kontrollvariabler. Regressionsanalysen resulterade istället i att det 

inte finns något signifikant samband mellan variablerna. Det innebär att det inte var 

möjligt att upptäcka varken ett positivt eller negativt samband, och således påverkar inte 

strategin analyzer för SME till vilken grad små och medelstora företag implementerar 

CSR i sina verksamheter.  
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Strategin analyzer ersattes med den nya strategin analyzer för SME som är bättre anpassad 

för små och medelstora företag. Sambandet mellan att tillämpa analyzer som strategi och 

graden av CSR-implementering överensstämmer inte med det förväntade hypotesen. Det 

kan förklaras utifrån att den nya strategin, analyzer för SME, innehåller egenskaper från 

flera av strategierna i Miles & Snow typologin.   

 

Precis som i de tidigare regressionerna inkluderades samtliga kontrollvariabler med 

undantag från uppfattning av CSR, med anledning av att skapa jämförbara resultat. 

Resultatet visade på att det inte finns något signifikant samband mellan att tillämpa 

analyzer för SME som strategi och graden av CSR-implementering. Regressionsanalyser 

genomfördes vidare genom att utesluta ytterligare kontrollvariabler. Vid ett test att 

utesluta ett större antal kontrollvariabler kunde ett resultat erhållas som visade på ett 

signifikant samband mellan variablerna. Genom att utesluta, uppfattning av CSR, 

företagets ålder, kön samt bransch, resulterade analysen i att det finns ett svagt positivt 

samband mellan att tillämpa analyzer för SME som strategi och graden av CSR-

implementering. Det finns emellertid en risk med att undersöka samband med endast ett 

fåtal kontrollvariabler (Gujarati, 2004). Samband mellan olika variabler påverkas av flera 

olika faktorer. Analyser som genomförs utan hänsyn till påverkande faktorer kan resultera 

i samband som inte är tillförlitliga. Likt contingency teorin är faktorer beroende av 

varandra och olika sammansättning av dessa faktorer ger olika utfall i olika situationer 

(Husted, 2000). Det finns således ingen säkerhet i att det faktiskt finns ett samband mellan 

att tillämpa analyzer som strategi och graden av CSR-implementering, då ett stort antal 

kontrollvariabler har exkluderats. Med anledning av osäkerheten i resultatet tas beslutet 

att det inte finns ett signifikant samband mellan variablerna. Det finns således inget 

samband mellan att tillämpa strategin analyzer för SME och graden av CSR-

implementering.  

 

Hypotes 3 accepteras ej.  

 

6.1.4 Hypotes 4  

I den fjärde hypotesen undersöks relationen mellan tillämpning av reactor som strategi 

och graden av CSR-implementering i små och medelstora företag. Strategin är en 

kombination av övriga tre strategier och saknar sammanhängande egenskaper. Reactors 

reagerar sent på förändringar som sker och de förändras endast när det är vitalt för 
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fortlevnad (Anthony et al., 2014). Denna inkonsekventa strategi lägger ingen större vikt 

vid att möta de krav och förväntning som ställs på dem (Galbreath, 2010). Således finns 

det inget incitament att implementera CSR för att bemöta kundernas förväntningar och 

därmed erhålla legitimitet. Med hänsyn till ovanstående aspekter konstruerades hypotes 

4 enligt följande:  

 

Hypotes 4. Inom små och medelstora företag finns det en negativ relation mellan strategin 

reactor och graden av CSR-implementering. 

 

Graden av CSR-implementering undersöktes, precis som tidigare, genom att slå samman 

samtliga ansvarsområden. Strategin reactor ersattes av den nya strategin reactor för SME. 

Således testades relationen mellan reactor för SME och graden av CSR-implementering 

i små och medelstora företag. Hypotesen förväntades resultera i en negativ relation mellan 

tillämpning av strategin reactor och CSR-implementering. Regressionsanalysen gav 

emellertid ett resultat som visade på att det inte finns något signifikant samband mellan 

de två variablerna. Det är således inte möjligt att dra några slutsatser om sambandet 

mellan att tillämpa reactor för SME som strategi och graden av CSR-implementering.  

 

Hypotesen avsåg att testa relationen mellan den ursprungliga strategin reactor och graden 

av CSR-implementering. Strategin reactor ersattes emellertid med den nya strategin, 

reactor för SME, som är anpassad för små och medelstora företag. Den nya strategin 

innehåller egenskaper från flera olika strategier. Kombinationen av dessa egenskaper 

påverkar resultatet av regressionsanalysen och kan därmed vara en av orsakerna till att 

det inte finns något signifikant samband.  

 

Regressionsanalysen inkluderade samtliga kontrollvariabler utom uppfattning av CSR, 

precis som i de tidigare analyserna. Uteslutandet av kontrollvariabeln gav ingen 

betydande påverkan på resultatet. Regressionen visade på ett icke-signifikant samband 

oberoende av om kontrollvariabeln inkluderades eller exkluderades. Trots tester med 

olika kombinationer av olika kontrollvariabler kunde signifikans inte uppnås. Det finns 

således inget samband mellan att tillämpa strategin reactor för SME och graden av CSR-

implementering.  

 

Hypotes 4 accepteras ej.  
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6.1.5 Sammanfattande analys av hypotesprövning  

Resultatet av denna studie visar på att inget av resultaten helt överensstämde med studiens 

fyra första hypoteser. Enligt Spence (1999) och Vyakarnam et al. (1997) påverkas graden 

av CSR-implementering av flera faktorer. Tidigare studier inom CSR och 

ekonomistyrning har ofta fokuserat på stora företag (Mousoilisa et al, 2004; Arjaljé & 

Mundy, 2013, Gond et al., 2012). I denna studie valde författarna att studera små och 

medelstora företag och därmed inkludera alla företag som ingår i definitionen av SMEs 

enligt Europeiska kommissionen (2015). Det finns emellertid en risk med att studera små 

och medelstora företag som en homogen grupp. Forskare menar på att företag med olika 

storlek har varierande egenskaper som i sin tur påverkar hur företaget arbetar och 

presterar (Udayasankar, 2008). Jenkins (2006) hävdar att små och medelstora företag inte 

kan ses som “små stora företag”. Detta anspråk kan tas i beaktning i denna studie. De 

egenskaper ett företag med fem anställda har gentemot ett företag med tvåhundra 

anställda påverkar hur och till vilken grad implementering av CSR sker (Ciliberti et al., 

2008). Utifrån korrelationsanalysen kan det utläsas att mikroföretag samt medelstora 

företag har ett betydande samband med graden av CSR-implementering. Det finns en 

svag negativ relation mellan mikroföretag och implementering av CSR. Relationen 

mellan medelstora företag och graden av CSR-implementering är istället svagt positiv. 

Det innebär således att företag med fler antal anställda i större utsträckning implementerar 

CSR än företag med färre antal anställda. Vidare finns det inget betydande samband 

mellan små företag och graden av CSR-implementering. Enligt European Commission 

(2003) och Perrini, Russo & Tencati (2007) påverkar ägarens åsikter och kunskaper hur 

väl ett företag implementerar CSR. I mindre företag, sådana som klassificeras som 

mikroföretag finns det ofta begränsade resurser (Spence, 2007). I sådana företag har 

således ägarens uppfattning av CSR en stor påverkan på graden av CSR-implementering. 

Då det finns en negativ relation mellan mikroföretag och CSR-implementering borde det, 

i enlighet med teorin, finnas ett negativt samband även mellan variablerna mikroföretag 

och uppfattning av CSR. Det förekommer emellertid inget samband mellan företagets 

storlek och dess uppfattning av CSR. Skillnaden i CSR-implementering i förhållande till 

storlek på företaget kan därmed antas bero på att ju mindre ett företag är desto mer 

begränsade resurser har de att implementera CSR, i enlighet med Spence (2007). 

 



  
 

90 

Tidigare forskning talar för att de olika strategierna inom Miles & Snow typologin har en 

påverkande faktor på ett företags CSR-implementering. Enligt Galan (2006) samt 

Waddock et al. (2002) påverkas graden av CSR-implementering av den strategi ett företag 

tillämpar. De tillförlitlighetstester som genomfördes visade på att strategierna i Miles & 

Snow typologin inte är applicerbara på små och medelstora företag. Därmed utformades 

fyra nya strategier som således är applicerbara på små och medelstora företag. Enligt 

Udayasankar (2008) är det inte företagets storlek i sig som påverkar utfallet, utan att det 

är de egenskaper som är förknippade med storleken. Resultatet av testerna tyder på att 

små och medelstora företags egenskaper inte matchar de egenskaper som karaktäriserar 

de olika strategiernas i Miles & Snow typologin. De nya strategierna inkluderar emellertid 

en annorlunda kombination av egenskaper som är bättre anpassade för små och 

medelstora företag.  Vidare menar Jenkins (2006) att små och medelstora företag inte kan 

ses som “små stora företag” vilket denna studie således visar på.  

