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Abstract 
Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at the 

Linneaus University, 2011  

Author: Emelie Birgersson and Camilla Svensson  

Supervisor: Magnus Willesson  

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin  

Title: Small and medium-sized enterprises relation to communicating CSR  

Background and problem: In the past, large companies were considered to be the norm for 

research on CSR communication. Research on SMEs relation to communicating CSR is only 

in its initial phase, our study that would examine how the relationship looks like between 

Swedish SMEs and CSR communication, can contribute to new empirical findings as the 

study has a starting point in searching relations which may explain why and how SMEs 

communicate CSR, and adopt a holistic approach, which is something that hasn´t been done 

in the past. 

Purpose: The purpose of this study is to identify SMEs relation to CSR communication, by 

using different factors to explain why and how Swedish small and medium-sized enterprises 

choose to communicate CSR. 

Method: The study is based on a quantitative method using empirical data gathered through 

a survey study. A proportional stratified sample of 649 small and medium-sized enterprises 

resulted in responses from 142 respondents. Hypotheses were created to test and reveal if 

there were correlations between the factors that could contribute to explain SMEs relation to 

CSR. 

Conclusions: Our results show that CSR communication also is something that SMEs 

applies, which may contribute to the theoretical and practical developments surrounding 

CSR communication. The study shows relationships between SMEs relation to CSR 

communication and the theories involving stakeholders influence, legitimacy and networks 

and relationships. The study may contribute to the gap of research, by explaining SMEs' 

choice of communicating CSR through their relations with customers and society. A clearer 

picture of SMEs relation to CSR communication is created, which can help to develop new 

management tools for the communication channels, Internet and word of mouth that is 

effectively used by SMEs. In this way, SMEs could have a different perspective on CSR 

communication and be able to adapt communication in a way that specifically fits them.  
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Sammanfattning 
Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, 2011 

Författare: Emelie Birgersson och Camilla Svensson 

Handledare: Magnus Willesson 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Titel: Små och medelstora företags relation till CSR- kommunicering 

Bakgrund och problem: Tidigare har större företag ansetts vara normen för forskning kring 

CSR- kommunikation. Forskning om SMEs relation till CSR- kommunicering är endast i sin 

begynnelsefas, vilket gör att vår studie som vill undersöka hur relationen ser ut mellan 

svenska SMEs och CSR- kommunicering, kan bidra till nya empiriska fynd då studien dels 

har en utgångspunkt i att söka samband som kan förklara varför och hur svenska SMEs 

kommunicerar CSR, samt antar ett helhetsperspektiv, vilket är något som inte gjorts i 

forskningen tidigare.  

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga svenska SMEs relation till CSR- kommunicering, 

genom att med hjälp av olika faktorer förklara hur och varför svenska små och medelstora 

företag väljer att kommunicera CSR.     

Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod där empirin samlades in genom web-

enkäter. Ett proportionellt stratifierat urval av 649 små och medelstora företag, resulterade i 

svar från 142 respondenter. Hypoteser formulerades för att kunna testa och ge svar på om 

det fanns samband mellan faktorerna som skulle kunna bidra till att förklara SMEs relation 

till CSR. 

Slutsatser: Studiens resultat visar att CSR- kommunikation även är något som tillämpas av 

SMEs, vilket kan bidra till den teoretiska och praktiska utvecklingen kring CSR- 

kommunikation. Studien visar att samband finns mellan SMEs relation till CSR- 

kommunicering och de tre teorierna som berör intressenters påverkan, legitimitet samt 

nätverk och relationer. Studien kan bidra till det forskningsgap som finns, genom att förklara 

SMEs val av att kommunicera CSR med hjälp av deras relationer till framförallt kunder och 

samhället. Genom att en tydligare bild av SMEs relation till CSR- kommunikation har 

skapats, kan även nya styrningsverktyg för de mer vardagliga kommunikationskanalerna 

Internet och personligt bemötande som i praktiken används av SMEs, utvecklas. På så sätt 

kan SMEs få ett annat perspektiv på CSR- kommunicering och själva kunna anpassa 

kommunikationen på ett sätt som specifikt passar just deras verksamhet.  
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Kapitel 1: Inledning 
 

 det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till det problemområde som vi med vår 

studie syftar till att undersöka. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) 

beskrivs, vilket sedan leder vidare till en problemdiskussion som diskuterar studiens 

fokus på små och medelstora företags kommunicering av CSR samt vilka bidrag en sådan 

studie kan ge. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i en problemformulering samt studiens 

syfte.

 

1.1 Bakgrund 

Miljöproblem, fattigdom och orättvisa arbetsförhållanden är bara några av de utmaningar 

som kräver ett samarbete som sträcker sig över hela världen. Ett samarbete som hjälper till 

att förbättra livskvaliteten för människor som lever idag, men även för kommande 

generationer. (Svenskt Näringsliv, 2006) Under de senaste decennierna har det även skett en 

förändring av världsekonomin, där den traditionella balansen mellan stat, företag och det 

civila samhället har utmanats. Företags uppträdande i viktiga frågor som berör miljö, etik 

och socialt ansvar, har fått allt större uppmärksamhet och det blir allt mer viktigt för företag 

att agera på ett sätt som kan anses vara moraliskt korrekt. Genom att visa ett socialt 

ansvarstagande i viktiga frågor kan företag dels förbättra sina prestationer, samtidigt som de 

bidrar till den sociala omgivningens utveckling. (Morsing & Perrini, 2009) 

Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit ett samlingsbegrepp som ramar in de 

ageranden och tankesätt som kan förknippas med ett företags sociala ansvarstagande 

(Morsing & Perrini, 2009, Tengblad & Ohlsson, 2010, Nielsen & Thomsen, 2009a, samt 

DeGeer et al. 2009). CSR har många definitioner och är ett allmänt förvirrat begrepp, då det 

finns flera begrepp som används för att beskriva socialt ansvarstagande, men även på grund 

av att begreppsnamnet inte ger en fullständig uppfattning om dess innebörd (Castka et al. 

2004). Trots att CSR kan ses som ett modernt och relativt ungt begrepp, fick begreppet sin 

första definition redan på 50-talet. CSR beskrevs då som en skyldighet för affärsmän att 

driva policys, att fatta beslut samt att följa de handlingssätt, som med hänsyn till företagens 

mål och samhällsvärderingar kunde anses som önskvärda. Detta tankesätt var något som inte 

delades av alla, då det fanns en allmän uppfattning om att ett företags främsta sociala ansvar 
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var att skapa vinst i samhället. (Russo & Perrini, 2010) Genom åren har CSR fått nya 

definitioner och den Europeiska Kommissionen beskriver exempelvis CSR som:  

”ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund, integrerar sociala och miljömässiga 

hänsynstaganden i sin verksamhet och i sin samverkan med sina intressenter”(Europeiska 

Kommissionen, 2011a [egen översättning] ).    

Vad som omfattas av begreppet CSR kan variera, begreppet kan exempelvis beskrivas 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv som går ut på att öka aktievärdet (Jamali, 2008), men det 

kan även innefatta ett mer ansvarsperspektiv där även miljöhänsyn, offentliga relationer och 

mänskliga resurser står i fokus (Castka et al. 2004). CSR kan exempelvis innefatta att 

företag tar ansvar och ser till att arbetsförhållandena för företagets egna anställda och 

anställda hos underleverantörer i andra länder är rättvisa och att företagets tillverkning och 

produkter värnar om miljön men det kan även innefatta ett ansvar för det yttre samhället, 

alltså ansvaret för de många intressenter som påverkas av ett företags verksamhet. 

(Europeiska Kommissionen, 2001) Genom att företag både på kort- och lång sikt, har ett 

hållbart tänkande kan en mängd människor påverkas. Det är inte bara personal, 

konsumenter, investerare och det lokala samhället som påverkas, utan sett ur ett bredare 

perspektiv kan CSR påverka människor på andra sidan jordklotet, samt trygga platsen för 

kommande generationer. (Europeiska Kommissionen, 2006) 

Uppfattningen om att företagets främsta sociala ansvar är att generera vinster till aktieägare, 

börjar allt mer suddas ut och i moderna sammanhang finns en uppfattning om att vinst inte 

enbart kan vara ett företags mål, eftersom vinsterna i sin tur påverkas av relationer och 

nätverk som företaget har med sin omgivning (Russo & Perrini, 2010). Detta är en 

uppfattning som delas av många forskare som menar att företag inte enbart kan leva i sin 

egen lilla värld, utan på grund av att de är beroende av intressenter runtomkring företaget, 

måste de vara lyhörda för deras önskemål och försöka se till att de behåller sin legitimitet 

(Russo & Perrini, 2010, Raghubir et al. 2010). CSR- kommunikation kan kortfattat 

beskrivas som den informationsöverföring av social, etisk och miljörelaterad information 

som sker mellan ett företag och en annan part. Hur ett företag kommunicerar CSR kan ske 

på många olika sätt och begreppet kommunikationskanal innefattar det verktyg som används 

för att sprida ut CSR- information.  CSR kan numera ses som en företagsstrategi och för att 

nå ut och kommunicera sitt ansvarstagande, kan icke finansiella rapporter användas, som 

beskriver företagets sociala ansvarsbeteenden samt moraliska och etiska värderingar. (Russo 

& Perrini, 2010 samt Adams et al. 1998) CSR- kommunicering behöver dock inte enbart 
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anta formen som rapporter såsom årsredovisningar och CSR- rapporter, utan företag kan 

använda sig av flera olika kommunikationskanaler för att sprida sin CSR- information. 

Reklam i tv, tidningar och radio, hemsidor, broschyrer och produktinformation, samt 

kommunikation i form av personligt bemötande, är några av de kanaler som finns 

tillgängliga för ett företag. (Vescovi, 2000, Dawkins, 2004, Jones et al. 2005, Fliess et al. 

2007, Ligeti & Oravecz, 2008, Rowbottom & Lymer, 2009, Parker et al. 2009, Baghi et al. 

2009 samt Du et al. 2010)  

Tidigare har större, ofta multinationella företag ansetts vara normen för forskningen kring 

CSR (Adams et al.1998, da Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010, Gunawan, 2010 samt 

Prado-Lorenzo, 2009). Dock håller det på att växa fram bevis för att mindre företag, som 

ofta går under benämningen SMEs (small and medium sized enterprises) faktiskt engagerar 

sig i CSR i allt större utsträckning (Davis & Crane, 2010 samt Blombäck & Wigren, 2008). 

De ansvarsområden inom CSR som SMEs åtar sig skiljer sig dock en del från stora företags, 

eftersom SMEs ofta saknar de resurser som återfinns i stora företag. Istället tenderar SMEs 

CSR- engagemang att finnas på en mer lokalnivå med aktiviteter som gynnar det lokala 

samhället. Att värna om och försöka förbättra anställdas hälsa, säkerhet och arbetsklimat är 

det CSR- engagemang som är det vanligaste bland mindre företag. Men det är även vanligt 

att SMEs stödjer samhället genom att exempelvis sponsra lokala idrottslag. (Nielsen & 

Thomsen, 2009a samt Morsing & Perrini, 2009) Att undersöka SMEs relation till 

engagemang och kommunicering av CSR, är ett relativt nytt fenomen och än så länge är 

forskningen bara i sin begynnelsefas (Susanty et al. 2010).  

1.2 Problemdiskussion  

Anledningen till att det är viktigt att undersöka just SMEs relation till CSR är att de utgör en 

så stor del av alla företag som finns, i Europa uppgår andelen SMEs till cirka 99 procent av 

alla företag, vilket även är siffror som återfinns i det svenska näringslivet (Europeiska 

Kommissionen 2003 samt Svenskt Näringsliv, 2010). Detta gör att SMEs ger dominerande 

bidrag till BNP och att de tillhandahåller cirka 85 miljoner arbetstillfällen inom EU, vilket 

står för cirka 70 procent av den totala sysselsatta arbetskraften (Morsing & Perrini, 2009, 

Davis & Crane, 2010 samt Svenskt Näringsliv, 2010). Detta gör också att de har en stor del i 

den miljöpåverkan som Europas företag står för, vilket ger ett starkt incitament för att det är 

viktigt att SMEs inte bara engagerar sig i CSR utan även kommunicerar ut det, så att 

transparens kan uppnås (Blombäck & Wigren, 2008).  
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SMEs har tidigare ansetts vara mindre ”stora” företag, vilket har gjort att de har behandlats 

utifrån aspekter som återfinns i stora företag. Detta är dock något som forskare anser är fel 

då det finns många grundläggande skillnader mellan SMEs och stora företag, både gällande 

förutsättningar, egenskaper och krav från intressenter och samhället. Därmed är det viktigt 

att CSR- frågor motiveras och utmanas på olika sätt för olika stora företag. (Morsing & 

Perrini, 2009, Russo & Perrini, 2010 samt Preuss & Perschke, 2009) De omfattande 

skillnaderna mellan SMEs och stora företag gör att företagets storlek, som tidigare har varit 

det viktigaste kriteriet för att förutsäga CSR- kommunikation, nu bara är ett av många 

kriterier för att förutsäga detta (Blombäck & Wigren, 2008).  

Studier som gjorts på SMEs har som sagt visat att det finns skillnader mellan SMEs och 

stora företag, vilket även synliggörs i företagens CSR- kommunikation. Skillnaderna kan 

vara att SMEs inte rapporterar CSR externt i lika stor omfattning och de har ofta tillgång till 

mindre resurser, vilket gör att de använder sig av andra former av kommunicering som 

passar deras situation bättre. (Nielsen & Thomsen, 2009a samt Davies & Crane, 2010) 

Ytterligare skillnader är att SMEs tenderar att fokusera på sina lokala intressenter, vilket ofta 

inte är fallet för stora företag som saknar den här avgränsningen. Stora företag påverkas i 

större utsträckning på en globalnivå, där intressenterna som har påverkan inte finns i 

företagets närmaste omgivning. (Blombäck & Wigren, 2008) Ett företag kan kommunicera 

CSR på olika sätt, och eftersom studier visar att SMEs inte tenderar att använda sig av 

externa kommunikationskanaler, vore det intressant att undersöka om det finns andra 

kommunikationskanaler som används i högre utsträckning. Årsredovisningar och separata 

CSR- rapporter kan vara mest användbara för större företag, medan det istället finns andra 

kommunikationskanaler som SMEs kan använda sig av. Detta antagande baseras på studier 

som har gjorts av bland annat Nielsen & Thomsen (2007) som främst kopplar samman 

offentliga rapporter med intressentgrupper som långivare och investerare, vilket enligt 

Hammann et al (2009) samt Nielsen & Thomsen (2009)  inte är intressentgrupper som 

prioriteras av SMEs. Studier av SMEs och CSR- kommunikation visar att mindre företag 

väljer bort sådana formella kommunikationskanaler till förmån för tvåvägs- kanaler i form 

av personliga bemötanden. (Nielsen & Thomsen, 2009) 

De fåtal studier som har gjorts om SMEs relation till CSR- kommunicering visar att SMEs 

tenderar att kommunicera sitt CSR- arbete med en stark inriktning mot det lokala samhället 

samt intressenter som är viktiga för dess överlevnad. En studie visar även att aspekter som 

rykte, ledning, nätverk och integrerad kommunikation påverkar SMEs förhållningsätt till 
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CSR- kommunikation. Kommuniceringen sker endast med de intressenter som företagen 

själva tycker är viktiga, vilket ofta innebär personalen, då förhållandet mellan chefer och 

anställda ofta är av personlig karaktär. (Nielsen & Thomsen, 2009a) Om nu SMEs tenderar 

att ha en stark anknytning till det lokala samhället och kanske rent av är mer beroende av det 

än vad större företag är, borde det finnas en press från deras intressenter att kommunicera 

CSR, men även ifrån samhället som helhet.  

Intressentteorin, legitimitetsteorin samt aktieägarteorin är några av de teorier som flitigt 

används för att förklara främst större företags relation till CSR- kommunicering (Islam & 

Deegan, 2008, Blombäck & Wigren, 2008 samt Deegan & Rankin, 1996). Enligt 

aktieägarteorin ses CSR- kommunikation som ett sätt att öka lönsamheten, där aktieägarna 

är den intressentgrupp som står i fokus (Freeman & Reed, 1983). Däremot ses CSR- 

kommunikation som ett sätt att skapa och bibehålla legitimitet i företagets omgivning enligt 

legitimitetsteorin, där det främst är samhället som är den intressentgrupp som står i fokus. 

(Tilling, 2004 & Reverte, 2009). CSR kan även ses som ett sätt att tillmötesgå olika 

intressentgrupper som efterfrågar CSR- information, vilket är ett antagande som grundar sig 

i intressentteorin (Vormedal & Ruud, 2009, Perrini, 2006 samt Russo & Perrini, 2010).  

Ytterligare en teori som enbart har lyfts fram vid förklaring av SMEs relation till CSR- 

kommunicering, är teorin om socialt kapital. Teorin har sin grund i att mindre företag är 

beroende av ett gott rykte och bra nätverk i det lokala samhället, vilket gör att företag ser 

CSR- kommunikation som ett sätt att vårda dessa relationer som återfinns i nätverken. 

(Spence & Schimidpeter, 2003 samt Russo & Perrini, 2010)  
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1.2.1 Studiens bidrag 

Att undersöka SMEs relation till CSR- kommunicering med dessa teorier som underliggande 

faktorer som kan förklara relationen, kan vara intressant ur flera olika perspektiv, då en 

sådan studie skulle kunna bidra både rent teoretiskt, metodiskt, empiriskt och praktiskt.  Ur 

ett teoretiskt perspektiv, skulle en sådan studie kunna bidra till en större förståelse för hur 

små och medelstora företag tänker kring kommunicering av CSR. Eftersom det inte går att 

generalisera den forskning som har gjorts på stora företag till SMEs, då grundläggande 

skillnader finns (Perrini et al. 2007), anser vi att det finns ett forskningsgap angående SMEs 

och dess relation till CSR- kommunikation. I Sverige har intresset för den globala CSR- 

agendan utvecklats och fått allt större uppmärksamhet både hos den svenska regeringen, 

media, konsumenter samt andra organisationer, men ett allt större hållbarhetstänkande 

återfinns även hos företagen själva, vilket visar sig genom att CSR- kommunikationen har 

ökat (Tengblad & Ohlsson, 2010). Eftersom svenska företag rankas högt för sitt CSR- arbete 

och dess CSR- kommunicering bland länderna i Europa, (Svenska Institutet, 2010) vore det 

intressant att undersöka om trenden att kommunicera CSR- information även nått mindre 

företag i Sverige.  