 

Vid genomförandet av studien studerades flera kontrollvariabler för att öka 

tillförlitligheten i resultaten. De kontrollvariabler som inkluderas i studien ska enligt 

tidigare studier och teorier ha en påverkan på implementeringen av CSR. Flera av 

variablerna visade sig dock i denna studie inte visa på något signifikant samband med 

CSR-implementering. I flera av fallen kan avsaknaden av signifikanta samband bero på 

att denna studie är genomförd på små och medelstora företag till skillnad från de studier 

som talar för att det finns samband, vilka är genomförda på stora företag. Bransch är en 

av de variabler som inte visade på något samband i förhållande till CSR-implementering. 

Enligt Ljungdahl (1999) samt Sweeney & Coughalan (2008) har olika 

branschtillhörigheter en bidragande effekt på ett företags CSR-implementering. Bransch 

studerades som en kontrollvariabel, den visade dock inte på något samband i förhållande 

till graden av CSR-implementering. Enligt Manner (2010) påverkar VDn/ägarens kön 

CSR-engagemanget i ett företag, där kvinnor i större utsträckning implementerar CSR. 

Enligt denna studie finns det ett svagt positivt samband mellan kontrollvariabeln kön och 

CSR-implementering. Det innebär således att i överensstämmelse med tidigare forskning 

är kvinnor mer benägna att implementera CSR.  

 

Det insamlade empiriska materialet visar på att små och medelstora företag 

implementerar CSR i en relativt hög grad. Medelvärdet av CSR-implementering för 

samtliga företag uppgår till 5,6 på en skala mellan 1-7. Resultatet tyder på att små och 
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medelstora företag implementerar CSR i sina verksamheter, vilket kan förklaras utifrån 

intressentteorin. För att överleva måste företagen möta de krav som intressenterna ställer 

(Agudo-Valiente et al., 2015). Små och medelstora företags intressenter skiljer sig mot 

stora företags intressenter, men även inom definitionen små och medelstora företag finns 

det en variation av vilka intressenter som ska bemötas. Vidare menar Jenkins (2006) samt 

Deegan & Unerman (2011) att samtliga företag, oavsett storlek, har intressenter som både 

påverkar och påverkas av företagets verksamhet. Utifrån studiens resultat kan det 

konstateras att detta argument stämmer, då de flesta företag som studerats i hög grad 

implementerar CSR i sina verksamheter. Det finns ingen lag på att små och medelstora 

företag måste implementera CSR i sina verksamheter. Således är det intressenternas krav 

samt behovet av att erhålla legitimitet som motiverar implementeringen av CSR. Enligt 

Deegan & Unerman (2011) kategoriserar företag sina intressenter utifrån olika 

perspektiv. Vilket perspektiv ett företag väljer att bemöta sina intressenter påverkar till 

vilken grad företaget implementerar CSR. Företag gör en uppdelning av primära och 

sekundära intressenter (Clarkson, 1995). Det innebär således att företag med prospector 

för SME, som är positivt förknippade med CSR-implementering, kategoriserar de 

intressenter som ställer höga krav på CSR-implementering som primära intressenter. 

Uppdelning kan även ske av interna och externa intressenter (Freeman & Reed, 1983). 

Interna intressenter är sådana som finns inom företaget, vilket innebär att då det finns en 

god uppfattning av CSR inom verksamheten ökar implementeringen av CSR. Uppfattning 

av CSR undersöktes genom en kontrollvariabel och visade sig vara högt korrelerad med 

CSR-implementering. Vid regressionsanalysen bidrog faktorn dock till multikollinearitet 

vilket bidrog till att denna kontrollvariabel uteslöts från testerna. Den höga korrelationen 

tyder emellertid på att då de inom företaget, de så kallade interna intressenterna, har god 

syn på CSR ökar implementeringen av CSR.  

 

Det finns ett socialt kontrakt mellan företag, dess intressenter och det samhälle de verkar 

inom (Patten, 1992). Företag måste arbeta och prestera på ett sådant sätt som bemöter de 

krav och förväntningar som ställs på dem. Den ökade fokusen på sociala- och 

hållbarhetsaspekter ställer krav på företag att implementera CSR för att inte mista sin 

legitimitet. Det är essentiellt för företags fortlevnad att följa de normer och krav som ställs 

av samhället (Lee, 2011). Det empiriska materialet visar på att det genomsnittliga 

företaget implementerar CSR i stor utsträckning. Det tyder därmed på att samtliga företag 

måste uppfylla de krav och förväntningar som ställs på dem. Det är svårt att dra specifika 
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slutsatser då testerna av hypoteserna inte gav signifikanta samband med undantag för 

hypotes 1 med prospector för SME-strategin, som visade på ett svagt samband. Vidare 

kan dock diskussion föras om att företag med olika strategier måste upprätthålla sin 

legitimitet. Teori talar för att företag med olika strategi implementerar CSR i olika grad. 

Enligt Dowling & Pfeffer (1975) kan företag erhålla legitimitet på tre olika sätt. Därmed 

finns det olika sätt att agera på för företag att bli legitima och företag med olika strategier 

kan använda sig av olika metoder. Ett företag kan erhålla legitimitet genom att anpassa 

sig till de normer och värderingar som samhället ställer, vilket kan vara fördelaktigt för 

defenders som agerar på en säker marknad med befintliga intressenter. Vidare kan ett 

företag erhålla legitimitet genom att kommunicera med samhället och intressenter och 

påverka deras uppfattning om vad som är legitimt. Företag kan även identifiera sig med 

symboler som förknippas med legitimitet. De senare metoderna kan vara användbara för 

prospectors som hela tiden söker sig till nya marknader. Det är emellertid inte möjligt att 

dra säkra slutsatser om dessa antaganden. Däremot tyder det på att även små och 

medelstora företag måste erhålla legitimitet, vilket de gör genom att i hög grad 

implementera CSR i sina verksamheter. 

 

6.2 Hypotesprövning med modererande variabel  

6.2.1 Hypotes 5 

Forskning talar för att ett företags utfall påverkas av kombinationen mellan företagets 

strategi och den struktur de tillämpar (Mintzberg, 1990). Informell kontroll är en del av 

ett företags struktur. Enligt Fiegener (1994) är informell kontroll särskilt viktigt för 

företag som är flexibla och som ständigt söker nya möjligheter. På grund av sin flexibilitet 

behöver sådana företag decentraliserade kontroller, eller så kallad informell kontroll 

(ibid). Användning av informell kontroll kan för sådana företag leda till goda 

framgångsrika utfall. Företag med prospector som strategi hör till denna grupp av företag 

och kan därmed antas nyttja informell kontroll på ett framgångsrikt sätt. Genom att 

använda sig av väl fungerande informella kontroller ökar möjligheten för företag att 

framgångsrikt implementera CSR i sina verksamheter. Då företag med en flexibel 

strategi, som prospector, fördelaktigt använder sig av informella kontroller ökar graden 

av CSR-implementering (Anthony & Govinarajan, 1998; Shih & Yong, 2001). Detta 

förutsätter att företaget har en positiv syn på CSR. Enligt hypotes 1 finns det ett starkt 

positivt samband mellan att tillämpa prospector som strategi och graden av CSR-
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implementering. Utifrån ovanstående argument har hypotes 5 konstruerats enligt 

följande:  

 

Hypotes 5. Graden av användning av informell kontroll förstärker relationen mellan 

prospector som strategi och graden av CSR-implementering. 

 

Sambanden i hypotesen har testats genom en multipel regressionsanalys med 

modererande variabel. En analys har således gjorts på den beroende, en av de oberoende 

samt den modererande variabeln. Likt tidigare mäts CSR-implementering som ett 

enhetligt mått. Den oberoende variabeln studeras genom att slå samman samtliga 

egenskaper inom strategin prospector för SME. Den modererande variabeln, informell 

kontroll, mäts genom att slå samman samtliga aspekter som mäter graden till vilken de 

svarande företagen använder sig av informell kontroll.  

 

Hypotesen talar för att graden av informell kontroll ska stärka relationen mellan att 

tillämpa prospector som strategi och graden av CSR-implementering. Relationen mellan 

att tillämpa prospector och graden av CSR-implementering testades i hypotes 1, som 

förväntades visa på ett starkt positivt samband mellan variablerna. Det innebär således att 

resultatet av regressionsanalysen med den modererande variabeln, informell kontroll, 

skulle visa på ett ännu starkare samband. Testet av hypotes 1 visade emellertid på ett 

svagt positivt samband mellan strategin prospector och implementering av CSR. 