Ett fåtal studier finns som på något sätt berör SMEs relation till CSR- kommunikation i 

andra länder, (Jenkins, 2006, samt Murillo & Lozano, 2006) men det verkar inte finnas så 

många studier (med undantag av Nielsen & Thomsen, 2009a) som har kartlagt ett större 

antal SMEs relationer till CSR- kommunicering och framför allt verkar det inte finnas någon 

sådan studie om svenska SMEs. Därmed anser vi att en sådan studie skulle ge en bra 

överblick och ge ett nytt bidrag till forskningen av SMEs och dess relation till CSR- 

kommunikation. En studie som även kartlägger ett större antal SMEs relation till CSR- 

kommunicering, genom att undersöka hur och varför SMEs kommunicerar CSR, samt om 

det finns samband mellan dessa val och underliggande faktorer som exempelvis ett 

intressenttryck eller lönsamhetstänkande, skulle kunna bidra teoretiskt, men även rent 

metodiskt. Tidigare har endast fallstudier samt intervjuer använts för att undersöka främst 

SMEs relation till CSR men även relationen till CSR- kommunicering (Nielsen & Thomsen, 

2007 samt Jenkins, 2009), vilket gör att en kartläggning av ett större antal SMEs skulle ta 

forskningen om SMEs relation till CSR- kommunicering till en högre nivå.  

Studien skulle även kunna bidra rent empiriskt då metoden skiljer sig åt från tidigare studier 

om SMEs, vilket innebär resultaten av en sådan metod även skulle bidra till att nya 

empiriska fynd åskådliggörs. Genom att söka samband mellan olika tänkbara faktorer (som i 
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det här fallet utgår från de fyra ovan nämnda teorierna) samt varför och hur svenska SMEs 

kommunicerar CSR, kommer nya empiriska resultat kunna visas, som tidigare har saknats.      

Det praktiska bidraget som en studie av nämnd karaktär kan ge, skulle kunna bestå av att 

studien tillsammans med annan forskning om SMEs och CSR, skulle kunna användas som 

grund för utveckling av CSR- koncept som är tilltalande sett ur ett SMEs- perspektiv. 

Förhoppningen med vår studie är alltså att den ska ge en djupare förståelse om SMEs som 

ska kunna bidra till det praktiska arbetet med att försöka få fram en CSR- 

kommunikationsstrategi, som kan tillämpas i små och medelstora företag. De strategier och 

verktyg som idag finns tillgängliga är som tidigare nämnts utformade för att tillämpas på 

större företag, vilket gör att det saknas en förståelse för möjligheter och styrningsverktyg 

som SMEs kan använda sig av. Även om SMEs kan få bra förslag på vad CSR- 

kommunicering kan resultera i för fördelar samt hur CSR- kommunikation kan tillämpas, 

finns det fortfarande inga riktlinjer och hjälpmedel som kan standardisera ett CSR- koncept 

till att vara det mest effektiva för alla mindre företag. (Russo & Perrini, 2010)  

Genom att kartlägga små och medelstora företags relation till CSR- kommunicering kan 

även CSR- organisationer som exempelvis Europeiska Kommissionen, CSR Sweden, CSR 

Europé samt CSR Forum Sverige, få en större inblick i hur CSR- kommunicering uppfattas 

ur ett SMEs- perspektiv. Genom att de får en större inblick, kommer de förhoppningsvis 

enklare kunna nå ut till SMEs när det gäller att informera om de fördelar som finns 

förknippande med CSR- kommunicering. Studien riktar sig således även till de små och 

medelstora företagen själva. Då CSR- kommunicering är ett relativt nytt fenomen bland 

mindre företag (Susanty et al. 2010), finns det många små och medelstora företag som inte 

är medvetna om de fördelar och möjligheter som kan uppnås med kommunikationen. En 

studie som har gjorts av Europeiska Kommissionen visar exempelvis att den främsta orsaken 

till att SMEs inte involverar sig i CSR, är för att de aldrig övervägt tanken att involvera sig i 

sådana aktiviteter (Europeiska Kommissionen, 2002). Eftersom de inte har övervägt att 

involvera sig i CSR- engagemang, har de heller inte övervägt vilka fördelar det kan finnas 

med att kommunicera sådant engagemang. SMEs behöver alltså bli informerade om de 

fördelar som kan uppnås genom att kommunicera CSR. Vår förhoppning är att vår studie ska 

ge en ökad medvetenhet hos de mindre företagen, genom att de får ta del av varför andra 

mindre företag kommunicerar CSR och hur de väljer att göra det. På så vis får de en större 

inblick i hur liknande företag förhåller sig till CSR- kommunikation och därmed kan de 

själva bli inspirerade till att kommunicera CSR. 
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Sammanfattningsvis har studier som nämnts tidigare visat att det finns viktiga skillnader i 

hur stora och mindre företag kommunicerar CSR. Bland annat har studier visat att SMEs 

inte tenderar att externt kommunicera ut sin CSR- information (Nielsen & Thomsen, 2009a), 

vilket kan tyckas märkligt då en annan studie (Europeiska Kommissionen, 2002) visar att 

hälften av studiens respondenter uppgav att de var involverade i CSR- aktiviteter. Kan valet 

att kommunicera CSR, samt valet av kommunikationskanal för ändamålet, förklaras av olika 

faktorer som härstammar från de fyra teorierna, som en strävan efter att erhålla legitimitet i 

samhället, att försöka tillmötesgå krav från viktiga intressenter, att bygga upp och bibehålla 

nätverk och förtroende i samhället, eller en strävan efter att öka aktievärdet för företagets 

aktieägare?  

1.3 Problemformulering   

Utifrån ovanstående problemdiskussion vill vi undersöka vårt problemområde som berör hur 

relationen ser ut mellan svenska SMEs och deras CSR- kommunicering. Till detta 

övergripande problemområde har en problemformulering skapats som ska besvaras genom 

att studien söker samband mellan hur och varför SMEs väljer att kommunicera CSR samt 

faktorer som grundar sig i legitimitetsteorin, aktieägarteorin, intressentteorin och teorin om 

socialt kapital. 

Problemformuleringen kan kort beskrivas enligt följande:  

 Vilka faktorer kan förklara varför svenska SMEs väljer att kommunicera CSR samt 

vilken kommunikationskanal som väljs för ändamålet?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga SMEs relation till CSR- kommunicering, genom att med 

hjälp av olika faktorer förklara hur och varför svenska små och medelstora företag väljer att 

kommunicera CSR.     
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1.5 Disposition  

Kapitel 2  Metod  

I detta kapitel diskuteras relationen mellan teori och empiri samt studiens vetenskapliga 

utgångspunkt. Eftersom det redan finns befintlig teori inom ämnet så utgår studien från en 

deduktiv ansats, där syftet är att förklara SMEs relation till CSR- kommunicering. Då 

studien syftar till att förklara ett beteende tillämpas den positivistiska utgångspunkten, som 

också är tillämpbar då studien även vill finna samband mellan olika faktorer inom ämnet. 

Kapitel 3  Teoretisk referensram  

I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som innefattar SMEs relation 

till CSR- kommunicering. Fyra olika teorier som syftar till att förklara varför och hur små 

och medelstora företag väljer att kommunicera CSR, presenteras. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av de hypoteser som utformats i samband med att de olika teorierna 

presenterades.  

Kapitel 4  Empirisk metod  

I det fjärde kapitlet diskuteras valet av datainsamlingsmetod. Eftersom studien ska 

undersöka ett stort antal företag samt att befintlig teori redan finns tillgänglig så väljs den 

kvantitativa datainsamlingsmetoden. En beskrivning av databehov, operationalisering av de 

teoretiska begreppen, en genomgång av datainsamlingsmetoden som tar form genom en 

enkätundersökning samt det stratifierade urvalet för studien, beskrivs sedan.  

Kapitel 5  Empirisk analys 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin som vi analyserar med hjälp av den teori 

som presenterades under den teoretiska referensramen. Vi diskuterar både förväntade och 

oväntade utfall och analyserar varje hypotes för sig, samt presenterar underlag för de olika 

sambanden. Kapitlet avslutas med en sammanställning av hypotesprövningen där resultatet 

av sambandsprövningen presenteras i en överskådlig modell.  

Kapitel 6 Slutsatser 

Det avslutande kapitlet sammanfattar analysens viktigaste resultat som knyts samman med 

dels den teoretiska referensramen men även syftet samt problemdiskussionen som fördes i 

det inledande kapitlet. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av studiens bidrag samt 

förslag till fortsatt forskning inom området.  
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Kapitel 2: Metod 
 

etodkapitlet beskriver relationen mellan teori och empiri, där en diskussion 

och reflektion förs om olika metodansatser. Kapitlet beskriver även vilken 

vetenskaplig utgångspunkt som studien utgår från, samt vilka alternativa 

utgångspunkter som studien därmed bortser från.  

 

2.1 Val av metod – relationen mellan teori och empiri  

CSR är inget nytt ämne inom den vetenskapliga världen, utan i flera år har ämnet studerats, 

utifrån olika perspektiv och infallsvinklar. Det finns således teorier som på olika sätt 

beskriver vad CSR innebär, hur företag upplever CSR, faktorer som kan påverka varför och 

på vilket sätt ett företag väljer att kommunicera ut CSR- information, samt ett något mindre 

utbud som berör små och medelstora företags relation till CSR- kommunicering. Eftersom 

det redan fanns befintliga teorier som var användbara för studiens syfte fanns möjligheten att 

utifrån dessa bygga upp en teoretisk referensram, som sedan kunde användas för att försöka 

förklara små och medelstora företags relation till CSR- kommunicering. Studiens ansats är 

deduktiv vilket enligt Bryman & Bell (2005) kan beskrivas som en process som utgår från 

befintlig kunskap och teorier som sedan används för att härleda hypoteser som ska testas 

med empiriskt material.   

Kort sagt kännetecknas en deduktiv ansats av att studien med hjälp av allmänna principer 

och befintliga teorier, kan dra slutsatser om enskilda fall (Patel & Davidson, 2003). På 

liknade sätt byggdes denna studie, då studien först utgick från en teoretisk referensram som 

mynnade ut i ett flertal hypoteser som sedan testades mot empirisk data som hade samlats in. 

Hypoteserna var utformade för att testa om det fanns samband mellan olika faktorer som 

härstammar från aktieägarteorin, legitimitetsteorin, intressentteorin samt teorin om socialt 

kapital, och varför företag kommunicerar CSR samt valet av kommunikationskanal för 

ändamålet. Anledningen till att vi valde att formulera hypoteserna som samband var för att 

se om de olika teorierna kan ha en förklarande effekt på olika anledningar till att 

kommunicera CSR samt valet av kommunikationskanal.  Därmed kunde fler slutsatser dras 

av vår undersökning då bakomliggande faktorer som påverkade valet också framkom. 

Resultatet av sambandsprövningen kopplades sedan tillbaka till den teori och kunskapsbas 

som studien utgick ifrån. Studien utgick således från förväntningar om hur SMEs relation till 

M 
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CSR- kommunicering ser ut, vilket sedan testades för att se om förväntningarna stämde 

överens med verkligheten (Jacobsen, 2002).  

En svaghet med att vår studie antog en deduktiv ansats är dock att vi kunde påverkas i vår 

datainsamling, då förväntningarna kan leda till att en viss typ av information prioriteras och 

samlas in, på grund av ett intresse av att hitta stöd åt de ursprungliga förväntningarna. På så 

sätt kan viktig information förbises vilket leder till en begränsning av den insamlade 

informationen (Jacobsen, 2002). Genom att vår studie antog en deduktiv ansats, fanns en 

risk för att vi begränsade vårt synsätt, men samtidigt kan detta förhållningssätt skapa 

fördelar i form av objektivitet, där datainsamlingen inte i stor grad påverkas av våra 

subjektiva uppfattningar (Patel & Davidson, 2003).  

Bryman & Bell (2005) menar att förutom en deduktiv ansats kan även en induktiv ansats 

tillämpas vid forskning, vilket i vårt fall skulle ha inneburit att studien inte skulle utgå från 

en teoretisk kunskapsbas, utan skulle istället ha utgått från direkta observationer där vi 

studerar relationen mellan SMEs och CSR- kommunikation. Det finns även svagheter i att 

anta en induktiv ansats, där bland annat risken för att slutsatserna inte ska kunna 

generaliseras, är den främsta. Generalisering kan då bli svårt på grund av att studien endast 

bygger på empiriska underlag, där risken finns att slutsatserna endast är typiska för en 

specifik situation. (Patel & Davidson, 2003) Eftersom vårt syfte med studien var att 

kartlägga små och medelstora företags relation till CSR- kommunicering, (genom att se om 

det fanns olika faktorer som kan förklara hur och varför svenska små och medelstora företag 

väljer att kommunicera sitt CRS- engagemang), var den deduktiva ansatsen mest lämplig, då 

det fanns befintliga teorier samt att målet var att studien ska kunna generera generaliserbara 

slutsatser, som skulle kunna tillämpas på alla små och medelstora företag. Utifrån studiens 

syfte och diskussionen ovan, vägde fördelarna med deduktiv ansats tyngre än nackdelarna, 

vilket gjorde detta förhållningssätt försvarbart.  

2.2 Vetenskaplig utgångspunkt  

Vår studie hade ett syfte som gick ut på att kartlägga SMEs relation till CSR- 

kommunicering, genom att med hjälp av olika faktorer försöka förklara hur och varför 

svenska små och medelstora företag väljer att kommunicera sitt CRS- engagemang, vilket 

gjorde att vi valde att anta en positivistisk utgångspunkt. Anledningen till att vi valde en 

positivistisk utgångspunkt var för att vi med vår studie ville försöka förklara ett fenomen, 
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inte försöka skapa en förståelse, vilket var det den alternativa utgångspunkten som ofta 

benämns hermeneutik, syftar till (Bryman & Bell, 2005).      

Då vår studie även syftade till att försöka se samband mellan olika faktorer som kan tänkas 

påverka människors beteenden inom ett företag, var det positivistiska synsättet mest 

lämpligt. Denna typ av studie är alltså i enlighet med positivismens synsätt, som menar att 

kunskap och därmed verkligheten kan beskrivas och förklaras utifrån hur vi uppfattar den 

med våra sinnen (Jacobsen, 2002). Vi ville studera små och medelstora företag i en 

verklighet som kan antas vara objektiv och därmed lika för alla och därmed inte studera 

människor och deras olika syn på verkligheten (Bryman & Bell, 2005), som i det här fallet 

är CSR- kommunicering. Genom att studien antog ett positivistiskt synsätt, begränsade vi 

oss till en objektiv verklighet som inte tog hänsyn till att människor tänker, tolkar och agerar 

på olika sätt vid olika situationer. På så sätt hoppades vi få fram slutsatser som kunde 

generaliseras, och att replikerbarhet skulle uppnås, vilket innebär att det skulle bli ett liknade 

resultat om studien skulle utföras igen.  

Genom att vi bortsåg från att se den sociala konstruktionen av människor kunde vi inte fånga 

in den subjektiva innebörden av en social handling, vilket är något som förespråkades av det 

hermeneutiska synsättet. Den hermeneutiska utgångspunkten ser ett behov av att uppfatta 

omvärlden utifrån den sociala aktörens perspektiv och innefattar tolkning av människors 

beteenden. Medan det hermeneutiska synsättet fokuserar på att tolka innebörden av ett 

beteende, fokuserar det positivistiska synsättet mer på att förklara samband, vilket var det 

som studien med hjälp av hypoteserna, ville åstadkomma. (Bryman & Bell, 2005). 
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 
 

 en teoretiska referensramen beskriver relevanta teorier som ska bidra till 

att förklara varför SMEs väljer att kommunicera CSR samt valet av 

kommunikationskanal för ändamålet. Utifrån teorierna härleds sedan 

hypoteser som tillsammans finns sammanfattade i en modell i slutet av kapitlet.   

 

3.1 Varför kommunicera CSR? 

Det finns olika teorier som i litteraturen används för att beskriva varför ett företag 

kommunicerar information som berör CSR. Intressentteorin, aktieägarteorin, 

legitimitetsteorin samt teorin om socialt kapital är exempel på teorier som används, vilka 

inte är helt skilda från varandra utan överlappar varandra i vissa antaganden. (Reverte, 2009) 

Vad som skiljer teorierna åt är i stora drag att CSR- kommunicering kan uppfattas på olika 

sätt. Enligt aktieägarteorin ses CSR- kommunikation som ett sätt att öka lönsamheten, där 

aktieägarna är den intressentgrupp som står i fokus i företaget. (Freeman & Reed, 1983) 

Däremot ses CSR- kommunikation som ett sätt att skapa och bibehålla legitimitet i 

företagets omgivning enligt legitimitetsteorin, där är det främst samhället som är den 

intressentgrupp som står i fokus. (Tilling, 2004 & Reverte, 2009).  

Intressentteorin och teorin om socialt kapital liknar varandra i vissa avseenden. Enligt de 

båda teorierna är det starka intressentgruppers efterfrågan som ska tillgodoses vid CSR- 

kommuniceringen, dock finns det olika mål med teorierna. De båda teorierna skiljer sig åt då 

de fokuserar på olika typer av relationer till företagets intressenter. Intressentrelationerna 

enligt intressentteorin är kortsiktiga och utbytbara, medan relationerna till intressenterna 

enligt teorin om socialt kapital ofta är långsiktiga och personliga och finns integrerade i 

viktiga nätverk som byggs upp över tiden. (Vormedal & Ruud, 2009, Perrini, 2006 samt 

Russo & Perrini, 2010) För en förklaring av respektive teoris grundantaganden, se Bilaga 5. 

3.1.1 CSR- kommunikation som ett sätt att öka lönsamheten 

Enligt aktieägarteorin har ett företags aktieägare länge ansetts vara den enda part som 

företag har vissa skyldigheter till. Eftersom det är aktieägarna som sitter inne på viktiga 

resurser i form av kapital, anses de ofta vara de främsta aktörerna som ett företag ska ta 

hänsyn till. (Freeman & Reed, 1983) Den klassiska aktieägarteorins syn på socialt 
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ansvarstagande grundas således i att på kort sikt maximera vinster, vilket har sina rötter i att 

aktieägarna enbart vill maximera sin privata välfärd genom att få så hög utdelning som 

möjligt (Golob & Bartlett, 2007). Företag anses enligt teorin inte vara ett med samhället de 

verkar i, utan uppfattas som en egen enhet, helt separerad från samhället (Blombäck & 

Wigren, 2008). CSR ses enligt detta tankesätt enbart ur ett ekonomiskt perspektiv, där 

kommunicering av CSR sker för att öka lönsamheten i företaget, vilket i sin tur leder till 

högre aktievärden. Genom CSR- kommunicering kan nya innovationer från icke-

traditionella affärsområden utnyttjas, och på så sätt kan nya vinstmöjligheter uppstå. 

(Jenkins, 2009)  

Utifrån detta tankesätt skulle ett företag kommunicera CSR i första hand för att öka 

lönsamheten, det är således endast aktieägarnas vilja att få mer pengar som avgör att företag 

kommunicerar CSR. Det är dock inte helt klart om ett företags CSR- engagemang finansiellt 

belönas av marknaden, men en bra CSR- kommunikation sägs åtminstone hjälpa marknaden 

att få en uppfattning om det värde som skapas av ett företags sociala ansvarstagande, vilket i 

sin tur skulle kunna leda till att företaget på lång sikt belönas finansiellt. (Park & Lee, 2009) 

Huruvida små och medelstora företag ser CSR- kommunikation som ett sätta att öka 

företagets ekonomiska ställning eller inte är något som ständigt diskuteras. Nielsen & 

Thomsen (2007) menar att SMEs i allmänhet inte kommunicerar CSR för att öka 

lönsamheten eftersom mindre företags främsta fokus ligger på verksamhetens produkter 

eller tjänster. De har således varken tid eller kunskap att fundera på andra områden än 

kärnverksamheten, vilket skulle leda till att SMEs inte tenderar att kommunicera CSR. 