Regressionsanalysen med den modererande variabeln, visade på att det finns ett negativt 

samband, vilket innebär att informell kontroll har en påverkande effekt på relationen 

mellan tillämpning av strategin prospector för SME och CSR-implementering. Informell 

kontroll påverkar således inte relationen som förväntat. Effekten av att använda informell 

kontroll har en svag negativ effekt på relationen mellan att tillämpa prospector som 

strategi och graden av CSR-implementering. Små och medelstora företag som tillämpar 

en prospector för SME-strategi och som använder informella kontroller i stor utsträckning 

implementerar CSR i hög grad. Däremot påverkas CSR-implementeringen olika beroende 

på hur starkt företaget tillämpar strategin prospector för SME samt då de till låg grad 

använder sig av informell kontroll. Då företagen i mindre utsträckning använder sig av 

informell kontroll, ökar CSR-implementeringen om företaget tillämpar en stark 

prospector för SME-strategi. Däremot minskar CSR-implementeringen då företaget inte 

tillämpar en lika stark strategi. Det innebär att företag som tillämpar en stark prospector 



  
 

94 

för SME-strategi implementerar CSR i hög grad oberoende av deras användning av 

informell kontroll. Företag som har en svagare form av prospector för SME-strategi 

kräver däremot informella kontroller i stor utsträckning för att i hög grad implementera 

CSR.  

 

Tidigare argumenteras det för att företag som använder sig av informell kontroll och som 

tillämpar prospector som strategi når en högre grad av CSR-implementering, förutsatt att 

de har en positiv syn på CSR. Då kontrollvariabeln exkluderades i tidigare regressioner 

togs beslutet att exkludera den även i denna regressionsanalys. Detta gjordes för att 

erhålla resultat som är jämförbara med tidigare regressionsanalyser. 

 

Hypotes 5 accepteras ej.  

 

6.2.2 Hypotes 6 

Den sjätte hypotesen syftar till att undersöka vilken påverkan informell kontroll har på 

relationen mellan att tillämpa strategin defender och graden av CSR-implementering. 

Företag med en defender strategi är, i motsats till prospectors, inte flexibla och de befinner 

sig istället på stabila marknader med stabila produktserier (Miles & Snow, 1978). 

Defenders kräver mer omfattande och centraliserade kontroller och därmed är formella 

kontroller fördelaktiga  (Fiegener, 1994). Informella kontroller är således inte att föredra 

då företagen vill ha framgångsrika utfall. Graden av CSR-implementering gynnas därmed 

inte av att företag med defender som strategi i större utsträckning använder sig av 

informell kontroll. Hypotes 2 talar för att det finns en svag positivt relation mellan att ha 

defender som strategi och graden av CSR-implementering. Följaktligen har hypotes 6 

konstruerats enligt nedan:  

 

Hypotes 6. Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen mellan 

defender som strategi och graden av CSR-implementering. 

 

Hypotesen testades genom en regressionsanalys med den beroende variabeln, CSR-

implementering, den oberoende variabeln defender för SME och den modererande 

variabeln informell kontroll. Hypotes 6 talar för att informell kontroll försvagar relationen 

mellan defender och CSR-implementering. Enligt hypotes 2 skulle det finnas en svag 

relation mellan variablerna. Analysen för hypotes 2 visade dock på att det inte finns något 
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signifikant samband mellan att ha defender för SME som strategi och till vilken grad CSR 

implementeras. Det är således inte möjligt att undersöka om relationen stärks eller 

försvagas av graden av användning av informell kontroll. Regressionsanalysen med den 

modererande variabeln, informell kontroll, resulterade emellertid i att det inte finns något 

signifikant samband. Det innebär således att det inte finns någon betydande relation 

mellan små och medelstora företag som tillämpar defender strategin och graden av CSR-

implementering då de använder sig av informell kontroll.  

 

Strategin defender ersattes med den nya strategin defender för SME i 

regressionsanalysen. Den nya strategin är en kombination av egenskaper olika strategier, 

vilket kan ha en påverkan på resultatet av regressionsanalysen och att det inte finns något 

betydande samband.  

 

Hypotes 6 accepteras ej.  

 

6.2.3 Hypotes 7  

Hypotes sju undersöker vilken påverkan informell kontroll har på relationen mellan att 

ha analyzer som strategi och graden av CSR-implementering. Analyzers är en 

kombination av strategierna prospector och defender (Miles & Snow, 1978). Företag med 

analyzer strategin utvecklar endast verksamheten efter noggranna analyser. De är således 

inte flexibla i samma utsträckning som prospectors. På grund av sin försiktighet och de 

noggranna analyserna kräver analyzers, likt defender, med formella kontroller för lyckade 

utfall. För att framgångsrikt implementera CSR bör företag med analyzer strategin 

använda sig av formella kontroller (Fiegener, 1994; Narver, 1993; Shortell & Zajac, 

1990). Således innebär det att informella kontroller bidrar till en lägre grad av CSR-

implementering då företaget tillämpar en analyzer strategi. Enligt hypotes 3 är relationen 

mellan att tillämpa strategin analyzer och graden av CSR-implementering medelstarkt 

positiv. Hypotes 7 formulerades enligt följande:  

 

Hypotes 7. Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen mellan 

analyzer som strategi och graden av CSR-implementering.  

 

Analysen genomfördes med den beroende variabeln CSR-implementering, den 

oberoende variabeln analyzer för SME och den modererande variabeln informell kontroll. 
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Enligt hypotesen förväntas graden av informell kontroll försvaga relationen mellan den 

beroende och oberoende variabeln. Enligt hypotes 3 finns det en medelstark relation 

mellan att tillämpa analyzer som strategi och graden av CSR-implementering. Istället 

resulterade analysen i att det inte finns något signifikant samband mellan variablerna. 

Regressionsanalysen av hypotes 7 resulterade också i ett icke signifikant samband. Det 

innebär att informell kontroll inte påverkar relationen mellan att tillämpa analyzer som 

strategi och till vilken grad företaget implementerar CSR.  

 

Regressionsanalysen genomfördes på den nya strategin analyzer för SME istället för 

strategin analyzer. Det faktum att analyzer för SME inkluderar egenskaper från flera 

strategier, kan ha påverkat att resultatet inte blev som förväntat.  

 

Hypotes 7 accepteras ej.  

 

6.2.4 Hypotes 8  

Hypotes 8 undersöker vilken påverkan informell kontroll har på relationen mellan att 

tillämpa reactor som strategi och graden av CSR-implementering. Företag med reactor 

som strategi reagerar starkt på det som sker på marknaden (Miles & Snow, 1978). Det är 

således inte optimalt för sådana företag att använda sig av centraliserade och formella 

kontroller. På grund av företagens flexibilitet är det fördelaktigt att använda informella 

kontroller för att nå goda utfall (Fiegener, 1994; Conant, et al., 1990). Följaktligen har 

små och medelstora företag som använder informell kontroll i större utsträckning och som 

tillämpar strategin reactor bättre möjligheter att implementera CSR i högre grad. Således 

bör CSR-implementeringen öka då ett företag med reactor som strategi använder sig av 

informella kontroller i större utsträckning. Enligt hypotes 4 är relationen mellan strategin 

reactor och graden av CSR-implementering negativ. Utifrån diskuterade aspekter 

formulerades hypotes 8 enligt nedan:  

 

Hypotes 8. Graden av användning av informell kontroll försvagar relationen mellan 

reactor som strategi och graden av CSR-implementering. 

 

Regressionsanalysen genomfördes med den beroende variabeln CSR-implementering, 

den oberoende variabeln reactor för SME och den modererande variabeln informell 

kontroll. Hypotesen talade för att informell kontroll skulle försvaga relationen mellan den 
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beroende och oberoende variabeln. Enligt hypotes 4 skulle det finnas en negativ relation 

mellan att tillämpa reactor som strategi och graden av CSR-implementering. Analysen 

visade emellertid på att det inte finns något signifikant samband mellan de två variablerna. 

Regressionsanalysen som testade sambandet i hypotes 8 visade på att det finns ett 

signifikant samband mellan variablerna. Det innebär att då små och medelstora företag 

använder sig av informell kontroll påverkas relationen mellan att ha reactor för SME som 

strategi och till vilken grad de implementerar CSR. Effekten av användning av informell 

kontroll har en svag positiv påverkan på relationen mellan den beroende och oberoende 

variabeln. Det innebär att företag som har en stark reactor för SME-strategi i stor 

utsträckning behöver informella kontroller för att i hög grad implementera CSR. Företag 

som har en svag reactor för SME-strategi, implementerar CSR i hög grad oberoende av 

om de använder informella kontroller i större eller mindre utsträckning.  

 

Hypotes 8 talade för att relationen mellan att reactor som strategi och CSR-

implementering skulle försvagas. Alltså att CSR-implementeringen skulle öka då 

företaget i högre grad använder sig av informell kontroll, vilket regressionsanalysen för 

hypotesen visade på. Då regressionsanalysen för relationen mellan att tillämpa reactor för 

SME som strategi och CSR-implementering visade på ett icke-signifikant samband är det 

inte möjligt att undersöka om relationen förändrades. Däremot är det möjligt att studera 

utfallet av regressionsanalysen för hypotes 8 mot det förväntade resultatet i hypotes 4. 

Resultatet av regressionsanalysen för hypotes 8 stämmer överens med det resultat som 

förväntades, att relationen försvagades. Det innebär vidare att användning av informella 

kontroller har påverkan på hur tillämpning av strategin reactor för SME och CSR-

implementering relaterar till varandra. Det innebär således att små och medelstora företag 

som tillämpar strategin reactor för SME har bättre möjligheter att i högre grad 

implementera CSR i sina verksamheter då de i större utsträckning använder sig av 

informella kontroller. 