Jenkins (2009) och Castka et al. (2004)  å andra sidan menar att CSR- kommunikation visst 

kan ses som en konkurrensfördel, även för mindre företag. CSR- kommunikation i SMEs 

behöver inte alltid förknippas med en kostnadsbörda, utan det finns bevis som pekar på att 

CSR- kommunicering kan skapa en viktig konkurrensfördel som särskiljer ett enskilt företag 

från ett annat.  

Utifrån ovanstående resonemang kan följande hypotes utvecklas:   

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan aktieägarnas påverkan och CSR- kommunikation 

som ett sätt att öka lönsamheten.     

3.1.2 CSR- kommunikation som ett sätt att tillmötesgå intressenter  

Aktieägarna är inte enbart de aktörer som ett företag ska ta hänsyn till, utan företag har även 

skyldigheter till det integrerade samhället och dess olika aktörer (Gray et al. 1995, Islam & 
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Deegan, 2008, Golob & Bartlett, 2007, O´Riordan & Fairbrass, 2008, Reverte, 2009, 

Vormedal & Ruud, 2009 samt Freeman & Reed, 1983). Enligt intressentteorin är relationen 

mellan ett företag och dess intressenter väsentlig och genom att företag visar respekt och 

tillgodoser intressenters behov samt bygger upp en effektiv kommunikation parterna 

emellan, kan ett företag bli mer framgångsrikt. Kommunicering av CSR till viktiga 

intressenter som berörs av ett företags verksamhet, kan göras av ett företag för att visa att det 

inte enbart drivs av ett vinstintresse, utan att det även värnar om den omgivning som finns 

runt omkring företaget. (Vormedal & Ruud, 2009).  

Olika intressenter har olika intressen och egenskaper, vilket gör att det är omöjligt för ett 

företag att behandla alla intressenter lika eller att kommunicera till dem i samma 

utsträckning (Blombäck & Wigren, 2008, Sweeney & Coughlan, 2008). I takt med den 

ökade globaliseringen, ökar företagets intressenter och även intressenternas förväntningar på 

ansvarstagande, vilket har lett till ett ökat tryck på att företag ska ta socialt ansvar genom att 

engagera sig och rapportera om sina CSR- aktiviteter (Golob & Bartlett, 2007 samt 

Vormedal & Ruud, 2009). Kvalitet, innehåll och mängd CSR- information, kan enligt 

intressentteorin relateras till intressenternas press på företagen att lämna ut information som 

berör sociala, etiska och miljömässiga prestationer (Vormedal & Ruud, 2009). CSR- 

kommunicering kan därmed ses som ett verktyg för att tillgodose de informationsbehov som 

finns i ett företags omgivning, där informationen kan användas som ett slags 

förhandlingsmedel för att hantera olika intressentrelationer (Gray et al. 1995).  

Sociala förväntningar kan variera från intressent till intressent (Golob & Bartlett, 2007 samt 

Vormedal & Ruud, 2009). Vissa intressenter kan ha intresse i vissa specifika områden inom 

CSR (Dawkins, 2004), och det händer ofta att olika intressenters intressen står i konflikt 

med varandra (O´Riordan & Fairbuss, 2008). Studier visar även att företag tillämpar olika 

CSR- strategier, beroende på vilka intressentgrupper som bedöms ha betydelse för det 

enskilda företaget (Perrini et al. 2007). Som tidigare nämnts har SMEs ofta till skillnad från 

större företag begränsade resurser, vilket gör att prioritering av intressenter blir viktigare för 

mindre företag. Vormedal & Ruud (2009) särskiljer ett företags intressenter genom att vissa 

intressenter, såsom aktieägare och anställda går under benämningen interna intressenter, 

medan övriga intressenter såsom kunder, leverantörer och samhällen, istället betecknas som 

externa intressenter. I allmänhet brukar anställda och kunder ses som de viktigaste 

intressentgrupperna för ett mindre företag. Den interna intressentgruppen som består av 

anställda är den intressentgrupp som enligt studier har visat sig ha störst betydelse för SMEs, 
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vilket kan bero på att den som fattar beslut ofta har en nära och personlig relation till sin 

personal. Anställda uppfattas som en viktig företagsresurs, som har betydelse för ett företags 

framtid.  Ett företags anställda har även stor påverkan på kunderna, som också är en mycket 

viktig intressentgrupp för SMEs. (Hammann et al. 2009) Dessa viktiga intressentgrupper har 

stor påverkan på ett företags val av att kommunicera CSR. Studier visar att om företag 

uppfattar att ett sådant krav saknas, leder det ofta till att de inte kommunicerar CSR. 

(Nielsen & Thomsen, 2009a)  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att intressentteorin skapar en bild av att det finns 

en relation mellan ett företag och dess omgivning. Ett företag är inte helt oberoende, utan är 

beroende av sin förmåga att kunna tillfredsställa viktiga intressenter som både finns inuti 

företaget och utanför företaget. För att vårda relationer med sina intressenter kan företag 

använda sig av information, som ett sätt att visa hänsynstagande samt tillgodose de 

förväntningar och behov som cirkulerar kring företaget. CSR- kommunicering är ett 

exempel på detta, som enligt intressentteorin har uppstått på grund av att det finns ett sådant 

informationsbehov bland ett företags viktigaste intressenter.  

Av ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan och CSR- kommunikation 

som ett sätt att tillgodose intressenternas efterfrågan.  

3.1.3 CSR- kommunikation som ett sätt att få legitimitet i samhället 

CSR- kommunicering kan enligt legitimitetsteorin förklaras av att företag vill skapa en 

positiv uppfattning om företaget, för att på så sätt erhålla legitimitet i samhället (Tilling, 

2004 & Reverte, 2009). Att vara ett legitimt företag innebär att företagets möjlighet till 

fortsatt existens ökar, då dess omgivning får en positiv uppfattning om företaget (Reverte, 

2009). Eftersom företag anses vara bundna av sociala kontrakt som finns mellan företaget 

och samhället, innebär det att företagets överlevnadsförmåga är beroende av att företaget 

agerar på ett sätt som är önskvärt enligt samhällets normer (Reverte, 2009). De sociala 

kontrakten bygger på en slags överenskommelse mellan samhället och företaget, där 

samhället tillåter företaget att existera och ha rättigheter samtidigt som de förväntar sig att 

företaget ska agera enligt deras önskemål och förväntningar. Därmed är det väsentligt för ett 

företag att ta reda på vad samhället förväntar sig av dem.  (Branco & Rodrigues, 2006)  

Under de senaste åren har ett flertal företagsskandaler som har varit relaterade till 

företagsansvar, uppmärksammats. H&Ms användning av barnabete i sin produktion är bara 
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en av de skandaler som ledde till stor debatt i såväl Sverige som utomlands (Arvidsson, 

2010, Svenska Dagbladet, 2007 samt SVT Debatt, 2010). I takt med ett ökat intresse för 

socialt företagsansvar i media, har CSR- kommunikation fått allt större betydelse de senaste 

åren. Samhället efterfrågar nu mer kommunikation av företagens CSR- arbete, för att känna 

sig säkra på att de inte stöttar sådana beteenden som inte anses vara acceptabla. På bara 10 år 

har rapporteringen av företags CSR- arbete ökat markant, mycket på grund av den 

medvetenhet om CSR som samhället har fått. (Arvidsson, 2010) 

Företag har insett att CSR- kommunicering är ett sätt att visa att det agerar på det sätt som 

samhället önskar och om ett godkännande uppnås av samhället får företaget en slags 

verksamhetslicens, i form av legitimitet (Reverte, 2009). För att skapa en sådan legitimitet är 

det viktigt att kommunicera ut sitt CSR- arbete för omgivningen, vet ingen vad företaget 

gör, skapas heller inte legitimitet för företaget (De Geer, 2009, Branco & Rodrigues, 2006).  

Enligt legitimitetsteorin redovisar alltså företag sitt CSR- arbete för att samhället ska få en 

uppfattning av företaget som en god samhällsmedborgare (Branco & Rodrigues, 2006). 

Företag kan på ett sätt känna sig tvungna att kommunicera CSR, inte på grund av att det 

finns formella regler som kräver det, utan snarare på grund av informella regler som finns i 

samhället. Företag tar ofta efter sin omgivning och kommunicerar CSR på liknande sätt som 

organisationer i företagets omgivning informerar om sin CSR. (Othman et al. 2011)  

SMEs har ofta en stark relation till samhället på en mer lokal nivå, eftersom deras 

överlevnad ofta är beroende av den lokala omgivningen. Om ett företag vill visa samhället 

att de värnar om den omgivning som verksamheten befinner sig i, kan CSR- kommunikation 

vara ett sätt att visa att företaget respekterar sin omgivning. Genom att skapa ett bra rykte i 

det lokala samhället, kan SMEs använda detta för att locka till sig viktiga resurser till 

företaget, såsom potentiella arbetstagare. (Spence & Schmidpeter, 2003)  

Sammanfattningsvis kan CSR- kommunikation enligt legitimitetsteorin tolkas som ett sätt 

för företag att uppnå, förbättra eller behålla legitimitet som anses vara nödvändigt för det 

enskilda företaget. Om företaget slutar bete sig på ett önskvärt sätt försvinner dess 

legitimitet, så att arbeta med detta är något som måste ske kontinuerligt. (Blombäck & 

Wigren, 2009)  

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utvecklas:  

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan samhällets påverkan och CSR- kommunikation som 

ett sätt att få legitimitet i samhället.  
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3.1.4 CSR- kommunikation som ett sätt att bygga upp viktiga nätverk   

Små och medelstora företags val av att kommunicera CSR kan även förklaras av teorin om 

socialt kapital (Russo & Perrini, 2010, Perrini, 2006 samt Spence & Schmidpeter, 2003). 

Viktiga aspekter som ryms inom teorin är företagets rykte, förtroende och lojalitet som är 

aspekter som ofta är av väsentlig betydelse för ett företags överlevnad. Särskilt viktiga är 

dessa aspekter för SMEs då de, som tidigare nämnts är beroende av de lokala samhällen som 

de verkar i. På grund av att ett företags framtida överlevnad ofta är beroende av ett mindre 

antal aktörer i det lokala samhället, är det mycket viktigt att företaget lyckas skapa 

förtroende för sin verksamhet, vilket till viss del kan ske med hjälp av CSR- 

kommunicering. (Perrini, 2006) Kort sagt kan SMEs långsiktiga överlevnad och framgång 

bestämmas av företagets förmåga att etablera och behålla relationer inom viktiga nätverk 

med intressenter (Russo & Perrini, 2010). Att omringa företaget med starka nätverk, blir 

därför viktigt för mindre företag, eftersom det ofta är genom dessa som företaget kan få 

tillgång till olika typer av resurser och information, som annars hade varit svåra att få 

tillgång till. Företag måste alltså anpassa sig till de normer som skapats inom nätverket, och 

att kommunicera CSR skulle kunna vara ett sätt för företag att visa att de tar hänsyn till 

dessa normer. (Fuller & Tian, 2006) 

Mindre företag verkar ofta i sammanhang som är mindre strukturella än de är för större 

företag, vilket innebär att de i högre grad styrs av förtroende, informalitet och olika nätverk. 

Därför kan CSR- kommunicering ses som ett sätt att vårda viktiga relationer som finns inom 

ett nätverk. Istället för att på kort sikt tillgodose viktiga intressenters intressen, vill företag 

mer bygga upp relationer som sträcker sig över längre sikt. Det är exempelvis inte alls 

ovanligt att ett företag har samma anställda, affärspartners och kunder under mycket långa 

tidsperioder. (Russo & Perrini, 2010) Socialt kapital kan som tidigare nämnts även handla 

om förtroende och lojalitet, alltså om de personliga relationer som människor skapar till 

varandra och de fördelar som kan innefattas i en personlig relation. Genom att visa att 

företaget tar ett socialt ansvar, kan ett förtroende lättare skapas på grund av att utomstående 

förknippar ett CSR- engagemang med ansvarstagande även i andra frågor. Starka relationer 

och nätverk med viktiga intressenter kan bidra till att sprida resurser och ansvar inom 

nätverken, vilket även ger ett utbyte av kunskap mellan parterna inom nätverket. (Fuller & 

Tian, 2006) 

Sammanfattningsvis kan CSR- kommunikation enligt teorin om socialt kapital ses som ett 

sätt att vårda relationer som finns i nätverk som är viktiga för ett företags överlevnad. 
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Sådana relationer måste ständigt vårdas, och ett sätt att skapa ett nytt eller bibehålla ett 

gammalt förtroende, är att visa att företag representerar ett socialt ansvarstagande. (Russo & 

Perrini, 2010) Eftersom små och medelstora företag ofta har starkare relationer till sina 

intressenter än vad stora företag har, blir det viktigare för mindre företag att satsa på socialt 

kapital (Fisher et al. 2009).  

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utvecklas: 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan och CSR- kommunikation 

som ett sätt att bygga upp och verka inom viktiga nätverk.   

3.2 Kanaler för att kommunicera CSR 

Ett företag kan kommunicera CSR genom både direkta och indirekta 

kommunikationskanaler. Det finns således inte enbart ett sätt att kommunicera CSR utan ett 

antal kommunikationskanaler finns tillgängliga för företag. (Nielsen & Thomsen, 2009a)  

3.2.1 Direkta kommunikationskanaler 

Direkt kommunikation innebär ofta att företag sprider sin CSR- informationen genom 

externa och formella kommunikationskanaler. Exempel på direkta kanaler som används för 

CSR- kommunicering är allt från officiella rapporter, såsom årsredovisningar och CSR- 

rapporter, till broschyrer och hemsidor.   

3.2.1.1 Årsredovisning och separata CSR- rapporter 
Många företag är enligt lag bundna att skapa och publicera en årlig finansiell rapport för sin 

verksamhet (Ziek, 2009). Men årsredovisningarna omfattas numera inte enbart av finansiell 

information, utan årsredovisningar har länge ansetts vara en bra kommunikationskanal för 

att sprida ut annan icke finansiell information, såsom CSR- relaterad information (Ziek, 

2009 samt Branco & Rodrigues, 2006). Eftersom ett företag kan ha många intressenter som 

inte aktivt söker efter sådan information, används årsredovisningen som en bred 

kommunikationskanal där information om samhällsansvar bäddas in bland annan viktig 

information (Ziek, 2009).  

Att publicera separata CSR- rapporter eller hållbarhetsrapporter är något som idag är ett 

populärt sätt att kommunicera information. Dessa rapporter kan variera både i innehåll och 

omfattning, men fokus i rapporterna ligger i att diskutera ekonomiska, miljömässiga och 

sociala hållbarhetsfrågor samt ansvarstagande. (Ligeti & Oravecz, 2008) Företag kan 

använda sig av CSR- rapporter som ett verktyg för att skapa, skydda eller förbättra dess 
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rykte och image, vilket kan leda till en viktig konkurrensfördel (Branco & Rodrigues, 

2006b).  

3.2.1.2 Internet 
Internet har under de senaste åren blivit ett viktigt verktyg för att sprida CSR- information. 

Det blir allt mer vanligt att företag väljer att lägga ut information om socialt ansvarstagande 

på sin hemsida. (Rowbottom & Lymer, 2009, Parker et al. 2009, samt Vescovi, 2000) Att 

utnyttja Internet kan leda till stora möjligheter, då det inte enbart används för att 

kommunicera CSR- information i form av publicerade CSR- rapporter och årsredovisningar, 

utan även i form av pressmeddelanden, etiska och miljömässiga koder, events, samt övrig 

information som presenteras på hemsidan (Rowbottom & Lymer, 2009).  

Företag kan även använda sig av sociala medier såsom, Facebook, Twitter och olika typer av 

bloggar, för att sprida vidare viktig CSR- information (Du et al. 2010). På detta sätt kan en 

större mängd CSR- information publiceras och en större geografiskt utspridd målgrupp nås, 

än vad som traditionellt sätt publicerats och nås genom rapporter publicerade i 

pappersformat (Branco & Rodrigues, 2006 samt Rowbottom & Lymer, 2009).   

3.2.1.3 Reklam, broschyrer och posters  
Förutom officiella dokument som årsredovisningar, CSR- rapporter och hemsidor, kan även 

reklam via tv, tidningar, broschyrer och posters i butiker, användas för att informera om 

CSR (Du et al. 2010). Exempelvis visar studier att företag som har butiker använder sig av 

posters för att sprida information om olika CSR- aktiviteter. Matvarukedjor använder sig 

ofta av bland annat färgglada posters som visar företagets engagemang i exempelvis 

närproducerad mat, ekologiska produkter, hälsosamt ätande och återvinning. (Jones et al. 

2005) 

3.2.1.4 Produktinformation 
Vad ett företags produktförpackning och produktetiketter visar för information, kan spela 

stor roll för exempelvis konsumenter. Etiketter kan användas för att visa ett företags sociala 

och miljömässiga ansvarstagande, vilket kan leda till en stor konkurrensfördel gentemot 

produkter som saknar sådan information. Information som ofta efterfrågas är bland annat var 

produkten är tillverkad (lokalt, nationellt eller utomlands), om produkten är ekologisk, 

återvinningsbar eller rättvisemärkt. (Europeiska Kommissionen, 2011c) Produktetiketter 

precis som förpackningar är en effektiv kanal för CSR- information, eftersom intressenten 

kan nås direkt när personen överväger ett inköp. Förpackningar kan bland annat innehålla 
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information som produktens och/eller förpackningens miljövänlighet men de kan även visa 

hur företaget engagerar sig i etiska projekt. (Fliess et al. 2007)  

3.2.2 Indirekta kommunikationskanaler 

Indirekt kommunikation når till skillnad från direkt kommunikation, fram till sin målgrupp 

genom en annan part så kallade gatekeepers. Gatekeepers kan vara olika aktörer som på 

något sätt sprider vidare information om företaget. Ett företags anställda, är exempel på 

sådana aktörer som sprider vidare information till aktörer i det lokala samhället. (Nielsen & 

Thomsen, 2009b)  

3.2.2.1 Personliga bemötanden  
Ett företags personal kan ses som en viktig kommunikationskanal för att sprida ut 

information om CSR- aktiviteter eftersom de ofta har kontakt med och möter viktiga 

intressenter, såsom exempelvis kunder och leverantörer. De anställda har en möjlighet att nå 

en bredare skara av intressenter och uppfattas ofta som att vara en mer pålitlig källa, än 

andra kommunikationskanaler. (Dawkins, 2004) Anställda som kommunikationskanal ska 

inte underskattas, utan det mest effektiva sättet att kommunicera CSR- information sker ofta 

genom informella kanaler, som sker ansikte mot ansikte. (Dawkins, 2004 samt Du et al. 

2010)   

Det finns olika sätt för ett företags ledning att kommunicera CSR- engagemang internt. 

Personalmöten kan vara ett sätt, vilket ofta är det enklaste sättet för ett mindre företag att ta 

möjligheten att informera personalen om ansvarsrelaterade initiativ, samtidigt som det ger 

en möjlighet för ledningen att kunna få feedback på de planer och ageranden som görs. 

(Ligeti & Oravecz, 2008 samt Europeiska Kommissionen, 2011c) 

3.3 Val av kommunikationskanal 

Vilken kommunikationskanal som ska användas för CSR- kommuniceringen påverkas enligt 

Branco & Rodrigues (2006) av vilken aktör som företag vill kommunicera till. Vissa är mer 

lämpliga för vissa aktörer, medan andra kanaler är mer effektiva när företaget vill nå andra 

aktörer.  

3.3.1 En strävan efter lönsamhet påverkar valet av 

kommunikationskanal  

Genom att företaget enbart har ett vinstsyfte med CSR- kommunikationen, borde det 

automatiskt leda till att kanaler väljs som effektivast kan öka lönsamheten. SMEs har dock 
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oftast inte tillräckligt med resurser i form av tid, kunskap och pengar för att kunna välja 

vilken kommunikationskanal som helst, utan istället väljs kommunikationskanaler ofta ur ett 

kostnadsperspektiv. Dyra kommunikationskanaler såsom reklam och separata CSR- 

rapporter väljs ofta bort till förmån för billigare och mer informella kommunikationskanaler. 

(Fassin, 2008) Även kommunikation via produktinformation kan anses vara en 

kostnadskrävande kanal, då exempelvis certifieringar och produktmärkningar innefattar en 

hel del regler som måste följas vid både produktionen och förpackningsprocessen (Fliess et 

al. 2007). På grund av Internets tillgänglighet, räckvidd, låga kostnader, flexibilitet samt 

popularitet är internetbaserade kommunikationskanaler ur ett ekonomiskt perspektiv, 

lönsamt för mindre företag (Rowbottom & Lymer, 2009, Parker et al. 2009, samt Vescovi, 

2000). Även kommunikationskanaler i form av personliga bemötanden, kan ses som en 

enkel och billig kanal att kommunicera CSR, vilket kan föredras av mindre företag (Nielsen 

& Thomsen, 2009a). Eftersom SMEs tenderar att endast vara produktorienterade läggs heller 

inga resurser på att informera externa intressenter såsom frivilligorganisationer, investerare 

eller media. Kommunikation till externa intressenter sker alltså inte på företagsnivå, utan 

snarare på produktnivå, där det är vanligare att den kommunikation som sker snarare 

marknadsför en produkt än att informera om ett företags CSR- engagemang. (Nielsen & 

Thomsen, 2009b).  

 

Utifrån ovanstående kan följande hypotes utformas:  

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan företags strävan efter lönsamhet och valet av 

kommunikationskanal. 

3.3.2 Intressenter påverkar valet av kommunikationskanal 

Valet av kommunikationskanal påverkas av vilken intressentgrupp som har störst påverkan 

på ett företag, eftersom olika intressenter kan nås genom olika kommunikationskanaler. 

Investerare och finansanalytiker kan exempelvis lägga större vikt på företagets 

årsredovisning när de vill läsa om CSR, medan kunder inte alls värdesätter sådan 

information på samma sätt, utan istället efterfrågar sådan information i samband med sina 

inköp. (Nielsen & Thomsen, 2007) Eftersom anställda är den grupp som anses ha störst 

betydelse för SMEs tenderar dessa företag att använda sig av kommunikationskanaler som 

är mer informella, ofta genom personliga bemötanden. Exempelvis kan personalmöten vara 

den mest effektiva metoden, vilket även stämmer överens med en studie av danska SMEs 

som visar att ledningen föredrar att muntligt, genom personlig kontakt kommunicera med 
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sin personal, snarare än via mail eller andra kanaler (Nielsen & Thomsen, 2009a). Det finns 

studier som visar att majoriteten av anställda har ett allmänt intresse av att bli informerade 

om det ansvar som förknippas med anställningen. Vidare visar en studie av de sex största 

företagen inom ett flertal branscher, att personalen tenderar att prata mer om CSR- 

aktiviteter, då de själva är välinformerade och involverade i dessa aktiviteter. Det finns 

således ett intresse av socialt ansvarstagande bland dels befintlig personal, men även bland 

potentiell personal, vilket gör att företag kan locka till sig kompetent personal genom att visa 

sitt CSR- engagemang. (Dawkins, 2004) 

Kunder ses även som en viktig intressentgrupp för SMEs (Hammann et al. 2009), vilket 

skulle kunna resultera i att kommunikationskanaler som personligt bemötande i samband 

med försäljning och produktinformation skulle vara användbara verktyg för att 

kommunicera CSR. Studier som gjorts på SMEs visar dock att CSR- kommunikation till stor 

del inte är något som sker på extern nivå (Nielsen & Thomsen, 2009b). Externa intressenter 

såsom kunder, leverantörer, och frivilligorganisationer prioriteras alltså bort till förmån för 

interna intressenter såsom anställda och aktieägare. Detta skulle kunna vara en effekt av att 

intressenter som är viktigast för enskilda företag, har stor påverkan på vilken typ av 

kommunikationskanal som väljs.  

Även media kan anses vara en intressentgrupp som kan påverka valet av 

kommunikationskanal. På grund av den snabba tekniska utvecklingen går det allt snabbare 

att sprida information som kan resultera i att företag både får negativ eller positiv 

uppmärksamhet. (Grafström et al. 2008) Enligt Bowd et al. (2006) har CSR- relaterad 

information fått allt större täckning i media de senaste åren och det sägs även vara medias 

förtjänst att CSR har blivit ett sådant hett ämne i företagsvärlden. Media som kanske inte är 

den viktigaste intressentgruppen hos mindre företag, kan ändå indirekt ha stor betydelse, då 

intressentgruppen har makten att påverka andra intressentgrupper som är viktiga för 

företagens överlevnad. Därför är det viktigt att försöka tillfredsställa medias efterfrågan på 

kommunikationskanal, så att media i sin tur kan sprida ut informationen vidare. Precis som 

media indirekt kan påverka företagets överlevnad, kan även frivilligorganisationer på samma 

sätt påverka företagets relationer med andra viktiga intressentgrupper. Även om 

frivilligorganisationer inte riktar störst uppmärksamhet åt mindre företag kan det ändå vara 

viktigt att ha en bra relation även till denna intressentgrupp. Reklam kan anses vara en sådan 

kanal som är lämplig då företag vill nå både medias och frivilligorganisationers 

uppmärksamhet, eftersom kanalen enkelt kan nå en bred målgrupp samtidigt som media som 
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intressentgrupp själv blir informerad och kanske väljer att lyfta fram företagets engagemang 

i media. (Grafström et al. 2008) 

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypoteser utformas: 

Hypotes 6a: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan på ett företags CSR- 

kommunikation och valet av kommunikationskanal. 

Hypotes 6b: Det finns ett samband mellan företags strävan efter att tillgodose 

intressenternas efterfrågan och valet av kommunikationskanal.  

3.3.3 Strävan efter legitimitet i samhället påverkar valet av 

kommunikationskanal 

Eftersom SMEs ofta enbart har betydelse för och är synliga i det lokala samhället, leder det 

till att vissa kommunikationskanaler som används i större företag ifrågasätts. Det lokala 

samhället kräver oftast inte att mindre företag ska använda sig av formella 

kommunikationskanaler, såsom årsredovisningar och separata hållbarhetsrapporter för att 

erhålla legitimitet från samhället. Formell CSR- rapportering anses inte vara nödvändig eller 

användbar för små och medelstora företag, utan det är i så fall endast växande, medelstora 

företag med en global marknad eller mindre företag inom kritiska branscher, som kan tänkas 

behöva formella rapporter. Istället kan andra mer lämpliga kommunikationskanaler 

användas för att kommunicera med samhället, vilket ofta sker mer indirekt, genom 

personligt bemötande med viktiga samhällsaktörer. (Fassin, 2008)  

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan företags strävan efter legitimitet och valet av 

kommunikationskanal. 

3.3.4 Strävan efter att skapa nätverksrelationer påverkar valet av 

kommunikationskanal 

Eftersom SMEs ofta tenderar att ha ett mindre antal nyckelintressenter såsom kunder, 

anställda och aktieägare kan kommunikationskanaler där CSR- information riktas till 

allmänheten genom exempelvis årsredovisning, CSR- rapporter och reklam, ifrågasättas. 

Istället för offentliga kommunikationskanaler, kan SMEs kommunicera direkt till de 

intressenter som har stor betydelse för företaget, vilket leder till att en mer personlig och 

öppen relation kan skapas parterna emellan. (Fassin, 2008) Relationer mellan företag och 

dess nyckelintressenter i olika nätverk är relationer som ständigt måste vårdas, för att 
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nätverket ska få den stabilitet och det förtroende som krävs för att få legitimitet i nätverket 

(Russo & Perrini, 2010). Eftersom SMEs relationer inom nätverken ofta är av personlig 

karaktär, kan valet av kommunikationskanal förväntas vara mer informellt, vilket även en 

studie av danska SMEs visar (Nielsen & Thomsen, 2009a). 

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 

Hypotes 8: Det finns ett samband mellan företags strävan efter att skapa och verka inom 

nätverk och valet av kommunikationskanal. 
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3.4 Sammanfattning av hypoteser

 

Figur 1: Sammanfattning av hypoteser 

  

Valet att 
kommunicera CSR 

Valet av 
kommunikations-

kanal 

Intressenter (Intressentteorin) 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan 

intressenternas påverkan och CSR- kommunikation 

som ett sätt att tillgodose intressenternas 

efterfrågan 

Hypotes 6a: Det finns ett samband mellan 

intressenternas påverkan på ett företags CSR- 

kommunikation och valet av kommunikationskanal. 

Hypotes 6b: Det finns ett samband mellan företags 

strävan efter att tillgodose intressenternas 

efterfrågan och valet av kommunikationskanal. 

 

Legitimitet i samhället (Legitimitetsteorin) 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan samhällets 

påverkan och CSR- kommunikation som ett sätt att få 

legitimitet i samhället. 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan företags 

strävan efter legitimitet och valet av 

kommunikationskanal. 

 

Nätverksrelationer (Teorin om socialt 

kapital) 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan 

intressenternas påverkan och CSR- 

kommunikation som ett sätt att bygga upp och 

verka inom viktiga nätverk. 

Hypotes 8: Det finns ett samband mellan 

företags strävan efter att skapa och verka inom 

nätverk och valet av kommunikationskanal. 

 

Lönsamhet (Aktieägarteorin) 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan 

aktieägarnas påverkan och CSR- kommunikation 

som ett sätt att öka lönsamheten. 

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan en 

strävan efter lönsamhet och valet av 

kommunikationskanal. 
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Kapitel 4: Empirisk metod 
 

 en empiriska metoden beskriver studiens undersökningsmetod, som utgår från 

en kvantitativ datainsamlingsmetod där data samlas in genom webenkäter. 

Populationen som studien riktar sig till beskrivs, samt vilket urval av denna 

som gjorts. Vidare beskrivs hur de undersökta begreppen operationaliseras till kvantitativt 

mätbara variabler samt en kort beskrivning av de olika variablerna.

 

4.1 Undersökningsmetod 

Studiens syfte var att kartlägga SMEs relation till CSR- kommunicering, genom att med 

hjälp av olika faktorer förklara varför och hur SMEs väljer att kommunicera CSR, där 

hypoteser utformades för att söka samband. Att testa samband kan till exempel innebära att 

vi vill se om valet av att kommunicera CSR, kan länkas ihop med en annan faktor, 

exempelvis olika intressenters påverkan på företagets CSR- kommunicering. Databehovet 

som krävdes för att vi skulle kunna testa dessa samband, som alltså syftar till att förklara 

SMEs val av att kommunicera CSR samt valet av kommunikationskanal för ändamålet, 

innebar att vi behövde tillgång till perspektiven från ett flertal små och medelstora företag. 

En kvantitativ datainsamlingsmetod var därför tillämplig i vårt fall eftersom vi ville 

undersöka hur SMEs relation till CSR- kommunicering ser ut i allmänhet, vilket gör att 

undersökningen behövde riktas mot en större mängd respondenter, nämligen alla små och 

medelstora företag i Sverige.  

Om vi istället hade valt en kvalitativ metod så skulle vi inte ha kunnat undersöka så många 

enheter och vi skulle heller inte ha fått en förklaring till företagens beteende, utan snarare en 

förståelse för beteendet (Patel & Davidsson, 2003). Den kvantitativa metoden beskrivs ofta 

som en relativt sluten metod som kan hantera ett större antal enheter genom att exempelvis 

samla in datan via enkäter, medan den kvalitativa metoden är mer öppen och hanterar 

därmed endast ett fåtal enheter, exempelvis genom intervjuer. Eftersom studiens syfte var att 

kartlägga ett större antal SMEs relationer till CSR- kommunikation var därmed den 

kvantitativa metoden mer lämplig, i förhållande till den kvalitativa metoden. (Jacobsen, 

2002) Vi ville också kunna dra generaliserande slutsatser till hela populationen vilket enligt 

Jacobsen (2002) är en av de största fördelarna med en kvantitativ metod då ett stort antal 

enheter kan studeras samtidigt.  

D 
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4.2 Databehov 

För att få svar på om det fanns faktorer som kan påverka SMEs relation till CSR, behövdes 

data som kan användas för att testa de olika hypoteserna som utformades utifrån den 

teoretiska referensramen. Hypoteserna 1- 4 krävde data som visade av vilka anledningar som 

SMEs väljer att kommunicera CSR, samt data om olika intressentgruppers påverkan på 

CSR- kommuniceringen. Samma data om intressenternas påverkan kunde även användas till 

Hypoteserna 5-8, där även data om användandet av olika kommunikationskanaler behövdes 

samlas in. Ytterligare data behövdes som beskriver olika anledningar som grundar sig i 

aktieägarteorin, legitimitetsteorin, intressentteorin samt teorin om socialt kapital, för att vi 

skulle kunna testa sambanden som berör valet av kommunikationskanal.   

4.3 Enkätundersökning 

Studiens behov av data som krävdes för att studiens syfte och problemformulering skulle 

kunna uppfyllas, utgick som sagt från de 9 hypoteser som formulerades utifrån den 

teoretiska referensramen. Det finns olika typer av undersökningsuppläggningar eller 

undersökningsmetoder, vilket innebär hur själva undersökningen görs. Då studien antog en 

kvantitativ undersökningsmetod, valde vi att samla in datan genom webenkäter, vilket 

förespråkas när studier riktar sig till ett större antal respondenter (Patel & Davidsson, 2003). 

Nackdelarna med att använda sig av enkäter är enligt Bryman & Bell (2005) att 

respondenterna oftast inte får någon möjlighet att kunna få svar på funderingar kring 

enkäten, vilket kan leda till att frågorna tolkas på olika sätt. Att frågorna måste begränsas till 

ett färre antal frågor, än vid exempelvis intervjuer samt att risken för bortfall är större, kan 

nämnas som negativa aspekter av att välja just enkäter. Trots enkäternas negativa aspekter 

finns det även en hel del fördelar som förknippas med dem. De största fördelarna med 

enkäter är att risken för intervjueffekter och risken för variationer i frågeformuleringar, 

försvinner. (Bryman & Bell, 2005) Förutom dessa fördelar ansåg vi att vårt databehov 

lämpligast kunde samlas in via enkäter dels på grund av att vi ville undersöka ett större antal 

SMEs samt att hypoteserna inte behövde ytterligare data än det som kunde formuleras i ett 

fåtal frågor. Fördelarna med enkäter vägde alltså tyngre än nackdelarna, vilket gjorde en 

enkätundersökningsmetod försvarbar.      

4.3.1 Enkätutformning och operationalisering 

Webenkäten som samlade in datan innehöll sammanlagt 10 enkätfrågor som var kopplade 

till de fyra teorierna och till våra hypoteser som utformades därefter. Vi valde att hålla 
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enkäten så kort och tydlig som möjligt för att försöka öka svarsfrekvensen, då många företag 

kan vara tidspressade och därmed låta bli att svara om enkäten känns för tidskrävande 

(Dahmström, 2005). För att validiteten i vår undersökning skulle öka och att vi därmed 

faktiskt kunde mäta det vi avsåg att mäta (Bryman & Bell, 2005) testade vi enkäten på en 

person med god inblick i ett mindre företag, innan den primära datainsamlingen påbörjades. 

Då inte testet av enkäten resulterade inte i några oklarheter gällande frågorna kan risken för 

att företagen skulle uppfatta frågorna olika eller ha svårt att förstå dess innebörd, anses ha 

minskat. Även den korta beskrivningen i enkätens inledande text som förklarade viktiga 

begrepp som enkätundersökningen utgick ifrån, kan anses ha hjälpt till att undvika 

missförstånd. Beskrivningen av begreppen samt det opartiska testet av enkäten är även något 

som förespråkas av Bryman och Bell, (2005), då de hjälper till att öka studiens validitet.  

När en kvantitativ insamlingsmetod används, innebär en operationalisering att begreppen 

översätts till numerisk form, det vill säga att mängden av något mäts. (Patel & Davidsson, 

2003) I enkäten har vi valt att använda kryssfrågor och frågor där respondenterna ska ta 

ställning till olika påståenden. I de sistnämnda frågorna har vi valt att ha fyra svarsalternativ 

för att eliminera risken för att respondenterna bara väljer det mittersta alternativet, utan att 

egentligen ha tagit ställning till frågan. Genom att göra detta är vi medvetna om att vi 

begränsar respondenternas valmöjligheter, argumentet för detta är att vi verkligen vill att de 

ska tänka till innan de besvarar frågan, annars kan det bli att de bara gör ett 

”bekvämlighetsval”. Om respondenterna känner att de inte hamnar i något av alternativen så 

kan de välja alternativet Vet ej/Har ej tagit ställning, då ett mittenalternativ inte hade gett så 

mycket mer information. (Ejlertsson, 2005) Vi har som sagt valt att ha med ett femte 

alternativ som Vet ej/Har ej tagit ställning, för att minska risken för bortfall. Dahmström 

(2005) menar att om inte ett sådant alternativ finns så kan det leda till att respondenterna inte 

svarar på den frågan alls, vilket kan innebära bortfall. 

I vår undersökning översatte vi våra undersökta begrepp till tre typer av variabler nämligen 

beroende-, oberoende- och kontrollvariabler. Vi valde att benämna våra variabler med dessa 

tre kategorier av variabler för att underlätta förståelsen, men det är viktigt att ha i åtanke att 

det endast är sambanden mellan variablerna som vi sökte. Dock gjorde vi en egen tolkning 

av dem som att den oberoende variabeln påverkade den beroende. Det är fortfarande de 

beroende variablerna som är viktigast, men vi säger egentligen ingenting om vilken variabel 

som påverkar en annan utan bara att det finns samband. Utefter operationaliseringen 

formulerades enkätfrågorna för att säkerställa att frågorna kunde kopplas till de olika 
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variablerna. För att ge en överblick över variablernas kopplingar till enkätfrågorna gjorde vi 

en operationaliseringstabell som visas nedan. Därefter följer avsnitt där begreppen 

operationaliseras var och ett för sig. För att se hela enkätundersökningen samt 

enkätfrågornas koppling till de olika hypoteserna, se Bilaga 2. 