 

Hypotes 8 accepteras delvis.  

 

6.2.5 Sammanfattande analys av hypotesprövning med modererande variabel  

Enligt contingency teorin finns det inte ett optimalt sätt att organisera en verksamhet 

(Husted, 2000). Företagets utfall beror på olika faktorer som strategi och struktur. Således 

bör informell kontroll ha påverkan på graden av CSR-implementering beroende på vilken 
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strategi ett företag antar. Forskning har vidare talat för att informell kontroll har påverkan 

på ett företags utfall, dock finns ingen tidigare forskning som undersökt påverkan på 

CSR-implementering. I två av de fyra testerna som genomfördes i denna studie hade 

informell kontroll en effekt på relationen mellan strategi och CSR-implementering. 

Graden av CSR-implementering förändras då en modererande faktor inkluderas i testet, i 

enlighet med contingency teorin. Graden av CSR-implementering påverkas således då ett 

företag använder sig av informell kontroll.  

 

Forskare är emellertid oeniga om hur strategi och struktur förhåller sig till varandra. 

Chandler (1962) menar på att strukturen beror på den strategi företaget tillämpar. Hall & 

Saias (1980) menar däremot på att strategin är beroende på företagets struktur. Vidare 

talar Mintzberg (1990) för att relationen är ömsesidig. Enligt Fiegener (1994) beror 

företagets användning av informell kontroll på den strategi som företaget tillämpar. 

Studien tyder på att små och medelstora företag, oberoende av strategi, i högre grad 

implementerar CSR då de i större utsträckning använder sig av informella kontroller, i 

överensstämmelse med Spence (1999) och Jenkins (2004). Utifrån de genomförda 

testerna har företagens struktur, användning av informell kontroll, i två av fyra fall 

antingen en positiv eller negativ effekt på relationen mellan tillämpad strategi och CSR-

implementering. Resultaten tyder på att företag som i stor utsträckning använder 

informella kontroller också implementerar CSR i högre grad, oberoende av om företaget 

i hög eller låg grad tillämpar antingen prospector för SME eller reactor för SME som 

strategi. Vidare påverkar emellertid en låg användning av informell kontroll CSR-

implementeringen olika beroende av vilken och till vilken grad en strategi tillämpas. För 

företag med prospector för SME-strategi spelar det inte någon större roll om de i hög eller 

låg grad använder sig av informella kontroller i förhållande till CSR-implementering. 

CSR-implementeringen är emellertid något lägre då dessa företag i mindre utsträckning 

använder sig av informell kontroll. För företag som har en svagare form av prospector för 

SME-strategi, är den negativa påverkan på CSR-implementering större då företaget i 

mindre utsträckning använder sig av informella kontroller, än då företaget tillämpar en 

stark prospector för SME-strategi. Företag som tillämpar en stark reactor för SME-

strategi kräver att informella kontroller används i hög utsträckning. Däremot är företag 

som har en svag reactor för SME-strategi mer oberoende av användningen av informell 

kontroll i förhållande till graden av CSR-implementering. Användning av informell 

kontroll i stor utsträckning är emellertid alltid mer positivt relaterad till graden av CSR-
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implementering i företag med strategierna prospector för SME samt reactor för SME. 

Resultaten visar på att det finns en stark relation mellan CSR-implementering och 

informell kontroll oberoende av vilken strategi ett företag har. Det innebär således att det 

inte finns någon stark relation mellan företagens struktur, informell kontroll, och dess 

strategi. Att CSR-implementering sker i hög grad när informell kontroll används i stor 

utsträckning, oavsett vilken strategi som tillämpas, talar emot contingency teorin om att 

flera aspekter påverkar utfallet (Husted, 2000).  

 

Tidigare forskning menar på att informella kontroller är positivt förknippade med små 

och medelstora företags CSR-implementering (Jenkins, 2004). Tidigare forskning menar 

vidare att informell kontroll har olika påverkan beroende på vilken strategi ett företag 

tillämpar. Enligt Fiegener (1994) har informell kontroll antingen har en positiv eller 

negativ påverkan på CSR-implementering beroende på vilken strategi företaget tillämpar. 

Fiegener (ibid) menar på att strategierna prospector och reactor påverkas positivt av 

användningen av informell kontroll, medan defender och analyzer påverkas negativt. Det 

har således funnits motsägelser inom tidigare studier. Denna studie visar på att informell 

kontroll högt korrelerar med CSR-implementering. Informell kontroll har en positiv 

effekt på CSR-implementering i små och medelstora företag. Detta förutsätter att 

sambandet studeras oberoende av vilken strategi företagen har. Vidare visar 

regressionsanalyserna på att en hög grad av informell kontroll har en positiv påverkan på 

CSR-implementering då små och medelstora företag tillämpar strategierna prospector för 

SME respektive reactor för SME. Däremot finns det inga samband mellan användning av 

informell kontroll, CSR-implementering samt tillämpandet av strategierna defender för 

SME samt analyzer för SME. Således har användning av informell kontroll påverkan på 

CSR-implementering i förhållande till tillämpandet av olika strategier.  
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7 Slutsats  

 

Följande kapitel avser att sammanställa studiens slutsatser samt besvara uppsatsens 

problemformulering och syfte. I detta avsnitt redogörs en sammanfattning över huruvida 

strategierna inom Miles & Snow typologin påverkar graden av små och medelstora 

företags CSR-implementering samt vilken effekt informell kontroll har på sambanden. 

Graden av CSR-implementering i små och medelstora företag redogörs även för i 

förhållande till intressentteorin samt legitimitetsteorin. Avsnittet följs sedan av en 

presentation av studiens teoretiska, metodologiska, empiriska samt praktiska bidrag. 

Kapitlet avslutas med en diskussion gällande begränsningar och förslag till framtida 

forskning.   

 

7.1 Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka till vilken grad små och medelstora företag i Sverige 

implementerar CSR och hur implementeringen påverkas av vilken strategi företaget 

tillämpar. Studien syftade även till att testa och förklara hur relationen mellan graden av 

CSR-implementering och den strategi som tillämpas, påverkas av graden av användning 

av informell kontroll. Varför ett företag implementerar CSR kan förklaras med hjälp av 

intressentteorin samt legitimitetsteorin (Freeman et al., 2010; Lee, 2011). Vidare ligger 

contingency teorin till grund för att beskriva den informella kontrollens påverkan på 

sambandet mellan CSR-implementering och tillämpningen av de olika strategierna 

(Donaldson, 2006). Utifrån de tre förklaringsteorierna samt teori kring CSR-

implementering, strategi och informell kontroll, konstruerades åtta hypoteser i syfte att 

undersöka dessa samband. De studerade företagen kan klassificeras som små och 

medelstora utifrån Europeiska kommissionens (2015) tröskelvärden.  

 

Små och medelstora företags CSR-implementering undersöktes i förhållande till vilken 

strategi företaget tillämpar. Studien utgick från strategierna i Miles & Snow typologin, 

prospector, defender, analyzer och reactor. Utifrån de tester som genomfördes visade det 

sig att dessa strategier inte kunde studeras på ett tillförlitligt sätt och därmed inte är 

applicerbara på små och medelstora företag. Följaktligen omvandlades de ursprungliga 

strategierna till nya strategier som således är applicerbara på små och medelstora företag. 

De nya strategierna innehåller en annorlunda kombination av egenskaper från de fyra 
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ursprungliga strategierna. De nya strategierna fick följande namn; prospector för SME, 

defender för SME, analyzer för SME och reactor för SME. Samtliga analyser 

genomfördes med de nya strategierna.  

 

Sambandet mellan CSR-implementering och prospector för SME visade på ett svagt 

positivt samband, sambandet förväntades dock vara starkt positivt. Prospector för SME 

inkluderar egenskaper från flera av de ursprungliga strategierna, vilket kan vara en 

anledning till att sambandet inte blev av den styrka som förväntades. Vidare tyder studien 

på att det inte finns något samband mellan CSR-implementering och defender för SME, 

analyzer för SME samt reactor för SME. Detta trots att tidigare studier visat på att det 

finns antingen positiva eller negativa samband (Fiegener, 1994). De tidigare studierna 

som genomförts har dock undersökt förhållandet i stora företag. Således kan det antas att 

små och medelstora företags tillämpning av strategi inte har någon större påverkan på till 

vilken grad de implementerar CSR. Till följd av att det inte var möjligt att applicera 

strategierna i Miles & Snow typologin tyder denna studie, i enlighet med Udayasankar 

(2008) och Jenkins (2008), på att små och medelstora företag har andra egenskaper än 

större verksamheter och att de därmed inte kan ses som “små stora företag”.  

 

Studien visar på att informell kontroll högt korrelerar med CSR-implementering. 