Definition Variabler Kodning 
Enkät-
fråga 

 

Beroende 
variabler: 

  

Anledningen till att företagen väljer att kommunicera CSR. 

A. Varför 
kommunicera 
CSR 

Fråga 3=1-5 
Fråga 4=1-5 3, 4 

Vilken kanal som används vid kommunikationen, delas upp i 
direkta- och indirekta kommunikationskanaler. 

B. Val av 
kommunikation
skanal 

Fråga 7=1-11        
Fråga 8=1-10          7, 8 

 

 
 
Oberoende 
variabler: 

  Valet att kommunicera CSR och valet av kommunikationskanal 
påverkas av en strävan efter att uppfylla intressenternas 
förväntningar. 1. Intressenter  

 Fråga 5=1-5          
Fråga 6=1-10 

3,4,5,6,9
,10 

Valet att kommunicera CSR och valet av kommunikationskanal 
påverkas av en strävan efter att få legitimitet i samhället. 2. Legitimitet 

Fråga 3=1-5          
Fråga 4, 
9,10=1-5 3,4,9,10 

Valet att kommunicera CSR och valet av kommunikationskanal 
påverkas av en strävan efter att skapa nätverk och personliga 
relationer till sina intressenter. 

3. Relationer 
och nätverk 

Fråga 3=1-5          
Fråga 4, 9, 
10=1-5 3,4,9,10 

Valet att kommunicera CSR och valet av kommunikationskanal 
påverkas av en strävan efter att skapa lönsamhet för det egna 
företaget 4. Lönsamhet 

Fråga 3=1-5          
Fråga 4, 9, 
10=1-5 3,4,9,10 

 

Kontroll-
variabler: 

  

Storlekens påverkan på företagens relation till CSR- 
kommunicering. 1. Storlek 

1=0-9 anställda    
2=10-49 
anställda 3=50-
249 anställda 
4=250< 
anställda 2 

Branschens påverkan på företagens relation till CSR- 
kommunicering. De valda branscherna utgår från den uppdelning 
som finns i databasen Affärsdata. 2. Bransch A-Q (SNI- kod) 1 

Tabell 1 Operationaliseringstabell 

 4.3.1.1 Beroende variabler 

Varför företag väljer att kommunicera CSR och valet av kommunikationskanal är beroende 

variabler, som de andra variablerna därmed syftar till att förklara. Det innebär att de 

oberoende variablerna ska ha en påverkan på de beroende variablerna, (Bryman & Bell, 

2005) vilket i vårt fall innebär att teorierna har påverkan på företagens val att kommunicera 
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CSR, samt vilka kommunikationskanaler de i så fall väljer att använda sig av. Dock gick det 

inte att säga att de oberoende variablerna bara påverkade de beroende utan mer att det fanns 

ett samband mellan dem och att de därmed påverkade varandra. Anledningen till detta var 

att vi kodade variablerna som nominala variabler och nominala variabler kan aldrig ge 

riktning. Det går alltså inte att uttala sig om vilken variabel som påverkar en annan utan bara 

att det finns samband. (Diamantopoulos & Schlegelmilch, 1997) Anledningen till att vi ändå 

valde att kalla variablerna för beroende och oberoende var för att ge en bättre översiktsbild 

och för att vår egen tolkning skulle utgå från att den ena variabeln påverkade den andra. 

Varför kommunicera CSR 

Den här faktorn utgjorde grunden för vår undersökning då den svarade på anledningen till 

att företag väljer att kommunicera CSR- information. Fråga 4 som mätte denna variabel, 

bestod av fyra påståenden som var och ett kan kopplas till en av de fyra teorierna som 

utvecklade hypoteserna i den teoretiska referensramen. Fråga 4 löd:  

4. Vilka av följande påståenden anser Ni förklarar varför Ni kommunicerar CSR? 

Påståendena som respondenterna fick ta ställning till var huruvida de anser att deras CSR- 

kommunicering sker på grund av att intressenter efterfrågar det (intressentteorin), att det kan 

skapa en positiv bild av företaget i samhället (legitimitetsteorin), att det hjälper till att skapa 

långsiktiga relationer med intressenter (teorin om socialt kapital) samt att det är ett sätt att 

öka lönsamheten (aktieägarteorin).   

Fråga 3 användes som en kontrollfråga till Fråga 4, då svarsalternativen till frågan var 

utformade på liknande sätt som de olika påståendena som fanns i Fråga 4. Skillnaden var att 

respondenterna enbart fick välja högst ett alternativ på Fråga 3 samt att det fanns ett 

ytterligare alternativ som består av att företagen inte instämmer till något, på grund av att de 

inte kommunicerar CSR.  I den frågan fick respondenterna alltså enbart välja det alternativ 

som de tycker gav bäst beskrivning till varför de kommunicerar CSR. Svaret på frågan 

kopplades sedan samman med svaret på Fråga 4 för att kontrollera reliabiliteten i frågorna. 

Reliabiliteten kontrollerades genom att jämföra svaren i de båda frågorna, respondenterna 

borde ha angett likvärdiga svar på båda frågorna annars var de inte reliabla (Ejvegård, 2009).  

Om respondenter till exempel valde att alternativen i Fråga 4 gav samma förklaringsgrad så 

gav även Fråga 3 en indikation på vilket alternativ som ger bättre förklaring än något annat 

alternativ. Dock användes frågan mest som en fråga där respondenten fick ange om de 
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kommunicerar CSR eller inte, vilket alternativ som valdes om de kommunicerar användes 

bara om det behövdes utifrån svaren på Fråga 4. Fråga 3 löd: 

Fråga 3. Vilket av följande alternativ ger bäst förklaring till varför Ni väljer att 

kommunicera Ert CSR arbete? 

Det finns alltid en risk att respondenter inte svarar helt ärligt när de svarar på sådana här 

frågor, då de vill framstå i bättre dager. Dock tror inte vi att risken för detta var så stor i vårt 

fall då enkäten var helt anonym och den innehöll inte känsliga frågor att besvara 

(Dahmström, 2005). Eftersom frågorna bara handlar om vad företagen kommunicerar ut av 

sitt CSR arbete, inte vad de faktiskt arbetar med så ansåg vi inte att det var känsliga frågor 

att besvara. Att företag skulle svara på ett sätt som gör att de ”ser bättre ut” till exempel att 

de kommunicerar CSR för att skapa goda relationer till sina intressenter, istället för att vara 

ärliga och svara att de gör det för att öka lönsamheten i företaget, tror vi inte är så sannolikt, 

men risken finns ju trots allt. Då vi valt att försäkra respondenterna om att svaren inte kan 

kopplas till varje enskild respondent och att svaren enbart ska användas i forskningssyfte så 

tror vi ändå att risken begränsades.   

Val av kommunikationskanal 

Respondenterna fick genom frågorna ett antal kanaler att välja mellan men det fanns även ett 

öppet svarsalternativ där respondenterna kunde ange om de använde sig av någon annan 

kanal än de som fanns att välja mellan. Fråga 7 och 8 som mätte denna variabel, bestod 

alltså av ett antal kommunikationskanaler som var och en användes för att kopplas samman 

med de fyra teorierna som utvecklade hypoteserna 5-8, i den teoretiska referensramen.  

 

Frågorna som utformades utifrån variabeln: val av kommunikationskanal, var: 

Fråga 7. Vilken/vilka kanaler använder ni främst för att kommunicera CSR? 

Fråga 8. Rangordna de kommunikationskanaler Ni använder mest vid Er CSR- 

kommunicering, där 1 är den kommunikationskanalen som ni använder mest, 2 näst mest 

osv. (Rangordna bara de kanaler Ni använder Er av, lämna de andra tomma) 

Vi har återigen valt att ta med två frågor som mäter samma variabel. Anledningen till detta 

var att vi använde frågorna på två olika sätt. Med Fråga 7 ville vi se vilka 

kommunikationskanaler som användes främst i respektive företag. Respondenten 

begränsades härmed till att välja högst två alternativ. Med Fråga 8 ville vi däremot se vilka 

kommunikationskanaler som användes i företaget, där respondenterna fritt kunde välja de 
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alternativ som passade och det fanns inga begränsningar till hur många alternativ som fick 

väljas. Fråga 8 blev som en slags kontrollfråga till Fråga 7, och genom att låta företaget 

rangordna alternativen, ville vi att de skulle ta ställning. Anledningen till att vi valde att ha 

en begränsning på Fråga 7 och inte på Fråga 8, berodde på att vi ville följa upp Fråga 7 med 

en fråga som kontrollerade reliabiliteten i svaret.  Enligt Dahmström (2005) är frågor där 

respondenten ska rangordna alternativen inte att föredra då alla respondenter inte kan eller 

vill rangordna alla alternativ. Respondenterna antas dock kunna fylla i vilka kanaler de 

föredrar av dem de använder mest och det var det vi var intresserade av. Även Ejlertsson 

(2005) menar att frågekonstruktioner som innebär rangordning kan leda till att 

respondenterna bara kryssar i de viktigaste alternativen, men eftersom det var det vi ville så 

upplevde vi inte att det blev något problem. I vårt fall var det inte sannolikt att alla 

respondenter använde alla kommunikationskanaler, därför valde vi att be respondenten att 

rangordna de kanaler de använde sig av och lämna de andra tomma. Det innebar att om de 

till exempel bara använde en kommunikationskanal så skulle de skriva en etta vid den och 

lämna de andra raderna tomma.  

4.3.1.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna utgick ifrån de olika teorierna för att se vilka faktorer som 

påverkade dels varför företag kommunicerade CSR samt valet av kommunikationskanal.  

Intressenter 
Vilka intressenter som ett företag anser har stor påverkan har betydelse för varför de väljer 

att kommunicera CSR samt vilka kanaler det sker igenom. Svarsalternativen som fanns till 

de här frågorna var personal, aktieägare, kunder, leverantörer, investerare, långivare, media, 

samhället och frivilligorganisationer, som föreslogs som intressentgrupper i Fråga 5, men 

det fanns även utrymme för ett öppet svarsalternativ. 

 

Frågorna som utformades utifrån variabeln: intressenter, var: 

Fråga 5. I vilken utsträckning har nedanstående intressenter påverkan på Ert företags CSR- 

kommunikation? 

Fråga 6. Välj ut de 2 intressenter som påverkar Er CSR- kommunikation i störst 

utsträckning 

Vi har precis som tidigare valt att ta med två frågor som mätte samma variabel. Anledningen 

till detta var att vi använde frågorna på två olika sätt. Med den första frågan (Fråga 7) ville 

vi se hur företag såg på olika intressenters påverkan på företagens CSR- kommunicering. 

Respondenterna kunde fritt välja de intressenter som de ansåg påverka CSR- 
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kommunikationen och det fanns inga begränsningar för hur många intressenter som fick 

väljas. Med den andra frågan ville vi egentligen endast säkerställa reliabiliteten. Detta 

genom att följa upp Fråga 5 med en kontrollfråga. Fråga 6 blev alltså som en slags 

kontrollfråga som även den gav ett mått på intressentvariabeln, men skillnaden var att 

respondenten i det här fallet fick välja högst två intressenter som de ansåg ha störst 

påverkan. Skulle de båda frågorna ha svar som inte ansågs likvärdiga, skulle detta indikera 

på att reliabiliteten var låg (Ejvegård, 2009). Vi har även valt att ha en annan typ av 

svarsalternativkonstruktion på de båda frågorna. I Fråga 6 bad vi respondenterna på sätt och 

vis att rangordna sina intressenter, vilket medföljde att respondenternas svar därmed 

begränsades, till skillnad från Fråga 5. Enligt Dahmström (2005) är denna frågekonstruktion 

att föredra istället för att låta respondenterna rangordna samtliga alternativ, vilket skulle 

kunna leda till bortfall då respondenter tenderar att inte vilja eller kunna, rangordna att större 

antal alternativ.  Anledningen till att vi valde att ha en fråga som begränsade respondentens 

svar, var för att vi ville kunna urskilja de eller den intressentgrupp som hade störst påverkan 

på ett företags CSR- kommunicering.  

Begreppet påverkan, som användes i de båda frågorna lämnades till respondenternas egen 

tolkning, vilket innebar att de själva fick avgöra vad som utifrån deras perspektiv ansågs ha 

påverkan. Vi är medvetna om att begreppet kanske inte hade en helt klar definition, men vi 

tror ändå att företag förstod frågan, och det uppkom heller inga oklarheter när vi testade 

enkäten före utskicket. Genom att frågan fick genomgå ett test i och med att en opartisk 

person med god insyn i ett företag besvarade frågan och inte gav några anmärkningar, anses 

risken för tolkningsfel av frågan ha minskat. (Dahmström, 2005) Precis som Dahmström 

(2005), menar vi inte att risken för tolkningsfel är helt borta då det kan vara nästintill 

omöjligt att förutse alla tolkningar, men risken för fel har i alla fall minskat.       

Legitimitet 
Företagen som kommunicerar CSR med utgångspunkt i legitimitetsteorin kommunicerar 

CSR av anledningen att skapa eller bibehålla legitimitet i samhället. Svarsalternativen som 

kopplades till den här teorin utgick från att kommunicering av CSR skedde på grund av att 

företag ville framstå som goda samhällsmedborgare och att kommunikationskanalen valdes 

efter vad som ansågs som legitimt i företagets bransch. Den viktigaste intressenten enligt 

den här faktorn är samhället som en enhet. Det är företagets image i samhället som har 

betydelse för de företagen som handlar enligt den här teorin.  
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Relationer och nätverk 

Relations- och nätverksbegreppet härstammar ur teorin som socialt kapital, vilket innebär att 

företag strävar efter att skapa personliga relationer och nätverk med sina intressenter. 

Kommunikationskanalen väljs därför utifrån förmågan att bygga upp dessa relationer och 

nätverk vilket har sin utgångspunkt i hur kanalen kan bidra till förtroende i företagets 

omgivning.  

Lönsamhet 

Den här variabeln härstammar ur aktieägarteorin, vilket innebär att företag strävar efter att få 

så hög lönsamhet som möjligt och därmed att kunna maximera aktieägarvärdet. Det är alltså 

främst deras intressen som företagen försöker tillgodose. Kommunikationskanalen väljs 

därmed utefter ett kostnadsperspektiv, då det är kostnaden som anses avgöra vilken kanal 

som väljs.  

 

Frågorna som utformades utifrån de oberoende variablerna var: 

Fråga 3. Vilket av följande alternativ ger bäst förklaring till varför Ni väljer att 

kommunicera Ert CSR arbete? 

Fråga 4. Vilka av följande påståenden anser Ni förklarar varför Ni kommunicerar CSR? 

Fråga 9. Vilka av följande påståenden anser Ni förklarar Ert val av kommunikationskanal? 

Fråga 10. Om ni inte kommunicerar CSR, vad är anledningen till det? 

Återigen så användes Fråga 3 här som en kontrollfråga till Fråga 4 och de kopplades 

samman med varför företag väljer att kommunicera CSR. Fråga 9 är ganska likvärdig med 

Fråga 4, med skillnaden att Fråga 9 handlar om vad som påverkar valet av 

kommunikationskanal. Svarsalternativen är kopplade till våra valda teorier och respondenten 

fick kryssa i hur väl påståendena stämde överens med deras företag. Anledningen till att vi 

inte hade med fler svarsalternativ var för att vi ville se om våra valda teorier hade påverkan 

på valet av kommunikationskanal, om de inte hade det kunde respondenten bara välja 

instämmer inte alls. 

Fråga 10 skulle endast besvaras av respondenterna som svarade att de inte kommunicerar 

CSR i Fråga 3. Fråga 10 kan delvis kopplas till våra teorier men det fanns även andra 

alternativ som vi kan tänka oss kan ha påverkat valet. Då vårt syfte var att förklara hur och 

varför SMEs kommunicerar CSR, så lade vi inte så mycket fokus på anledningen till att de 

väljer att inte kommunicera CSR.  
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4.3.1.3 Kontrollvariabler 

Storlek och bransch utgjorde så kallade kontrollvariabler, vilket innebär att storlek och 

bransch inte själva används för att förklara ett beteende, utan kan däremot ge ytterligare 

förklaring till ett samband mellan en oberoende- och en beroende variabel (Edling & 

Hedström, 2003).  

Storlek 
Storlek har ofta ansetts vara en faktor som påverkar företags relation till CSR- 

kommunicering. Studier visar exempelvis att storlek kan vara en bidragande faktor till att 

det finns större krav på stora företag än på mindre företag att kommunicera CSR. (De Geer, 

2009, Branco & Rodrigues, 2006) Vi har utformat svarsalternativen utifrån de tre SMEs- 

kategorier som beskrevs tidigare i det inledande kapitlet.  

 

Frågan som utformades utifrån variabeln: storlek, var: 

Fråga 2. Om ni utgår från Er årsredovisning 2010, hur många anställda hade Ni då i Ert 

företag? 

Anledningen till att vi valde att ta med ett alternativ som egentligen översteg gränsen för 

SMEs (249 anställda) var för att vi ville minska risken för bortfall. Då vi i vår 

sekundärdatasökning utgick från företagens årsredovisning 2009, så kan det hända att det 

har skett förändringar i antal anställda som har gjort att företaget inte längre tillhör 

kategorin. Vi gjorde ett val att ändå räkna med dem som SMEs då vi vet att de tillhörde rätt 

kategori vid tidpunkten vi syftar till att undersöka. Konsekvenserna av detta blev att ett fåtal 

företag kan göra bilden av verkligenheten lite skev, men samtidigt anser vi att det var så små 

skillnader som inte skulle få någon betydelse för våra resultat. Valet att fråga efter 

årsredovisningen 2010 istället för 2009, var för att minska risken för minnesfaktorn. 

Minnesfaktorn innebär att det inte är lämpligt att fråga respondenter efter saker som har 

skett för en tid sedan, då det finns risk för att de har glömt bort det eller minns fel, vilket 

skulle göra att verkligheten inte skulle speglas för tidpunkten. (Ejlertsson, 2005) 

Bransch 
Företags branschtillhörighet kan ha en påverkan på kommuniceringen, då exempelvis ett 

företag som tillhör en viss miljöuppmärksammad bransch har större krav på sig att 

kommunicera CSR, än vad företag inom andra branscher har (Da Silva Monteiro & Aibar-

Guzmán, 2010). Svarsalternativen till den här frågan bestod av en lista på 17 olika 
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branscher, som utgick från SNI-kodningen. Anledningen till att vi valde att ta med så många 

branschinriktningar i enkäten var för att alla företag skulle kunna hitta sin bransch.  

 

Frågan som utformades utifrån variabeln, bransch, var: 

Fråga 1. Vilken av följande branscher är Ert företag verksamt i?  

Avslutningsvis kan det nämnas att för att en studie ska uppnå reliabilitet och därmed utgöra 

en tillförlitlig studie, krävs det att resultaten ska bli desamma om undersökningen skulle 

genomföras på nytt. För att detta skulle vara möjligt krävdes det att de mått som användes 

var stabila och tydliga, de skulle därmed inte kunna tolkas på olika sätt. Om de kan tolkas på 

olika sätt är nämligen risken stor att studien inte får samma resultat om den skulle 

genomföras igen. (Ejvegård, 2009) Vi har därför valt att använda mått och teorier som har 

funnits i tidigare studier inom området, för att säkerställa att det är reliabla mått. För att 

studien ska vara replikerbar har vi valt att återge vårt tillvägagångssätt så detaljrikt som 

möjligt, vilket även är något som förespråkas av Bryman & Bell (2005).   

4.4 Urval 

Med bakgrund i studiens syfte, som var att undersöka svenska SMEs förhållande till CSR- 

kommunikation, riktade sig studien till en population som bestod av alla företag som 

innefattas i kategorin små och medelstora företag, i Sverige. Eftersom det fanns ett så stort 

antal företag i den här kategorin så är det enligt Dahmström (2005) inte möjligt att 

undersöka hela populationen, eftersom det skulle vara allt för resurskrävande.  Istället har ett 

urval gjorts med hjälp av databasen Affärsdata, där endast aktiebolag inom vissa kriterier 

har valts ut i ett första steg.  Anledningen till att endast aktiebolag valdes ut var för att det 

saknades något utförligt register för exempelvis handelsbolag, ekonomiska föreningar och 

enskilda firmor.  

SMEs har olika definitioner runt om i världen (Susanty et al. 2010). Kriterierna som har 

använts i vår studie följer den definition som Svenskt Näringsliv (2006) samt Europeiska 

Kommissionen (2011b) har kategoriserat som små och medelstora företag, se Tabell 2 

nedan. Tabellen visar att gränsvärdet för SMEs innebär att ett företag ska ha en årlig 

omsättning som understiger 50 miljoner Euro eller en årlig balansomslutning som 

understiger 43 miljoner Euro. Omsättningskriteriet har i vår studie, för enkelhetens skull 

översatts från Euro till svenska kronor, med en växelkurs avrundad till 9 svenska kronor per 

Euro (växelkursen var 9,03 den 1 mars 2011).  
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Antal sysselsatta får heller inte överstiga 249 personer och som vi kan se i tabellen så består 

SMEs- kategorin även av tre underkategorier, nämligen mikro-, små-, och medelstora 

företag. 

Ytterligare kriterier som användes vid det första urvalet var att aktiebolagen var aktiva och 

att företagen hade ett registrerat årsbokslut för räkenskapsåret 2009. Anledningen till att vi 

valde år 2009 var att det inte är så många företag som har sina årsbokslut för 2010 

färdigställda och godkända av Bolagsverket vid tidpunkten (mars 2011).  

Företagskategori Antal anställda Årlig nettoomsättning Årlig balansomslutning 

Mikroföretag 0- 10 <2 milj €  <2 milj € 

Små företag 10-49 <10 milj  €  < 10 milj € 

Medelstora företag 50-250 < 50 milj  €  < 43 milj € 

Tabell 2 Kategoriindelning av SMEs 

Genom att söka utifrån dessa kriterier i Affärsdata, framgick det att antalet SMEs som 

uppfyllde dessa kriterier uppgick till 267 826 företag, den 1 mars 2011. Ytterligare en 

gallring gjordes där företag som inte hade någon omsättning eller där uppgifter om antalet 

anställda saknades togs bort, därefter återstod 199 588 företag.  

Företagen inom SMEs- kategorin bestod av 175 637 mikroföretag, 20 449 små företag och 3 

502 medelstora företag. Ur dessa kategorier gjorde vi ett proportionellt stratifierat urval så 

att alla företagskategorier, eller strata som de kallas vid stratifierat urval, blev representerade 

utifrån sin andel av totala SMEs. Varje strata räknades ut genom en formel där vi utgick från 

ett konfidensintervall på 95 %, vilket innebär att resultaten vi får av enkäten kan med 95 % 

säkerhet anses stämma med verkligheten. Osäkerhetsmarginalen har fastställts till 7,55 %, 

vilket innebär att enkätens resultat i 95 fall av 100 kan tillämpas på hela populationen, i ett 

intervall som är 7,55 % högre respektive 7,55 % lägre än enkätens resultat. Genom att 

fastställa dessa kriterier räknades respektive stratum ut, vilket åskådliggörs i Bilaga 1.   

Den totala urvalsstorleken blev då 649 företag, fördelade på 331 mikroföretag, 163 små 

företag och 155 medelstora företag. Då vi räknade med att det fanns en risk för en relativt 

låg svarsfrekvens, har vi valt att ha en urvalsstorlek som är tillräckligt stor för att 

kompensera bortfallet, vilket även är något som Bryman & Bell (2005), förespråkar. 

Ett slumpmässigt urval gjordes sedan ur varje strata, genom att varje företag fick ett 

slumptal som de sorterades efter och därefter valde vi de översta företagen enligt 
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urvalsstorlekarna för de olika stratumen. (Dahmström, 2005) För att kunna dra 

generaliserande slutsatser för hela populationen med hjälp av ett urval krävs det att urvalet 

representerar populationen, vilket det kan göra vid slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt 

urval ger alla aktörer inom populationen samma möjlighet att bli utvald till att delta i 

undersökningen, vilket gör att urvalet blir statistiskt representativt. Dock går det inte 

garanterat att generalisera resultaten från ett slumpmässigt urval till hela populationen, utan 

det varierar från fall till fall. (Bryman & Bell, 2005) Det krävs att populationen är tydlig och 

klart avgränsad, vilket den är i vårt fall, då det finns tydliga kriterier som beskriver vilka 

företag som tillhör SMEs- kategorin. Om det slumpmässiga urvalet görs på ett korrekt sätt 

och med en tillräcklig svarsfrekvens ska det gå att dra generaliserande slutsatser för hela 

populationen med hjälp av urvalet. (Patel & Davidsson, 2003) Därmed kommer 

förhoppningsvis våra resultat kunna kopplas till alla små och medelstora företag i Sverige 

Till vår studie har vi alltså samlat in sekundärdata via databasen Affärsdata samt genom att 

vi använt oss av företagens hemsidor samt andra Internetsidor där företagens 

kontaktuppgifter fanns tillgängliga. Detta för att få tillgång till e-postadresser till personer 

med god insikt i företagen, så att primärdatan i form av webenkäterna kunde samlas in. Vi 

försökte skicka till högt uppsatta personer i respektive företag, oftast till den verkställande 

direktören eller någon styrelsemedlem, dock saknades sådana kontaktuppgifter till vissa 

företag, vilket resulterade till att vi skickade ut enkäten till företagens allmänna e-

postadresser.     

Vi satte svarstiden på enkäten till två veckor och vi skickade ut ett påminnelsemail efter en 

vecka till dem som inte hade svarat och ungefär en vecka senare skickade vi ut ytterligare ett 

påminnelsemail, som sedan följdes av en tredje och sista påminnelse. Vi tror att det är större 

sannolikhet att få svar efter ett påminnelsemail om det skickas ganska tidigt efter det första 

brevet, då det finns risk att respondenterna har glömt bort enkäten om det går för lång tid 

mellan det första utskicket och påminnelsen. Dessutom hade vi en tidsbegränsad period till 

att samla in empirin, vilket gjorde att vi gärna ville ha svar så snabbt som möjligt. Av de 

respondenter som valde att delta i enkäten besvarade 61 respondenter enkäten efter första 

utskicket. Efter andra utskicket inkom 55 svar, vilket sedan kompletterades med 26 

ytterligare svar som inkom efter det tredje och sista utskicket.  Antalet fullständiga svar vi 

fick in var alltså 142 stycken vilket innebär en svarsfrekvens på 21,9 % av de 649 företag 

som vi skickade ut enkäten till. Svarsfrekvensen på de 639 företag som mottog enkäten blev 

därmed 22,2 %. Svarsfrekvensen kan inte jämföras med tidigare studier, då vi inte funnit 
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några andra liknade studier som har undersökt just ett stort antal SMEs, utan de flesta som 

tidigare har forskat om SMEs har gjort fallstudier (Nielsen & Thomsen, 2007). Anledningen 

till att det inte finns så många studier som behandlar det här området är för att SMEs relation 

till engagemang och kommunicering av CSR, fortfarande är ett relativt nytt fenomen och än 

så länge är forskningen bara i sin begynnelsefas (Susanty et al. 2010). 

4.5 Bortfallsanalys 

Av de 649 förfrågningar vi skickade ut om att delta i enkäten var det 10 förfrågningar som 

av olika anledningar inte kom fram till respondenterna. Därmed kom våra förfrågningar 

fram till 639 respondenter vilket innebär att vi fick ett första bortfall på 1,54 %. Anledningen 

till att förfrågningarna inte kom fram berodde på att vissa företag precis hade lagt ner sin 

verksamhet samt att de hade uppgett felaktiga mailadresser. 

Vi mottog meddelande från 7 respondenter som av olika anledningar inte deltog i enkäten, 3 

av dem meddelade att de inte kunde delta i enkäten på grund av att de var tomtägarbolag och 

andra former av bolag som inte har någon egen verksamhet som berörs av ämnet. De 

resterande 4 respondenterna som meddelade oss om att de inte kunde delta i enkäten hade 

precis börjat sätta sig in i vad CSR var och kunde därmed inte besvara enkäten på grund av 

okunskap om ämnet, de ville dock ta del av resultatet då de var intresserade av att börja 

arbeta med CSR. De 7 respondenterna utgjorde 1,08 % av de 649 respondenter som vi 

skickade våra enkätförfrågningar till. 

Det kan finnas många olika anledningar till att företag valde att inte besvara vår enkät, dels 

kan det bero på okunskap om ämnet eller att respondenterna helt enkelt inte hade tid att sätta 

sig in i vad CSR- kommunikation innebär. Eftersom vår undersökning riktar sig till små- och 

medelstora företag visste vi att det fanns en risk för detta, då de inte i lika stor utsträckning 

som stora företag tenderar att arbeta med sådana här frågor. Det var därför vi skickade med 

en inledningstext om vad CSR innebär, men om företag hade tidsbrist kanske de ändå kände 

att de inte har tid att sätta sig in i det fullt ut och valde därmed att avstå från att delta i 

enkäten. En annan anledning kan vara att de företag vi har skickat ut förfrågningar till inte 

använder sin mail i så stor utsträckning och att de därmed har missat att de har fått en 

enkätförfrågan. Antagligen är det större risk att mindre företag inte använder sin mail men 

det beror också på vilket bransch företaget är verksamt i, då vissa branscher inte använder 

mailkontakt alls med sina kunder. En tredje anledning kan vara att vi har skickat till 

mailadresser som inte är kopplade till någon speciell person utan bara en allmän mailadress 
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till hela företaget. Vi försökte i så stor utsträckning som möjligt hitta mailadresser till 

personer i företaget, då gärna VD eller styrelseledamot, men i företag som inte använder sin 

mail så mycket hade de bara en adress till hela företaget. Det kan medföra att flera personer 

läser enkätförfrågan men tänker att det säkert är någon annan som besvarar enkäten, vilket 

kan leda till att den inte besvaras.    

Svarsfrekvensen i de olika stratumen skiljde sig något åt men det var inga stora skillnader 

mellan dem. Svarsfrekvensen för mikroföretag blev 21,15 % vilket innebär att 70 

mikroföretag besvarade enkäten fullständigt. De små företagen hade en något lägre 

svarsfrekvens och var den kategorin som hade lägst svarsfrekvens då den låg på 19,02 %, 

vilket innebär att 31 små företag besvarade enkäten. Svarsfrekvensen var högst bland de 

medelstora företagen, då 26,45 % av dem besvarade enkäten, vilket innebär 41 stycken 

medelstora företag. Eftersom tidigare studier (Branco & Rodrigues, 2006, Deegan & 

Rankin, 1996) visar på att ju större företag är desto mer ägnar de sig åt CSR- arbete trodde 

vi att svarsfrekvensen skulle bli högst bland de medelstora företagen, eftersom de som 

kommunicerar CSR antagligen är mer svarsbenägna än de som inte kommunicerar CSR. Så 

blev också fallet då det är högst svarsfrekvens i kategorin med medelstora företag. Därmed 

förväntade vi oss också att svarsfrekvensen skulle bli lägst bland mikroföretagen, då de 

antagligen skulle ägna sig minst åt CSR- arbete. Att de ägnar sig minst åt detta stämde, dock 

valde många att svara på enkäten i alla fall vilket gjorde att svarsfrekvensen för mikroföretag 

blev högre än svarsfrekvensen för små företag. Skillnaden var marginell men ändå något 

som vi inte förväntade oss.  

Anledningen till att svarsfrekvensen blev lägst bland de små företagen är svårt att svara på, 

då företagens anledningar till att de kommunicerade CSR- information liknande 

anledningarna för mikroföretag. Det beror inte heller på att det var en högre andel som inte 

kommunicerar CSR bland de små företagen, då den högsta andelen som inte kommunicerar 

CSR fanns hos mikroföretagen. Det kan dock ha att göra med att medelstora företag tenderar 

att kommunicera mer CSR- information än de andra storlekskategorierna, vilket gör att de 

var mer svarsbenägna.  Mikroföretagen är ofta små och har kanske bara någon eller några 

anställda på sin höjd. Detta gör att ägarna eller andra som är delaktiga i företaget är väldigt 

måna om sitt företag och att de ägnar mycket tid åt det. De läser säkert sin mail även på 

helger och kvällar och känner kanske därmed att de har tid att besvara en 

enkätundersökning. Små företag däremot hamnar i något slags mellanläge, då de inte 

kommunicerar CSR i lika stor utsträckning som de medelstora företagen vilket innebär att de 
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inte är lika svarsbenägna av den anledningen. De är inte heller lika små som mikroföretagen, 

så även om ägarna självklart också är måna om sitt företag här så har de ofta jobbat sig upp 

lite mer och ägarna kanske känner att de vågar släppa taget lite mer om företaget, och att de 

därmed inte ägnar lika mycket tid åt det. Att det skulle bero på att små företag hamnar i 

något slags mellanläge är dock bara ett förslag på vad som skulle kunna tänkas ligga bakom 

den låga svarsfrekvensen hos små företag, om det beror på detta eller något annat låter vi 

vara osagt. 

Det finns även respondenter som har hoppat över vissa frågor eller låtit bli att besvara vissa 

delfrågor vilket även det har lett till bortfall. Ibland verkar det som att respondenterna bara 

har fyllt i de delfrågorna som de tycker berör deras företag och då låtit bli att svara på de 

frågorna som kanske inte stämmer överens med företagets åsikt eller som de inte anser berör 

deras företag. Vissa frågor har därmed en högre svarsfrekvens än andra, det har dock inte 

lett till några relevanta bortfall utan endast ett fåtal respondentsvar saknas på de frågorna 

som berörs av detta. 

Andelen som har svarat att de inte kommunicerar CSR i enkäten och som därmed fick hoppa 

över frågor som handlar om CSR- kommunikationen blev 62 %, alltså 88 respondenter. 

Eftersom det kan ha varit så att de som inte kommunicerar CSR inte heller valde att delta i 

enkäten så ska den siffran behandlas med försiktighet gällande att generalisera resultaten till 

populationen, då det därmed kan vara en högre siffra i verkligheten. Andelarna som inte 

kommunicerade CSR i de olika stratumen blev dock som vi trodde högst bland 

mikroföretagen, och lägst bland de medelstora företagen. I procent blev andelarna för 

respektive stratum 77,14 % bland mikroföretagen, 61,29 % bland de små företagen och 43,9 

% bland de medelstora företagen.  

4.6 Databearbetning   

Den insamlade empiriska datan analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS, där 

variablerna först analyserades var för sig och sedan även tillsammans för att testa 

hypoteserna. Då studiens variabler mättes med hjälp av enbart ordinal- eller nominaldata, 

begränsades analysen till vissa specifika tester som är genomförbara på en sådan 

variabelnivå (Vejde, 2002). Nedan följer en beskrivning av de tester som valdes för att 

analysera den empiriska datan och hypotesprövningen, vidare kommer även en förklaring av 

hur olika värden ska tolkas i analyskapitlet. En genomgång av kodningen för 
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svarsalternativen har även gjorts, dels på grund av att öka möjligheten till att kunna dra klara 

slutsatser men även för att möta kraven för signifikanstestet (Denscombe, 2009).   

4.6.1 Kodning av svaren 

Fråga 1. 

I den här frågan valde vi att ha många olika branscher som svarsalternativ för att det skulle 

vara lättare för respondenterna att hitta sitt företags bransch. När vi kodade svaren valde vi 

dock att dela in branscherna i tre huvudgrupper för att lättare kunna dra slutsatser om 

branscherna och för att det blir lättare att få en översiktsbild vid ett färre antal branscher. Vi 

valde att koda branscherna efter en uppdelning som används av Ekonomifakta, nämligen 

Tjänsteföretag, Industriföretag och Jordbruk och fiskeföretag (Ekonomifakta, 2011). Frågan 

kodades med nominala svarsalternativ, 1 för Tjänster, 2 för Industri och 3 för Jordbruk, 

skogsbruk och fiske. Branschen Jordbruk, skogsbruk och fiske hade dock bara två 

respondenter varav ett företag svarade att de inte kommunicerar CSR och det andra företaget 

svarade inte på de frågorna som skulle besvaras. Därmed analyseras endast branscherna 

Tjänster och Industriföretag i den empiriska analysen.  

Det fanns också ett svarsalternativ för annan bransch i den här frågan där företag som inte 

kände att de passade in i någon av de presenterade branscherna kunde skriva in sin bransch. 

De som skrev annan bransch sorterades sedan in i en av de tre huvudgrupperna, genom att 

branschernas SNI-koder användes. 

Fråga 2. 

Storleksfrågan kodades om så att de som svarade >250 anställda kodades in i 

svarsalternativet 50-249 anställda, på grund av att de tillhörde den kategorin vid 

årsredovisningen 2009. Svarsalternativen kodades sedan med siffrorna 1-3 där 0-9 anställda 

kodades med siffran 1 och 50-249 anställda kodades med siffran 3.  

Fråga 3 

Fråga 3 kodades på två sätt, först kodades den som att 1 betydde att företagen 

kommunicerade CSR och 0 betydde att företagen inte kommunicerade CSR. Den här frågan 

användes även som en kontrollfråga till Fråga 4. 

Fråga 4, 5 och 9  

Svarsalternativen har kodats om till dikotoma variabler där 1 är Instämmer inte alls/delvis, 

och 2 är Instämmer mestadels/helt. De som har svarat Vet ej/har ej tagit ställning har vi 
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räknat som bortfall. I Fråga 5 har på liknande sätt Ingen/liten påverkan kodats om till 1 och 

Ganska stor/stor påverkan har kodats om till 2.  