Informell kontroll har en stor positiv effekt på CSR-implementering i små och medelstora 

företag. Detta förutsätter att sambandet studeras oberoende av vilken strategi företagen 

har. Vidare visade sig graden av CSR-implementering och användning av informell 

kontroll ha ett stark positiv samband då ett företag tillämpar strategierna prospector för 

SME samt reactor för SME. Graden av CSR-implementering minskar något då dessa 

företag i mindre utsträckning använder sig av informell kontroll. Företag som har en stark 

prospector för SME-strategi är emellertid mindre beroende av graden av användning av 

informell kontroll. Däremot har företag med stark reactor för SME-strategi ett större 

behov av att i hög grad använda sig av informell kontroll. I enlighet med Fiegener (1994) 

påverkas CSR-implementering olika beroende på vilken strategi företaget tillämpar. 

Denna studie visar däremot inte på samma effekt av informell kontroll som tidigare 

studier. Vidare tyder studien på att informell kontroll inte har någon effekt på relationen 

mellan CSR-implementering och tillämpning av varken defender för SME eller analyzer 

för SME. Det innebär således att informell kontroll har olika påverkan på CSR-

implementering beroende på vilken strategi företagen tillämpar. Det innebär att informell 
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kontroll inte alltid har en positiv effekt på CSR-implementering, vilket skiljer sig mot 

Jenkins (2004) studie. Det finns därmed inte ett optimalt sätt att styra en organisation, i 

enlighet med contingency teorin (Donaldson, 2006). Det finns emellertid en stark positiv 

relation mellan graden av CSR-implementering och användning av informell kontroll, 

oberoende av vilken strategi företaget tillämpar. Det tyder på att implementering av CSR 

inte beror på kombinationen av strategi och struktur, informell kontroll, vilket talar emot 

contingency teorin som menar att kombinationen av olika variabler påverkar utfallet 

(Husted, 2000).  

 

Tidigare forskning inom CSR har främst fokuserat på stora företag och det finns ett 

begränsat antal studier som undersöker begreppet i förhållande till små och medelstora 

företag. Forskare är oeniga om huruvida små och medelstora företag implementerar CSR 

i sina verksamheter. Enligt Cambell (2007) samt McWilliams & Siegel (2001) har små 

och medelstora företag inte samma möjligheter att implementera CSR. Mousiolisa et al. 

(2014) samt Udayasankar (2008) menar däremot att små och medelstora företag har 

förutsättning för att implementera CSR, men att CSR innebär något annat för dessa 

företag i förhållande till stora verksamheter. Måttet för att undersöka CSR-

implementeringen anpassades för små och medelstora företag. Därmed kan det 

konstateras att sådana företag skiljer sig mot stora företag. Vidare menar Jenkins (2006) 

att alla företag, även små och medelstora, måste implementera CSR för att möta sina 

intressenter och erhålla legitimitet. Utifrån studiens observationer kan det fastställas att 

små och medelstora företag i hög grad implementerar CSR. Det överensstämmer med 

Roberts, Lawson & Nicholls (2006) som menar på att små och medelstora företag arbetar 

med CSR-relaterade aktiviteter. Då det inte är lagstadgat för små och medelstora företag 

att implementera CSR kan den höga graden av CSR-implementering förklaras utifrån 

intressentteorin samt legitimitetsteorin (Freeman et al., 2010; Lee, 2011). Studien visar 

vidare på att medelstora företag har en positiv relation till implementering av CSR och 

att mikroföretag har en negativ relation till CSR-implementering.  I enlighet med Spence 

(2007) kan små företags begränsade resurser vara en anledning till resultatet. Däremot 

finns det ingen betydande relation mellan företag som klassificeras som små och 

implementering av CSR. Vidare talar studien för att ett genomsnittligt företag i hög grad 

implementerar CSR, mätt på samtliga företag. Det finns därmed anledning att vidare 

studera CSR-implementering även inom små och medelstora företag. Detta då mindre 

företag, i enlighet med Jenkins (2006), har annorlunda egenskaper än stora företag och 
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att det således inte är möjligt att överföra tidigare forskning med fokus på stora företag 

på företag som klassificeras som små och medelstora.  

 

Studiens problemformulering kan besvaras med att CSR-implementering påverkas 

positivt då ett företag tillämpar strategin prospector för SME. Däremot finns det inget 

betydande samband mellan CSR-implementering och tillämpning av varken defender för 

SME, analyzer för SME samt reactor för SME. Vidare har en hög grad av informell 

kontroll en positiv effekt på graden av CSR-implementering då ett företag tillämpar någon 

av strategierna prospector för SME respektive reactor för SME. Vid tillämpning av 

defender för SME och analyzer för SME finns det emellertid inget betydande samband 

mellan graden av CSR-implementering och till vilken grad företaget använder sig av 

informell kontroll.  

 

7.2 Studiens bidrag  

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studien bidrar med förståelse för vilken påverkan små och medelstora företags tillämpade 

strategi har på implementering av CSR. Resultaten tyder på att företag med strategin 

prospector för SME har en positiv påverkan på CSR-implementering. Däremot har ingen 

av de övriga tre strategierna något samband med implementeringen av CSR. Studien 

bidrar även med kunskap om vilken effekt informell kontroll har på relationen mellan de 

studerade strategierna och CSR-implementering. Resultatet tyder på att företag med 

prospector för SME som strategi har en negativ påverkan på CSR-implementering då de 

i högre grad använder sig av informell kontroll. Företag med reactor för SME som strategi 

visade sig ha en positiv påverkan på CSR-implementering i förhållande till vilken grad 

de använder sig av informell kontroll. Det kan konstateras att användning av informell 

kontroll har påverkan på relationen mellan CSR-implementering och tillämpning av en 

viss strategi. Vidare visar studien emellertid på att små och medelstora företag 

implementerar CSR i högre grad då de i större utsträckning använder sig av informella 

kontroller.  

 

Studien fyller även det gap som avser hur informell kontroll påverkar CSR-

implementering i förhållande till vilken strategi som tillämpas inom små och medelstora 

företag. Det finns en inkonsekvens inom tidigare forskning. Enligt Jenkins (2004) samt 

Spence (1999) anses informella kontroller vara fördelaktiga för samtliga små och 
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medelstora företag. Vidare menar andra forskare att användningen av informell kontroll 

är positiv respektive negativ beroende på vilken strategi ett företag antar (Fiegener, 1994). 

Denna studie visar på att informell kontroll högt korrelerar med CSR-implementering och 

därmed ger en positiv effekt på implementeringen. Studien tyder på att företag som 

tillämpar strategierna prospector för SME samt reactor för SME implementerar CSR i 

högre grad då de i stor utsträckning använder sig av informella kontroller. För företag 

med prospector för SME-strategi spelar det inte någon större roll om de i hög eller låg 

grad använder sig av informella kontroller i förhållande till CSR-implementering. CSR-

implementeringen är emellertid något lägre då dessa företag i mindre utsträckning 

använder sig av informell kontroll. Företag som har en svagare form av prospector för 

SME-strategi är den negativa påverkan på CSR-implementering större då företaget i 

mindre utsträckning använder sig av informella kontroller, än då företaget tillämpar en 

stark prospector för SME-strategi. Företag som tillämpar en stark reactor för SME kräver 

att informella kontroller används i hög utsträckning. Däremot är företag som har en svag 

reactor för SME-strategi mer oberoende av användningen av informell kontroll i 

förhållande till graden av CSR-implementering. Studien tyder således på att det finns ett 

starkt positivt samband mellan CSR-implementering och informell kontroll i små och 

medelstora företag, i enlighet med Spence (1999) och Jenkins (2004). Vidare visar studien 

på att sambanden skiljer sig åt beroende på vilken strategi ett företag antar, vilket 

överensstämmer med Fiegener (1994). Det finns således skäl att konstatera att det inte 

finns ett optimalt sätt att styra en organisation, i enlighet med contingency teorin 

(Donaldson, 2006). Tillämpning av olika strategier påverkar emellertid inte sambanden 

på samma sätt som i tidigare forskning, vilket kan bero på att denna studie är genomförd 

på små och medelstora företag.  

 

7.2.2 Metodologiskt bidrag 

Utifrån tidigare studier och forskning konstruerades en mall för att mäta små och 

medelstora företags grad av CSR-implementering, till vilken grad de tillämpar en viss 

strategi samt i vilken utsträckning de använder sig av informell kontroll. De påståenden 

som utformats för att mäta CSR-implementering samt informell kontroll visade sig vara 

användbara för att undersöka studiens syfte. Den mall som utformades för att kategorisera 

respondenterna med olika strategier visade sig däremot inte vara användbar.  
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Till följd av att strategierna i Miles & Snow typologin inte var applicerbara på små och 

medelstora företag, skapades fyra nya strategier som  är mer anpassade för dessa företag. 

De nya strategierna är utformade utifrån samma egenskaper som de i Miles & Snow 

typologins strategier, men med annorlunda kombinationer. De nya strategierna inkluderar 

således egenskaper från flera av de ursprungliga strategierna, på ett sådant sätt att de kan 

appliceras på små och medelstora företag. De ursprungliga strategierna ersattes med 

prospector för SME, defender för SME, analyzer för SME samt reactor för SME. Då de 

nya strategierna innehåller samma egenskaper, med annorlunda kombination, som de 

ursprungliga strategierna kan de anses vara en form av Miles & Snow typologin. Enligt 

flera forskare kan inte små och medelstora företag ses som miniatyrer av stora företag, då 

de har andra egenskaper än vad stora företag har (Jenkins 2004; Udayasankar 2008; 

Drazin & Van de Ven, 1985). Det är således inte möjligt att applicera samma vertyg på 

små och medelstora företag som på större organisationer (ibid). Utifrån de ursprungliga 

strategierna i Miles & Snow typologin, har studien utvecklat ett nytt instrument som är 

applicerbart på små och medelstora företag. De nya strategiermna som utvecklats fyller 

därmed det gap som funnits kring forskning inom små och med medelstora företag, i 

förhållande till CSR-implementering och tillämpning av strategi. Vidare kan därmed de 

nya strategier som  utvecklats användas inom framtida studier som avser att undersöka 

samband i förhållande till de strategier som tillämpas av små och medelstora företag.  

 

Prospector för SME karaktäriseras av att vara innovativa och kreativa med produkter och 

tjänster som är under ständig förändring. Företagen reagerar på de möjligheter och hot 

som finns på marknaden och de arbetar aggressivt för att komma in på nya marknader 

med nya produkter och tjänster efter noggranna analyser. Företag med prospector för 

SME som strategi arbetar även med att tränga djupare in på de marknader där de redan 

befinner sig samtidigt som de försöker ta sig in på nya marknader. Företag som tillämpar 

defender för SME som strategi tar få risker och de fokuserar på sådana produkter och 

tjänster som är stabila på marknaden. Strategin analyzer för SME karaktäriseras av en 

vilja att tränga djupare in på marknader som de redan befinner sig på samtidigt som antar 

nya produkter och tjänster efter noggranna analyser. Företagens produkter och tjänster är 

innovativa och under ständig förändring och är därmed innovativa på vissa marknader 

samtidigt som de är mer stabila på andra marknader. Företag med analyzer för SME-

strategi reagerar i stor utsträckning på de möjligheter och hot som finns på marknaden. 

Företag som tillämpar reactor för SME som strategi fokuserar på att utveckla de 
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marknader som de befinner sig på och de reagerar på möjligheter och hot på ett sådant 

sätt som förbättrar deras position på marknaden. Företagen tar få risker och erbjuder färre 

men väl utvalda produkter och tjänster med hög kvalitet.  

 

7.2.3 Empiriskt bidrag 

Det empiriska material som samlats in visar på att små och medelstora företag i stor grad 

implementerar CSR i sina verksamheter. Den genomsnittliga graden för CSR-

implementering uppgår till 5,6 på en 7-gradig skala med en standardavvikelse på mindre 

än 1. Det visar på att även små och medelstora företag implementerar CSR i sina 

verksamheter. Studien visar även på att det finns ett positivt respektive negativt samband 

mellan medelstora företag respektive mikroföretag och graden av CSR-implementering. 

Däremot finns det inget betydande samband mellan små företag och graden av CSR-

implementering.  

 

Det insamlade materialet visar på att små och medelstora företag främst tillämpar 

prospector för SME som strategi, följt av defender för SME, reactor för SME och i minst 

utsträckning  analyzer för SME. Det finns emellertid inga samband mellan företagens 

storlek och vilken strategi de tillämpar. Således finns det inga signifikanta skillnader 

mellan de olika storlekarna, inom ramen för små och medelstora företag, och tillämpning 

av strategi.   

 

Vidare visar materialet på att små och medelstora företag i stor utsträckning använder sig 

av informell kontroll, då medelvärdet uppgår till drygt 5 på en 7-gradig skala, med en 

standardavvikelse på ungefär 1. Informell kontroll visar vidare på ett svagt positivt 

samband med medelstora företag. Däremot förekommer det inga samband mellan 

informell kontroll samt miktro respektive små företag.  

 

7.2.4 Praktiskt bidrag 

Företag som tillämpar prospector för SME som strategi visar sig i högre grad 

implementera CSR. Det innebär att företag bör tillämpa en prospector för SME-strategi 

då de önskar uppnå högre grad av CSR-implementering. Således bör företag vara 

innovativa och erbjuda nya produkter på både befintliga samt nya marknader. Vidare visar 

resultaten på att små och medelstora företags grad av CSR-implementering inte påverkas 

av om ett företag använder sig av någon av strategierna defender för SME, analyzer för 
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SME eller reactor för SME. Det finns således inget som tyder på att graden av CSR-

implementering ökar eller minskar i förhållande till någon av de tre strategierna.  

 

Vidare visar studiens resultat på att informell kontroll har en stark positiv relation med 

graden av CSR-implementering oberoende av vilken strategi företaget tillämpar. Det 

tyder därmed på att samtliga små och medelstora företag bör använda sig av informella 

kontroller för att öka sin CSR-implementering. Samtliga små och medelstora företag bör 

således förhålla sig till gemensamma normer och visioner inom verksamheten för att 

därmed nå en ökad grad av CSR-implementering.  

 

Den strategi ett företag tillämpar visade sig emellertid ha viss påverkan på graden av 

CSR-implementering i förhållande till graden av användning av informell kontroll. 

Gemensamt för företag som tillämpar prospector för SME och reactor för SME i olika 

stor utsträckning är att de implementerar CSR i hög grad då de i stor utsträckning 

använder sig av informella kontroller. Företag som tillämpar strategierna prospector för 

SME samt reactor för SME bör därmed i stor utsträckning arbeta utefter gemensamma 

normer och värderingar, en tydlig vision samt nyttja belöningssystem för att motivera 

medarbetarna att arbeta på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till de sociala aspekterna. 

Således bör små och medelstora företag, som tillämpar strategierna prospector för SME 

eller reactor för SME, i stor utsträckning använda sig av informella kontroller då de 

önskar öka graden av CSR-implementering. För företag som tillämpar en stark prospector 

för SME-strategi är det möjligt att i hög grad implementera CSR även då informella 

kontroller används i mindre utsträckning. Graden av CSR-implementering är emellertid 

högre då informella kontroller används i större utsträckning. Företag som tillämpar en 

stark reactor för SME-strategi bör i stor utsträckning använda sig av informella kontroller 

för att i högre grad implementera CSR. Vidare finns det inga tydliga samband mellan att 

tillämpa strategierna defender för SME och analyzer för SME och graden av CSR-

implementering. Det finns ingen positiv påverkan på CSR-implementering då dessa 

strategier tillämpas, men inte heller en negativ påverkan. Således kan företag som 

tillämpar dessa strategier använda sig av informell kontroll i olika utsträckning utan att 

graden av CSR-implementering förändras. Det finns inget som tyder på att det är bättre 

eller sämre för företag med antingen defender för SME eller analyzer för SME att använda 

sig av informell kontroll då de avser implementera CSR i högre grad.  
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Studiens resultat kan vara till nytta för små och medelstora företag, men även deras 

intressenter, som banker, aktieägare samt kunder som har ett intresse av att företag i hög 

grad implementerar CSR. Intressenterna får en uppfattning om vilken typ av företag som 

i högre utsträckning implementerar CSR, alltså sådana företag som tillämpar strategierna 

prospector för SME samt reactor för SME. Följaktligen kan intressenternas 

beslutstagande underlättas då de önskar integrera med företag som lägger stor vikt vid att 

implementera CSR i sina verksamheter.  

 

7.3 Begränsningar i studien  

Studien riktar in sig på CSR i små och medelstora företag i Sverige. Vid val av studiens 

urval utgick författarna av studien utefter Europeiska kommissionens definition av små 

och medelstora företag. Definitionen inkluderar både mikro, små och medelstora företag 

som har under 250 anställda och en årsomsättning under 50 miljoner euro eller under 43 

miljoner euro i årlig balansomslutning. Det kan finnas en risk att studera små och 

medelstora företag tillsammans då det förekommer stora intervall mellan de olika 

företagens egenskaper, såsom bransch, storlek och resurser. Dessa skillnader kan således 

påverka resultatet av sambanden mellan de studerade variablerna. Genom att inkludera 

samtliga små och medelstora företag kan studien dock nå en större bredd. Det är därmed 

möjligt att studera till vilken grad CSR implementeras i företag som klassificeras som 

mikro, små och medelstora utifrån deras storlek och egenskaper. Ytterligare 

begränsningar är att tidigare forskning och teorier endast riktar sig till stora företag, vilket 

innebär att det finns en avsaknad av forskning som är applicerbar på små och medelstora 

företag. Enligt Jenkins (2004) kan små och medelstora företag inte ses som “små stora 

företag”, och tidigare resultat och forskning kan därmed inte appliceras på mindre företag. 

Miles & Snow (1978) har utvecklat en typologi med strategier som inom tidigare 

forskning visat på en positiv påverkan på CSR implementering, dock i stora företag. 

Vidare visade sig dessa strategier inte vara applicerbara på små och medelstora företag 

då graden av CSR-implementering undersöks.  