Fråga 7 och 8. 

Fråga 7 och 8 har vi kodat om och satt ihop till en enda fråga. Alla kommunikationskanaler 

som har tagits med i rangordningen i Fråga 8 har även tagits med i Fråga 7 för att öka antalet 

kanalval för respondenterna. Vi har även satt ihop vissa svarsalternativ vid kodningen för att 

ge högre utslag och för att därmed kunna dra klarare slutsatser av svaren. De 

svarsalternativen som vi har satt ihop är Hemsida och Sociala medier som har satts ihop till 

en kategori kallad Internet. Vi har också satt ihop de tre formerna av Reklam och 

Posters/Affischer till en kategori för Reklam. Sedan har vi valt att kalla variabeln för 

Produktförpackningar & produktetiketter för Produktinformation. Indelningen av dessa 

kanaler följer den struktur som presenterades i den teoretiska referensramen. 

4.6.2 Reliabilitet i frågorna 

Som vi tidigare nämnt så har vi använt oss av kontrollfrågor för att kontrollera reliabiliteten i 

frågorna, vilket rekommenderas av Ejvergård (2009). Det gör att variablerna blir mer 

tillförlitliga då likvärdiga frågor ska besvaras på liknande sätt för att variablernas reliabilitet 

ska anses vara hög. Frågorna antas därmed inte ha misstolkats utan har besvarats på ett 

tillförlitligt sätt. Vi valde att kontrollera reliabiliteten manuellt genom att jämföra frågorna 

med sina kontrollfrågor för att se att respondenterna hade besvarat de båda frågorna på 

liknande sätt. Detta gjordes genom univariat analys av variablerna var och en för sig, då 

varje svarsalternativ kontrollerades mot det likvärdiga svarsalternativet i kontrollfrågorna. 

Om till exempel en respondent valde svarsalternativet om intressentteorin i Fråga 3 så 

kontrollerade vi det mot att respondenten även valde att instämma till det alternativet i Fråga 

4. Eftersom respondenten bara tilläts välja ett alternativ i Fråga 3 så går det bara kontrollera 

en variabel, nämligen den som har valts i Fråga 3. Det svarsalternativ som har valts i Fråga 3 

ska respondenten också instämma till i Fråga 4 för att antas ha svarat på ett tillförlitligt sätt. 

Efter den här kontrollen framkom att respondenterna hade svarat på ett tillförlitligt sätt då 

svaren på kontrollfrågorna hängde ihop med svaren på frågorna som skulle kontrolleras. 

Därmed bedömer vi att reliabiliteten i vår studie är relativt hög.  

4.6.3 Univariat analys      

För att beskriva varje variabels förhållande genomfördes en univariat analys, där resultatet 

från enkätundersökningen presenteras genom tabeller, diagram och typvärde. Typvärdet är 
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ett av de tre centralmåtten som brukar användas vid univariata analyser. Anledningen till att 

typvärdet valdes framför medelvärde och median har att göra med att studiens variabler var 

kvalitativa, ofta på nominal datanivå, vilket gjorde att ett rättvist medelvärde inte gick att 

beräkna (Byström 1998). Typvärdet ger en beskrivning av den kategori som förekommer 

mest frekvent och är ett mått som enkelt visar det populäraste svarsalternativet i respektive 

fråga. Dock ska det tilläggas att typvärdet i förhållande till övriga centralmått ger minst 

information, men en fördel med måttet är att det inte påverkas av datamaterialets storlek 

(Byström, 1998). För att väga upp typvärdets brist på information har även medianen 

beräknats i de variabler där svarsalternativen innan omkodningen var ordnade som ordinala 

skalor. Medianen tar hänsyn till hela datamaterialet genom att först ordna observationerna i 

storleksordningen, vilket är genomförbart vid ordinaldata (Byström, 1998).  

Centralmåtten ger ingen information om hur datamaterialet ligger fördelade, vilket gör att 

individuella variationer inte beaktas (Byström, 1998). För att se observationernas spridning 

kompletterades typvärdet med att variationsvidden beräknades i de fall datavariablerna var 

högre än nominaldata. (Byström, 1998).               

4.6.4 Bivariat analys – Signifikanstest av samband 

För att testa våra hypoteser som utvecklats från den teoretiska referensramen genomfördes 

en bivariat analys av den insamlade datan. Det finns många olika signifikanstest som kan 

testa om det föreligger samband mellan två (eller fler variabler), men då studiens material 

främst byggde på nominaldata, begränsades de valbara testerna till ett lägre antal (Vejde, 

2002). Tester som bygger på parametrar som medelvärde och standardavvikelse, kunde 

därför inte genomföras, och vi kunde heller inte mäta riktningen på sambanden, utan endast 

testa om samband förelåg samt se hur starkt sambandet var (Denscombe, 2009).  Dock var 

detta inget problem då vore hypoteser var utformade för att svara på frågan om samband 

mellan två variabler förelåg eller inte.     

Den bivariata analysen innehåller korstabeller som används för att ge en översiktlig bild av 

hur respondenter till en viss fråga, tenderade att svara på en annan fråga (Lantz, 2009). 

Genom korstabellerna kunde vi inte dra slutsatser om samband, utan de gav endast en 

indikation på att ett samband kunde föreligga. För att testa hypoteserna och därmed se om 

samband i korstabellerna var statistiska, användes ett Chitvå- test (Chi Square). Chitvå- 

testet är ett vanligt test som används mycket på grund av dess flexibilitet, då vilken datanivå 

som helst kan testas (Denscombe, 2009). Testet utgår alltid från att det inte finns något 
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samband mellan variablerna, vilket skulle resultera i en jämn fördelning i de alternativ som 

ryms i korstabellen. Chitvå- testet beräknar sedan skillnaderna mellan en förväntad och en 

verklig fördelning, och ger ett resultat som visar om skillnadens uppkomst faktiskt beror på 

ett samband eller om det helt enkelt beror på slumpens inverkan. (Denscombe, 2009)     

Då studiens hypoteser byggde på att vi ville söka efter samband mellan olika variabler, 

utgick alltid Chitvå- testet från ett antagande om att variablerna var oberoende av varandra, 

vilket med andra ord innebar att det inte fanns ett samband. En signifikansnivå på 95 % och 

90 % accepterades för respektive hypotesprövning, vilket innebar att samband kunde påvisas 

i de fall där p-värde< 0,05 samt p-värde< 0,1. P-värdet motsvarar sannolikheten av att 

oberoende råder mellan variablerna, givet den stickprovsdata studien bygger på (Lantz, 

2009). Detta innebar att i de fall där signifikansnivån var uppnådd kunde en slutsats om 

samband dras, vilket ska tolkas som att det är statistiskt säkerställt att det fanns ett samband 

mellan de två variablerna och att detta till 95 % alternativt 90 % inte berodde på slumpens 

inverkan.  

Chitvå- testet har dock inte enbart fördelar utan innehåller även vissa begränsningar. För det 

första kan inte testet avgöra hur starkt sambandet är eller själva riktningen på sambandet, 

utan det kan endast visa om ett samband mellan variablerna föreligger eller inte (Lantz, 

2009). Den andra begränsningen med Chitvå- testet är att testet kräver ett tillräckligt stort 

datamaterial och en tillräckligt jämn fördelning av de förväntade värdena (Denscombe, 

2009). I de fall där förutsättningarna för Chitvå- testet inte uppnås (förväntad frekvens 

understiger 5, i över 20 % av cellerna), kan en omkodning göras (Denscombe, 2009), vilket 

reducerar antalet kategorier. En sådan omkodning har gjorts av vissa frågor i vår 

undersökning vilket beskrevs i avsnittet för kodning av svaren. 

I de fall de förväntade frekvenserna fortfarande understeg kravet för Chitvå- testet kunde 

testet istället kompletteras av Fishers Exakta Test, vilket gick att göra för korstabeller som 

bestod av en fyrfältstabell (Vejde, 2002). Testet är en variant av det traditionella Chitvå- 

testet som fungerar på samma sätt, med enda skillnaden att dess flexibilitet är högre.  För att 

lösa Chitvå- testets begränsning till att inte kunna mäta sambandets styrka, har ytterligare ett 

test använts som komplettering. Testet går under benämningen Cramers V och visar 

sambandets styrka genom att anta ett värde mellan 0 och 1. Ett värde som ligger nära 0 visar 

att sambandet är svagt medan ett värde som ligger nära 1 visar på att sambandet är starkt. 

(Bryman & Bell, 2005) Dock visar inte testet riktningen på sambandet, utan värdena visar 

alltså bara styrkan.    
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Kapitel 5: Empirisk analys 
 

detta kapitel ges först en grundläggande presentation över den empiri som erhållits 

genom  enkätundersökningen. Därefter kommer empirin analyseras och kopplas till 

teorin genom att hypoteserna som utvecklades i den teoretiska referensramen testas 

med hjälp av statistiska metoder. Slutligen ges en sammanfattning av hypotesprövningen 

som visar vilka samband som har framkommit i undersökningen.    

 

5.1 Univariat analys - Presentation av respondentsvar 

I Tabell 3 presenteras studiens kvalitativa variabler, där varje variabel följs av ett mätvärde 

som i det här fallet består av ett typvärde. Medianen har även beräknats för varje variabel på 

ordinaldatanivå, men då måttet visade exakt samma värden som typvärdet har medianen 

uteslutits från tabellen. Att medianens värde var samma som typvärdena tyder på att svaren 

är koncentrerade till de mittersta svarsalternativen.  Tabellen visar även variationsvidden för 

företagens instämmelse till respektive påstående.  

Variabel Typvärde Typvärde efter omkodning Variationsvidd  

Varför kommunicera CSR       

Legitimitet 4 2 1-4 

Lönsamhet 3,4 2 1-5 

Nätverk och relationer 4 2 2-5 

Intressenter 2 2 1-5 

Intressenternas påverkan       

Aktieägare 4 2 1-5 

Personal 3 2 1-5 

Kunder 3 2 2-5 

Leverantörer 3 2 1-5 

Investerare 2 1 1-5 

Långivare 2 1 1-5 

Media 3 2 1-5 

Samhället som en enhet 3 2 1-5 

Frivilligorganisationer 2 1 1-5 

Val av kommunikationskanal       

Lönsamhet 3 2 1-5 

Legitimitet 3 2 1-5 

Intressenter 3 2 1-5 

I 
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Nätverk och relationer 3 2 2-5 

Kanalerna       

Årsredovisning 0     

CSR- rapport 0     

Internet 1     

Reklam 0     

Produktinformation 0     

Personligt bemötande 1     

De som inte kommunicerar       

Efterfrågas inte av intressenterna 4 

 

1-5 

Efterfrågas inte av samhället 5 

 

1-5 

Ingen enkel mall att följa 5 

 

1-5 

Medför stora kostnader 5 

 

1-5 

Ej ansvar för SMEs 5 

 

1-5 

Kontrollvariabler       

Bransch Tjänsteföretag   1-17 

Storlek 1   1-4 

Tabell 3 Univariat analys av variablerna 

Ur Tabell 3 går det utläsa att enkätfrågorna som är konstruerade med attitydskalor, i stort 

sätt har en svarsfördelning på samtliga attitydsnivåer, då variationsvidden visar på ett värde 

mellan 1 och 5. Undantag finns dock som i fallet vid frågan som mätte företagens inställning 

som kan kopplas till nätverk och relationer. I tabellen går det även att utläsa att SMEs ställer 

sig positiva till samtliga påståenden om intressenters påverkan, utom i fallet med 

investerare, långivare och frivilligorganisationer. De kanalerna som används är främst 

Internet och personligt bemötande. Med utgångspunkt av Tabell 3 och Bilaga 3 som visar 

diagram för den univariata analysen, kommer varje variabel i tabellen behandlas kortfattat i 

separata avsnitt nedan.  

5.1.1 Varför kommunicera CSR 

Majoriteten av företagen i undersökningen valde svarsalternativet att de inte kommunicerar 

CSR, närmare bestämt 62 %. Dock var det ändå en relativt stor del som kommunicerade 

CSR, vilket stämmer överens med Davis & Crane (2010) samt Blombäck & Wigren (2008), 

som menar att även SMEs både engagerar sig i CSR och kommunicerar ut det. CSR- 

kommunikation är alltså inte bara till för större företag. 

Den främsta anledningen till att respondenterna inte kommunicerade CSR verkar vara att 

informationen inte efterfrågas av företagets intressenter, då nästan hälften av företagen har 

valt att ha en positiv inställning till det påståendet, vilket visar sig genom ett typvärde på 4 i 
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Tabell 3. Den andra förklaringen till varför företagen inte kommunicerar CSR, beror på att 

företagen inte uppfattar att deras omgivning och samhället i stort efterfrågar sådan 

information, vilket är fallet för ungefär en tredjedel av företagen. Dock verkar det som att 

företagen ändå tycker att CSR- arbete är ansvar som även kan läggas på mindre företag, då 

cirka 40 % väljer att instämma till att ett sådant ansvar kan föreligga. Något som är 

intressant är att det utifrån typvärdet 5 i Tabell 3, går att utläsa att en stor andel av 

respondenterna har svarat att de inte har tagit ställning till varför de inte kommunicerar CSR, 

vilket skulle kunna bero på att CSR och CSR- kommunikation är relativt nya fenomen för 

mindre företag. (Europeiska kommissionen, 2002) Därför kan det vara så att de inte kan ta 

ställning till påståendena eftersom de inte har någon inblick i vad CSR eller CSR- 

kommunikation egentligen innebär.  

Av de 38 % som uppger att de kommunicerar CSR, verkar den främsta anledningen till 

varför kommunikationen sker bero på att företagen anser att kommunikationen skapar en 

positiv bild av företaget, då hela 90 % ställer sig positiva till det påståendet, samt att det 

hjälper till att skapa långsiktiga relationer och nätverk med viktiga intressenter, vilket cirka 

70 % av företagen ställer sig bakom. Tabell 3 visar att respondenterna ställer sig positiva till 

samtliga påståenden, dock framgår det även att flest företag har valt att endast instämma 

delvis till påståendet om intressenternas efterfråga, vilket sedan har omvandlats till en mer 

positiv inställning då majoriteten av respondenterna tillsammans svarar att de antingen 

instämmer helt eller mestadels.  

Resultatet av den univariata analysen i Tabell 3 visar alltså att CSR- kommunikation kan 

vara ett sätt att bygga upp relationer och nätverk, möta intressenternas efterfrågan och att 

skapa en positiv bild av företaget, vilket stämmer överens med Revertes (2009) antagande 

att teorierna inte utesluter varandra utan kan tillsammans förklara ett visst beteende. Även 

att kommunicera CSR för att öka lönsamheten tycks vara en anledning som kan få företagen 

att kommunicera, vilket stämmer överens med Jenkins (2009) och Golob & Bartlett (2003).  

Kunder, samhället och personal är de intressentgrupper som företagen angett som de 

intressenter som har störst påverkan på kommunikationen, där mellan 70-90 % av företagen 

anser att de har betydande påverkan. Resultatet stämmer överens med Hammann (2009) och 

Spence & Schmidpeter (2003) som hävdar att SMEs ofta har starka relationer till de 

intressentgrupperna som har nära anknytning till företaget. Aktieägare och leverantörer kan 

även nämnas vara intressentgrupper som till skillnad mot långivare och investerare, anses ha 

relativt stor påverkan. 
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5.1.2 Val av kommunikationskanal      

Företag tenderar att ha fler än en förklaring till valet av kommunikationskanal då både 

kanalens förmåga att skapa förtroende, nå rätt målgrupp samt kanalens status i branschen 

tenderar att ha en stor betydelse, enligt typvärdena för de olika påståendena i Tabell 3. Runt 

70 % av företagen anser att dessa förklaringar stämmer överens med företagets val av 

kommunikationskanal, vilket innebär att intressentteorin, legitimitetsteorin och teorin om 

socialt kapital kan bidra till en förklaring till valet av kommunikationskanal. (Nielsen & 

Thomsen, 2007, Fassin, 2008 samt Nielsen & Thomsen, 2009a) Kostnaden för 

kommunikationskanalen verkar däremot vara en förklaring där uppfattningarna går isär, då 

det ungefär är lika många som är positivt som negativt inställda till påståendet. Detta innebär 

att aktieägarteorin inte ger lika hög förklaring till valet av kommunikationskanal som de 

andra teorierna, vilket var en uppfattning som inte delades av Fassin (2008) samt Parker et 

al. (2009). 

De kanaler som används av flest företag för att kommunicera CSR är överlägset Internet och 

personligt bemötande, då över 70 % av respondenterna har angett att de använder respektive 

kanal. Dessa kanaler är även kanaler som har diskuterats som användbara CSR- kanaler av 

bland annat Rowbottom & Lymer (2009), Vescovi (2000), Nielsen & Thomsen (2009b) 

samt Du et al. (2010). Produktinformation som föreslogs av Fliess et al (2007) som en 

lämplig kommunikationskanal är den kanal som minst antal företag har valt, vilket kan ha en 

naturlig förklaring eftersom majoriteten av företagen tillhör tjänstesektorn. Separata CSR- 

rapporter är inte heller en kanal som används av företagen, då endast 21 % uppger att de 

använder detta verktyg. Detta trots att Branco & Rodrigues (2006b) förespråkar CSR- 

rapporter för att skapa viktiga konkurrensfördelar för företaget.     

5.1.3 Storlek och branschfördelning 

Eftersom vi har gjort ett proportionellt stratifierat urval baserat på tre företagskategorier är 

fördelningen av kategorierna inte jämnt fördelade. Det har lett till att 51 % av alla företag 

som har valt att delta i undersökningen består av mikroföretag. Resterande företag består av 

cirka 25 % små företag samt 24 % medelstora företag. De respondenter som valde att delta i 

enkäten representerar dock inte det proportionella urvalet då det är fler medelföretag än små 

företag som har besvarat enkäten, trots att det skickades fler enkäter till företag som tillhör 

kategorin små företag. 
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Branscherna i undersökningen blev efter omkodningen indelade i tre olika huvudkategorier, 

nämligen Industri, Tjänster samt Jordbruk, skogsbruk och fiske. Flest företag blev 

representerade ifrån tjänstesektorn, som sedan följs åt av industrisektorn. Minst 

representanter fanns från företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske, där endast två företag 

fanns representerade.       

5.2 Hypotesprövning  

Hypoteserna behandlar samband mellan variablerna, där de fyra första hypoteserna som 

berör varför företag väljer att kommunicera CSR, behandlar samband mellan anledningarna 

till att kommunicera CSR samt vilka intressenter som anses ha störst påverkan på beslutet. 

De fem sista hypoteserna som berör valet av kommunikationskanal behandlar samband 

mellan de olika kommunikationskanalerna och anledningar till valet av 

kommunikationskanal. Anledningarna både till valet av att kommunicera CSR samt till valet 

av kommunikationskanal är i samtliga hypoteser kopplade till de fyra valda teorierna som 

beskrevs i den teoretiska referensramen. Hypotesprövningen är uppdelad i två avsnitt, där 

respektive avsnitt behandlar hypotestesterna som berör de båda valen. I de båda avsnitten 

behandlas hypoteserna var och en för sig för att slutligen vävas samman i en 

sammanfattande modell. De signifikanta sambanden i hypotesprövningen testas även mot 

kontrollvariablerna storlek och bransch för att testa om det finns fler faktorer än sambandet i 

sig som påverkar sambanden.  