 

Vidare har strukturen begränsats till informell kontroll. Ett företags struktur och 

verksamhet inkluderar en mängd olika aspekter som relaterar till varandra. Det är dock 

inte möjligt att inkludera samtliga av dessa aspekter och samtidigt skapa en bred studie 

som bidrar med generella slutsatser, då aspekterna skiljer sig åt mellan företag. Genom 

att endast studera informell kontroll är det möjligt att undersöka variabeln på ett större 
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djup och få en förståelse för hur denna oberoende av övriga strukturaspekter påverkar 

CSR-implementering i relation till strategin som tillämpas.  

 

Enligt tidigare forskning och contingency teorin finns det inget optimalt sätt att styra en 

organisation (Donaldson, 2006; Husted, 2000). Vidare menar Husted (ibid) att ett företags 

prestationer påverkas av flera olika faktorer men framförallt faktorer som strategi, 

struktur, storlek samt den miljö företaget verkar i. Mintzberg (1990) talar vidare för att 

företagen måste ta hänsyn till samtliga påverkande faktorer för att nå ett lyckat utfall. 

Denna studie har fokuserat hur ett företags utfall av CSR-implementering påverkas av 

den strategi företaget tillämpar samt deras användning av informell kontroll, som är en 

del av företagets struktur. Vidare har studien genomförts på företag som klassificeras som 

små och medelstora, i förhållande till Europeiska kommissionens (2015)  riktlinjer. 

Företagets miljö har emellertid inte studerats i samma utsträckning som övriga faktorer. 

Företagets branschtillhörighet har utgjort en av kontrollvariablerna, men uppdelning har 

endast skett mellan tillverkande och serviceföretag. Generaliseringen av 

branschtillhörighet kan vara en påverkande faktor till studiens resultat inte blev som 

förväntat. Således är undersökningen av företagets CSR-implementering bristande i 

förhållande till vilken miljö företaget befinner sig i.  

 

Användandet av enkäter medför risken för olika tolkningar i större utsträckningen än då 

intervjuer nyttjas. Däremot är enkäter enligt Eliasson (2013) ett smidigt och billigt 

datainsamlingsverktyg för att nå ut till ett stort antal respondenter. Ett stort antal 

respondenter bidrar till att slutsatser kan dras med större tillförlitlighet. På grund av 

tidsbrist valde författarna att begränsa insamlingen när målet om hundra besvarade och 

insamlade enkäter var uppnått. Vid mer tid skulle antalet respondenter öka, vilket i sin tur 

skulle kunna påverka det slutliga resultatet av studien. Nyttjandet av enkäter gav 

emellertid ett betydligt större antal observationer än vad som hade varit möjligt med 

intervjuer. Således har mer generella slutsatser kunnat dras.   

 

Enkäten innehåller ett begränsat antal frågor/påståenden inom vartdera område. Det 

uppstår således en risk att frågorna inte speglar verkligheten och inte bidrar till resultatet 

på rätt sätt. Valet av att hålla sig till ett mindre antal frågor var i avsikt att öka antalet 

observationer. Frågorna valdes ut med hjälp av tidigare studier samt teori inom de olika 

områdena. Flera av frågorna som användes är frågor utformade för stora företag, men 
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som i denna studie omformulerats för att bättre passa små och medelstora företag. Vidare 

har frågorna även översatts från det engelska språket vilket kan öka risken för feltolkning. 

Enkäterna skickades emellertid till svenska företag vilket därmed förutsätter att enkäten 

är förståelig för respondenterna. 

 

7.4 Förslag till framtida forskning  

I denna studie genomfördes en undersökning som inkluderade företag inom både mikro, 

små och medelstora företag som ingår i Europeiska kommissionens definition av små och 

medelstora företag. Genom att inkludera alla typer av företag inom definitionen gav det 

studien en större bredd vilket kan ha påverkat studiens slutliga resultat. Små och 

medelstora företag utgörs av 99 procent av alla företag inom EU och enligt den 

Europeiska kommissionen (2015) har denna grupp en stor påverkan på samhället. Dock 

är forskningen kring CSR i små och medelstora företag fortfarande begränsad. Inför 

framtida forskning finns det därmed möjlighet att fortsätta studera små och medelstora 

företag samt att studera vardera kategori inom begreppet små och medelstora företag var 

för sig. Vidare kan studier genomföras på företag som verkar inom samma bransch. 

Studien skulle även kunna utvecklas genom att använda sig av flera 

undersökningsmetoder till exempel genom fältstudier för att få en tydligare inblick i 

företags verksamhet.  

 

Studiens syfte var att undersöka till vilken grad CSR-implementeringen i små och 

medelstora företag påverkas av den strategi ett företag tillämpar. I studien studerades 

strategierna inom Miles & Snow typologin, vilka ersattes med nya strategier som är bättre 

anpassade för små och medelstora företag. De nya strategierna är formulerade utifrån nya 

kombinationer av de ursprungliga strategiernas egenskaper. Forskningen kring små och 

medelstora företag är i dagsläget begränsad och det finns därmed möjlighet till att fortsätta 

studera dessa företag och utveckla befintliga eller utforma nya strategier som är mer 

anpassade för små och medelstora företag. Idag finns det explorativ forskning i rätt 

riktning av Santos som 2011 genomförde en studie på små och medelstora företag i 

Portugal. Sådana studier möjliggör för utvecklingen av bättre anpassade strategier för små 

och medelstora företag genom att bidra med förståelse kring företagens motivation och 

dynamik. Framtida forskning kan därmed främja det framtida CSR-arbetet inom små och 

medelstora företag.  
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Denna studie syftade även till att testa och förklara hur relationen mellan graden av CSR-

implementering och den strategi som tillämpas påverkas av graden av användning av 

informell kontroll. Lawrence & Lorsch (2007) hävdar i sin studie att företag måste 

fokusera på den interna passformen mellan strategi och informell kontroll för ett 

välfungerande CSR-arbete. Enligt tidigare forskning har informell kontroll en positiv 

påverkan på CSR. Dock är informell kontroll endast en av många strukturer som används 

i små och medelstora företag. Framtida forskning kan inkludera flera aspekter inom ett 

företags struktur. Vidare studier kan således studera hur olika strukturer påverkar små och 

medelstora företags utfall gentemot CSR tillsammans med nya och välanpassade 

strategier.  

 

Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att ta ett steg vidare i undersökningen av 

CSR-implementeringen i små och medelstora företag. Istället för att undersöka hur CSR-

implementeringen påverkas av vilken strategi ett företag tillämpar finns det möjlighet till 

att studera hur CSR-implementeringen påverkar ett företags prestation. Denna typ av 

studier har tidigare gjorts inom större företag, ett exempel är studien av Bird et al. (2007). 

Resultaten av denna studie visade inte på några tydliga relationer mellan den strategi ett 

företag tillämpar och användningen av informell kontroll. Däremot visar studien på ett 

starkt positivt samband mellan användning av informell kontroll och graden av CSR-

implementering. Ett alternativ är således att studera vilken påverkan informell kontroll 

har på relationen mellan CSR-implementering och företagets prestationer. Prestation kan 

vidare inkludera dels ekonomiska aspekter men även överlevnad och tillväxt, vilka är 

särskilt intressanta att studera i små och medelstora företag.  
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I 
 

9 Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställning av operationaliseringen 

Beroende Variabler 

Grad av CSR-

implementering   

 Filantropiskt ansvar 

 

 

 

 Etiskt ansvar 

 

 

 

 Legalt ansvar 

 

 

 

 Ekonomiskt ansvar  

 

 

 

1. Företaget uppmuntrar medarbetarna att aktivt arbeta med socialt 

ansvarstagande. 

2. Företaget uppmuntrar partnerskap med lokala företag. 

3. Företaget ger bidrag till välgörenhetsorganisationer. 

 

1. Företaget har interna policys kring etiska frågor. 

2. Företaget ger möjligheten för medarbetare att rapportera eventuella 

missförhållanden på arbetsplatsen. 

3. Företaget integrerar rättvisa mot medarbetare och affärspartners som en del 

i arbetstagarnas utvärderingsprocess. 

 

1. Företaget uppmuntrar mångfald hos medarbetarna.  

2. Företaget har interna policys som förhindrar diskriminering av 

medarbetarnas kompensation och befordran.  

3. Företaget har interna policys för sådana situationer som inte regleras av lag 

(t.ex. mutning).  

 

1. Företaget uppmuntrar mångfald hos medarbetarna.  

2. Företaget har interna policys som förhindrar diskriminering av 

medarbetarnas kompensation och befordran.  

3. Företaget har interna policys för sådana situationer som inte regleras av lag 

(t.ex. mutning).  

 

Oberoende Variabler 

Strategi – Miles & Snow 

typologin 

 Prospector 

 

 

 

 Defender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Produkter/tjänster som är mer innovativa och under ständig förändring.   

2. Företaget har ett rykte om att vara innovativa och kreativa.  

3. Företaget arbetar aggressivt för att komma in på nya marknader med nya 

typer av produkter/tjänster.  

 

1. Produkter/ tjänster som är stabila och konstant definierade på marknaden. 

2. Företaget erbjuder färre och väl valda produkter med hög kvalité. 

3. Företaget fokuserar på att utveckla de marknader som vi redan befinner oss 

på.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 Analyzer 

 

 

 

 

 Reactor 

 

1. Produkter/ tjänster som är relativt stabila på vissa marknader och innovativa 

på andra marknader.  

2. Företaget antar nya idéer och innovationer, efter noggranna analyser.   

3. Företaget arbetar för att tränga djupare in på de marknader vi redan befinner 

oss på, samtidigt som vi antar nya produkter/tjänster efter en noggrann 

granskning av deras potential. 

 

1. Produkter/ tjänster som befinner sig i en förändringsprocess och i stor 

utsträckning reagerar på hot och möjligheter på marknaden.  

2. Företaget reagerar på möjligheter och hot på marknaden för att behålla eller 

förbättra sin position.  

3. Företaget reagerar på pressen på marknaden, genom att ta få risker.  

 

Modererande Variabler  

Informell kontroll  

 

 

1. Företaget har gemensamma normer och värderingar som påverkar 

medarbetarnas arbetsrelaterade beteende  

2. Företaget har en vision som påverkar medarbetarnas arbetsrelaterade 

beteenden.  

3. Företaget har ett belöningssystem som gynnar motiverade medarbetare.  

 

Kontrollvariabler  

Kontrollvariabler för 

respondenten:  

 Ålder 

 Kön 

 Position i företaget 

 Varaktighet i 

positionen  

 CSR-uppfattning 

 

Kontrollvariabler för 

företaget:  

 Företagets ålder  

 Företagets storlek  

 Ägarform 

 Bransch 

 

 

 

 

Födelseår? 

Kön? 

Vilken position har du i företaget? 

Hur många års arbetserfarenhet i din nuvarande position? 

Ta ställning till hur viktigt det är att ta ett socialt ansvar som egenföretagare. (Inte 

alls viktigt – Mycket viktigt) 

 

 

 

Vilket år etablerades företaget? 

Hur många heltidsanställda har företaget? 

Är företaget familjeägd?  

Inom vilken bransch bedrivs verksamheten?  

  

  



  
 

III 

Bilaga 2. Enkät  

 

Frågor om respondenten… 

Födelseår: _____________ 

Kön: Kvinna/Man/Annat  

Vilken position har du i Företaget?:  _____________ 

Hur många års arbetserfarenhet i din nuvarande position?________________  

Ta ställning till hur viktigt det är att ta ett socialt ansvar som egenföretagare.   

Inte alls viktigt        Mycket viktigt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Frågor om företaget… 

Vilket år etablerades företaget?_____________ 

Hur många heltidsanställda har företaget?_____________ 

Är företaget familjeägd? (Kryssa i korrekt alternativ) 

 JA 

 NEJ 

 VET EJ 

 

Inom vilken bransch bedrivs verksamheten? (Kryssa i korrekt alternativ) 

 Jordbruk, skogsbruk och fiske 

 Tillverkning 

 Byggverksamhet 

 Handel 

 Vattenförsörjning  

 Hotell- och restaurangverksamhet 

 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

 Försörjning av el, gas, värme och kyla  

 Transportverksamhet  

 Vård och omsorg  

 Annat _______________________ 

 

 



  
 

IV 

1.  I förhållande till våra konkurrenter, beskrivs våra produkter/tjänster på bästa sätt 

som:  

 

Produkter/tjänster som är mer innovativa och under ständig förändring.   

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Produkter/ tjänster som är stabila och konstant definierade på marknaden. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Produkter/ tjänster som är relativt stabila på vissa marknader och innovativa på andra 

marknader.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Produkter/ tjänster som befinner sig i en förändringsprocess och i stor utsträckning 

reagerar på hot och möjligheter på marknaden.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. I förhållande till våra konkurrenter,  

 

Företaget har ett rykte om att vara innovativa och kreativa.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget erbjuder färre och väl valda produkter/tjänster med hög kvalité.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 



  
 

V 

Företaget antar nya idéer och innovationer, efter noggranna analyser.   

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget reagerar på möjligheter och hot på marknaden för att behålla eller förbättra sin 

position.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. I förhållande till våra konkurrenter, upplever vi att efterfrågan påverkas 

positivt/negativt av att: 

 

Företaget arbetar aggressivt för att komma in på nya marknader med nya typer av 

produkter/tjänster.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget fokuserar på att utveckla de marknader som vi redan befinner oss på.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget arbetar för att tränga djupare in på de marknader vi redan befinner oss på, 

samtidigt som vi antar nya produkter/tjänster efter en noggrann granskning av deras 

potential. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget reagerar på pressen på marknaden, genom att ta få risker.  

Stämmer inte alls    Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 



  
 

VI 

CSR   

 

Filantropiskt ansvar  

 

Företaget uppmuntrar medarbetarna att aktivt arbeta med socialt ansvarstagande.  

Stämmer inte alls    Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget uppmuntrar partnerskap med lokala företag.  

Stämmer inte alls    Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget ger bidrag till välgörenhetsorganisationer.  

Stämmer inte alls    Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Etiskt ansvar  

 

Företaget har interna policys kring etiska frågor.  

Stämmer inte alls    Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget ger möjligheten för medarbetare att rapportera eventuella missförhållanden på 

arbetsplatsen. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget integrerar rättvisa mot medarbetare och affärspartners som en del i 

arbetstagarnas utvärderingsprocess.  

Stämmer inte alls      Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 



  
 

VII 

Legalt ansvar 

 

Företaget uppmuntrar mångfald hos medarbetarna.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget har interna policys som förhindrar diskriminering av medarbetarnas 

kompensation och befordran.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget har interna policys för sådana situationer som inte regleras av lag (t.ex. 

mutning).  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ekonomiskt ansvar  

 

Företaget strävar efter att sänka driftskostnaderna. 

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget strävar ständigt efter att öka medarbetarnas produktivitet.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget har standarder för hur reklamationer ska hanteras.  

Stämmer inte alls      Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

 

Struktur - informell kontroll  

 

Företaget har gemensamma normer och värderingar som påverkar medarbetarnas 

arbetsrelaterade beteenden.      

Stämmer inte alls    Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7

      

Företaget har en vision som påverkar medarbetarnas arbetsrelaterade beteenden.  

Stämmer inte alls    Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Företaget har ett belöningssystem som gynnar motiverade medarbetare.  

Stämmer inte alls     Stämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

      

       

 

     

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 

Bilaga 3. Försättsblad enkät  

 

Hej,  

Vi är två studenter som studerar civilekonomprogrammet på Linneuniversitet i Växjö. 

Vi läser sista terminen och skriver därmed vårt examensarbete. Arbetet syftar till att 

undersöka implementeringen av CSR i små och medelstora företag.   

 

Era svar kommer att behandlas anonymt, konfidentiellt och i enlighet med 

forskningsetiska principer. Svaren kommer att vara en del i en statistisk undersökning 

där det inte är möjligt att identifiera individuella svar. När undersökningen är klar 

kommer ni att kunna ta del av resultatet. Vi vore evigt tacksamma om ni vill svara på 

dessa frågor och bidra med information till vår undersökning. Det tar cirka 12 minuter 

att besvara och vi uppskattar om ni besvarar enkäten senast DATUM.  

   

   

Om frågor eller andra oklarheter uppstår, är ni välkomna att höra av er till oss via mail 

eller telefon. Ni kan även kontakta vår handledare Timurs Umans.  

  

Cajsa Gollwitzer  E-post  Mobilnummer  

Madeleine Hentzel  E-post  Mobilnummer 

Handledare Timurs Umans  E-post  

Tack på förhand!  

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Cajsa Gollwitzer & Madeleine Hentzel  

 

LÄNK TILL ENKÄTEN:  
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Tabell 2. Kaiser-Meyer-Olkin Measura of Sampling Adequancy  

 

 
Tabell 3. Faktoranalys CSR – Communalities  
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Tabell 4. Regressionsanalys med beroende och alla oberoende variabler.  

CSR Implementering  Regressionsanlys 

 B Std.fel Sig. VIF 

Oberoende variabeler     

ProspectorSME 0,181 0,086 0,038 1,099 

DefenderSME  0,047 0,080 0,556 0,927 

AnalyzerSME 0,115 0,080 0,154            1,075 

ReactorSME -0,076 0,090 0,397 1,197 

Kontrollvariabler      

Ålder  -0,011 0,011 0,344 1,836 

Kön  0,363 0,191 0,060 0,163 

VD/Ägare -0,075 0,207 0,719 1,252 

Varaktighet 0,014 0,010 0,186 1,953 

CSR-uppfattning - - - - 

Ålder företag 0,002 0,002 0107 1,201 

Mikroföretag  -0,146 ,233 0,533 1,686 

Små företag - - - - 

Medelstora företag 0,283 0,191 0,142 1,480 

Familjeägt -0,152 0,192 0,432 1,500 

Bransch 0,016 0,180 0,931 1,304 

Konstant 5,858 0,569 0,000  

F (ANOVA Sig.) 1,750 (0,066) 

RSquare/R2 0,217 