En komplettering av tabellerna för de signifikanta sambanden som inte visas nedan finns i 

Bilaga 4, där även tabeller för samband som inte visade sig vara signifikanta, men som ändå 

diskuteras nedan, finns presenterade. Även tabellerna för de signifikanta sambanden mellan 

variablerna och kontrollvariablerna återfinns i ett separat avsnitt i bilagan.  

5.2.1 Varför kommunicera CSR 

5.2.1.1Hypotes 1: Det finns ett samband mellan aktieägarnas påverkan och CSR- 

kommunikation som ett sätt att öka lönsamheten     

Enligt aktieägarteorin kommunicerar företag CSR, traditionellt sätt för att öka lönsamheten 

och det är ofta aktieägarna som står i fokus, då det är deras avkastning som ska maximeras 

genom så hög lönsamhet som möjligt. När lönsamheten blir hög så kan även utdelningarna 

till aktieägarna öka, vilket innebär att ägarna med hjälp av CSR- kommunicering vill få så 

hög utdelning som möjligt. (Jenkins, 2009) Eftersom det främst är aktieägarna som får 
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avgöra vart kapitalet i företaget ska gå så är det främst deras påverkan som anses ha ett 

samband med CSR- kommunikation som ett sätt att öka lönsamheten. Hypotesen är därmed 

ställd utefter detta antagande om samband mellan lönsamhet och aktieägare.  

För att kontrollera om det finns något samband mellan att kommunicera CSR för att öka 

lönsamheten och att aktieägarna har störst påverkan på kommuniceringen, har ett 

signifikanstest mellan de båda variablerna genomförts, vars resultat redovisas i Tabell 4 

nedan. 

För att det är ett sätt att öka lönsamheten 

Aktieägare 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 6 12 18 

Expected Count 5,0 13,1 18,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 5 17 22 

Expected Count 6,1 16,0 22,0 

Total Count 11 29 40 

Expected Count 11,0 29,0 40,0 

    Fisher's Exact Test (Exact Sig. (2-sided): 0,498 

Tabell 4 Chitvå- test av Hypotes 1 

Av Tabell 4 går det att utläsa att en majoritet av företagen instämmer till att de ser på CSR 

som ett sätt att öka lönsamheten och att då aktieägarna har stor påverkan på beslutet att 

kommunicera. Dock visar tabellen också att det inte finns något signifikant samband mellan 

de båda variablerna, vilket gör att det inte går att uttala sig om att beroende mellan 

variablerna finns. Detta visar att Jenkins (2009) bild av att företag som vill öka lönsamheten 

gör det på grund av att tillgodose aktieägarnas vilja att öka sina aktievärden, inte stämmer 

överens med de mindre företag som representeras i undersökningen. Däremot stödjer 

resultatet Nielsen & Thomsens (2007) antagande om att SMEs i allmänhet inte tenderar att 

kommunicera CSR för att öka lönsamheten, då deras främsta fokus ligger mer på en 

produkt- alternativt tjänstenivå. Då SMEs ofta har brist på resurser i form av tid och kunskap 

kan inte CSR- kommunikation länkas samman med lönsamhet då det medför större 

kostnader än vad de bidrar med vinst till företagen. Resultatet är alltså även i motsats med 

Castkas et al. (2004) antagande om att CSR- kommunikation kan ses som en viktig 

konkurrensfördel som särskiljer företag från andra, på ett sätt som ökar lönsamheten.  

Enligt Freeman & Reed (1983) är aktieägarna viktiga på grund av att de sitter inne på 

viktiga resurser i form av kapital, vilket skulle kunna vara en anledning till att så många 

företag anger att aktieägarna har stor påverkan på CSR- kommuniceringen. Dock kan inte 

aktieägarnas påverkan kopplas samman till lönsamhetsvariabeln.  
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Då den tidigare forskningen inte är baserad på mindre företag och då det har framkommit att 

det finns grundläggande skillnader mellan SMEs och stora företag, så är det inte säkert att 

SMEs endast förknippar aktieägarnas påverkan med CSR- kommunikation som ett sätt att 

öka lönsamheten. För att kontrollera om det finns något samband mellan variabeln att 

kommunicera CSR för att öka lönsamheten samt någon annan intressentgrupp, har vi valt att 

signifikanstesta alla intressenterna, vilket framgår av Tabell 5 nedan. Att testa variabeln mot 

andra intressenter görs för att kontrollera om det finns någon annan intressent som SMEs 

mer kopplar samman med lönsamheten, då lönsamhet och aktieägarna traditionellt sätt 

kopplas samman, men inte enligt SMEs i vår undersökning.  

                    

Signifikanstest 
Aktieä
gare 

Perso
nal 

Kun
der 

Leverant
örer 

Investe
rare 

Långiv
are 

Media 
Sam
hälle
t 

Frivillig
org 

    

0,04 

    

0,8 

    
  

0,065 
Pearson Chi- Square 
(Asymp. Sig 2-sided) 

    0,92    0,177 

  

0,498 

  

0,64 

  

  

1 

  

    

Fisher's Exact Test (Exact 
Sig. (2-sided) 

    
0,07 

  

Tabell 5 Signifikanstest av andra intressentgrupper  

Av Tabell 5 kan vi utläsa att det finns signifikanta samband mellan att kommunicera CSR 

för att öka lönsamheten samt andra intressenters påverkan, nämligen personal, samhället och 

frivilligorganisationer. 

Om företagen kommunicerar CSR på grund av att det är ett sätt att öka lönsamheten så 

tenderar de att tycka att personalen har stor påverkan på det beslutet. Det går att utläsa ur 

Tabell 6 nedan då 19 företag eller 46 % svarar att de kommunicerar CSR för att öka 

lönsamheten samt att personalen har stor påverkan på beslutet.  

För att det är ett sätt att öka lönsamheten 

Personal 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 8 11 19 

Expected Count 5,1 13,9 19,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 3 19 22 

Expected Count 5,9 16,1 22,0 

Total Count 11 30 41 

Expected Count 11,0 30,0 41,0 

    Pearson Chi- Square (Asymp. Sig 2-sided): 0,04 
Cramers V: 0,320 

Tabell 6 Chitvå- test av lönsamhetsvariabeln och personal 
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Av de som inte instämmer till påståendet att de kommunicerar för att öka lönsamheten väljer 

också en högre andel än förväntat att personalen inte heller har någon påverkan. Här finns 

alltså till skillnad från sambandet mellan lönsamhetsvariabeln och aktieägarna, ett samband 

som är signifikant med lönsamhetsvariabeln. Personalen kan precis som aktieägarna klassas 

som interna intressenter, (Vormedal & Ruud, 2009) vilket kan förklara sambandet. I mindre 

företag består ofta personalen också av ägarna, är det riktigt små bolag kanske personalen 

till och med enbart består av ägare. Eftersom de mindre företagen ser på personalen som 

både ägare och anställda eller bara som ägare är det kanske inte så konstigt att de väljer det 

här alternativet snarare än aktieägarna. Att välja aktieägarna kan precis som att välja att 

kommunicera för att det ökar lönsamheten vara ett känsligt alternativ att välja, då det kan 

låta själviskt. Att däremot välja alternativet personal låter bättre då det involverar alla som 

arbetar inom företaget, även om det bara är ägare som arbetar där. Att personalen har stor 

påverkan på mindre företag stämmer även överens med det Hammann et al. (2009) nämner, 

nämligen att personalen är en av SMEs viktigaste intressenter. 

Styrkan i sambandet visar ett värde på 0,320, vilket visar att sambandet är relativt starkt. Det 

går alltså konstatera att det finns ett samband mellan kommunikation som ett sätt att öka 

lönsamheten och personalens påverkan, där sambandet ger en indikation på en positiv 

riktning.     

Testerna med kontrollvariablerna visade ett samband mellan lönsamhetsvariabeln och 

bransch, där det fanns en indikation på en positiv riktning mellan företag verksamma i 

tjänstesektorn och påståendet om lönsamhetens påverkan. För företag inom 

tillverkningssektorn såg sambandet annorlunda ut, då fler än förväntat uppgav en negativ 

inställning till lönsamhetspåståendet, dock är fördelningen ändå relativt jämn. Företag inom 

tjänstesektorn tenderar alltså i högre utsträckning att se CSR- kommunikation som ett sätt att 

öka lönsamheten, vilket kan bero på att dessa branscher normalt sätt kanske inte har samma 

krav som exempelvis industrisektorn har (Da Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). 

Därför vet de beslutsfattande personerna i företagen att en sådan kommunikation kan leda 

till lönsamhet, utan att allt för höga kostnader skapas. Att industriföretag däremot i lägre 

utsträckning anser att CSR- kommunikation kan leda till lönsamhet, kan då bero på att CSR- 

kommunikationen för med sig mer kostnader, då exempelvis kommunikation som berör 

tillverkningsprocesser kanske leder till nya krav som kan vara större än vad företaget hade 

från början.  
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Signifikanstest mellan personalens påverkan och bransch visade även ett samband där fler 

företag än förväntat inom tillverkningssektorn, inte tyckte att personal hade någon direkt 

påverkan på CSR- kommunikationen. Inom tjänstesektorn var det däremot fler än förväntat 

som uppgav att personalen har stor påverkan på kommuniceringen, men i det stora hela går 

det utläsa att personalen har stor påverkan i de båda branscherna i vår undersökning då 

majoriteten valde det alternativet. Att det är fler företag inom tjänstesektorn än företag inom 

industrisektorn som anser att personalen har betydande påverkan, kan bero på att personalen 

är den viktigaste resursen i just tjänsteföretag, då hela verksamheten bygger på personalen. 

Att det fanns samband med bransch både till lönsamhetsteorin och till personalen indikerar 

på att sambandet mellan personal och lönsamhetsteorin inte är lika starkt, då det också finns 

andra faktorer som spelar in i sambandet. Främst finns sambandet inom tjänstesektorn då en 

majoritet av företagen där instämde både till att personalen har stor påverkan på 

kommuniceringen, samt att de instämde till att de kommunicerar CSR för att det är ett sätt 

att öka lönsamheten. Signifikanttestet för storlek och lönsamhetsvariabeln samt personalens 

påverkan visade dock inga signifikanta samband, vilket betyder att storlek inte är en del av 

sambandet som uppkom mellan personal och lönsamhetsvariabeln.   

Enligt signifikanstabellen (Tabell 5) finns det också ett signifikant samband mellan att 

kommunicera CSR för att öka lönsamheten och samhällets påverkan på valet. Enligt Tabell 

7 är det 54 % som håller med om de båda variablerna, vilket är ett högre värde än förväntat, 

som indikerar på en positiv riktning i sambandet. Anledningen till det här sambandet kan 

vara att företag kommunicerar CSR efter det som efterfrågas av samhället, på grund av att 

det på längre sikt kommer leda till att lönsamheten för företaget ökar. Samhället är en av de 

mindre företagens viktigaste intressentgrupper och eftersom samhället är så viktiga för 

företaget så kommer lönsamheten att öka när samhällets förväntningar tillgodoses (Spence 

& Schmidpeter, 2003).  

För att det är ett sätt att öka lönsamheten 

Samhället 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 5 13 18 

Expected Count 2,6 15,4 18,0 

    
Instämmer 
mestadels/helt 

Count 1 22 23 

Expected Count 3,4 19,6 23,0 

Total Count 6 35 41 

Expected Count 6,0 35,0 41,0 

    Fisher's Exact Test (Exact Sig. (2-sided): 0,07 

Cramers V: 0,329 
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Tabell 7 Chitvå- test av lönsamhetsvariabeln och samhället 

Styrkan i sambandet visar ett värde på 0,329, vilket marginellt sätt är högre än det samband 

som uppkom mellan personalens påverkan och lönsamhetsvariabeln. Alltså finns det inte 

enbart ett samband som kan kopplas till CSR som ett sätt att öka lönsamheten, utan det finns 

ytterligare samband som kan ge förklaring till hur företag ställer sig till lönsamhetsvariabeln. 

Att företag väljer samhället som en viktig intressent påverkas inte av varken bransch eller 

storlek, vilket visade sig i signifikanstesten av kontrollvariablerna. Eftersom det främst är 

företag inom tjänstesektorn som anser att lönsamhetsteorin förklarar deras val att 

kommunicera CSR så ger sambandet mellan samhället och lönsamhetsteorin främst 

förklaring åt tjänsteföretag. Därmed är inte heller detta samband mellan lönsamhetsteorin 

och samhället uteslutande förklarat av de båda variablerna, utan även bransch spelar in. 

Sambandet är därmed inte riktigt lika starkt som om det skulle vara ett samband som 

uteslutande berodde på de båda variablerna. 

Ett annat samband som framkom vid signifikanstestet var att om företagen kommunicerar 

CSR för att de anser att det är ett sätt att öka lönsamheten så tenderar de att tycka att 

frivilligorganisationer har stor påverkan på det beslutet. 

För att det är ett sätt att öka lönsamheten 

Frivilligorg. 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 15 4 19 

Expected Count 12,3 6,7 19,0 

    Instämmer 
mestadels/helt 

Count 9 9 18 

Expected Count 11,7 6,3 18,0 

Total Count 24 13 37 

Expected Count 24,0 13,0 37,0 

   Pearson Chi- Square (Asymp. Sig 2-sided): 0,065 
Cramers V: 0,303 

Tabell 8 Chitvå- test av lönsamhetsvariabeln och frivilligorganisationer 

Av Tabell 8 går det dock att utläsa att majoriteten har valt att de inte instämmer till att de 

kommunicerar CSR för att det ökar lönsamheten, samt att frivilligorganisationer inte har 

någon påverkan på beslutet. Av dem som har valt att de instämmer till lönsamhetsvariabeln 

är det lika många som har valt att frivilligorganisationer har påverkan, som de som har valt 

att de inte har påverkan. Det finns därmed inte något klart samband att de som väljer att 

kommunicera CSR för att öka lönsamheten också tycker att frivilligorganisationer påverkar 

beslutet, då det är lika många som anser att de inte har någon påverkan. Det går inte dra de 

slutsatserna som vi önskar kunna dra av testerna i det här fallet då det endast är 24 % som 

instämmer med båda påståendena, medan det är 41 % som inte instämmer till något av 
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påståendena. Det finns ett signifikant samband men det går inte att uttala sig om det vi vill 

kunna göra med testerna (att frivilligorganisationer påverkar företag som kommunicerar 

CSR för att öka lönsamheten) vilket gör att det är sambandet inte är anmärkningsvärt i 

någon större bemärkelse. 

Till variabeln frivilligorganisationer gav kontrollvariablerna inte några signifikanta 

samband, vilket innebär att de som tycker att frivilligorganisationer har stor påverkan inte 

förklaras av vilken storlek företaget har eller till vilken bransch det tillhör. Dock fanns det ju 

ett signifikant samband mellan bransch och lönsamhetsteorin vilket gör att branschen spelar 

in i det här sambandet också. Alla signifikanta samband till aktieägarteorin är alltså 

påverkade av bransch, eftersom företag inom tjänstesektorn tycker att lönsamhet ger stor 

förklaring till varför de kommunicerar CSR så gäller sambanden främst för de här företagen.  

Sammanfattningsvis går det konstatera att SMEs relation till lönsamhet kopplas mer 

samman med andra intressenter än aktieägarna som traditionellt sätt kopplas samman med 

variabeln. Det visar på att det finns skillnader mellan stora företag och SMEs, då tidigare 

forskning är baserad på stora företag och där anses aktieägarna och lönsamhet ha ett 

samband.  

5.2.1.2 Hypotes 2: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan och 

CSR- kommunikation som ett sätt att tillgodose intressenternas efterfrågan 

Ett företags aktieägare var tidigare ansedd som den intressentgrupp som företaget enbart 

hade skyldigheter till (Freeman & Reed, 1983). Detta synsätt har dock förändrats drastiskt, 

då det numera är väsentligt för företag att ta hänsyn till och uppfylla sina intressenters 

förväntningar för att företaget ska kunna bli framgångsrikt (Vormedal och Ruud, 2009). Att 

företag väljer att kommunicera CSR på grund av att intressenterna förväntar sig det av dem 

är därmed något som borde ha påverkan på företagen. Studier har till och med visat att om 

företag inte känner påverkan från sina intressenter att kommunicera CSR så är sannolikheten 

stor att de väljer att inte göra det. (Nielsen & Thomsen, 2009a) 

Eftersom det är svårt att svara på vilka intressenter som har störst påverkan på företag 

överlag så valde vi att testa alla intressenter för att se om vi kunde finna några signifikanta 

samband. I Tabell 9 nedan finns en sammanställning av resultaten av signifikanstesterna, 

vilket visar ett resultat i form av få signifikanta samband. I samtliga fall utom för kunder och 

långivare fanns det inga signifikanta samband, vilket innebär att anledningen att 
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kommunicera CSR på grund av påverkan från intressenterna bara kan förklaras av de två 

signifikanta sambanden.  

Intressenter:  
Aktieä
gare 

Perso
nal 

Kun
der 

Leverant
örer 

Investe
rare 

Långiv
are 

Media 
Sam
häll
et 

Frivillig
org. 

Signifikanstest:                 

    

  

    
  

    
  

0,544 
Pearson Chi- Square 
(Asymp. Sig 2-sided) 

    0,565   0,611 

  

0,287 

  

0,016 

  

  

0,028 

  

    

Fisher's Exact Test (Exact 
Sig. (2-sided) 0,492 0,47 1 

  

Tabell 9 Signifikanstest av hypotesprövningen 

Det starkaste sambandet var mellan kundernas påverkan och valet av att kommunicera CSR 

på grund av att intressenterna efterfrågar det, vilket visas genom att sambandets styrka får ett 

värde på 0,401. Att det just var mellan kunder och att företag kommunicerar CSR för att det 

efterfrågas av intressenter, var ett resultat som stämmer överens med Hammann et al. (2009) 

teori om att kunder anses vara mindre företags viktigaste intressenter. 

För att det efterfrågas av företagets intressenter 

Kunder 

Total Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 4 13 17 

Expected Count 1,5 15,5 17 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 0 28 28 

Expected Count 2,5 25,5 28 

        

Total 

Count 4 41 45 

Expected Count 4 41 45 

        
Fisher's Exact Test (Exact Sig. (2-sided): 0,016 
Cramers V: 0,401 

Tabell 10 Chitvå- test av Hypotes 2 

Tabell 10 ovan visar att det finns ett positivt samband mellan variablerna, då fler företag än 

förväntat anser att kunder har stor påverkan på CSR- kommuniceringen, samtidigt som de 

även instämmer till påståendet om att intressenternas efterfrågan är en anledning till att de 

väljer att kommunicera CSR. Majoriteten av företagen, 62 % delar denna uppfattning, vilket 

gör att Hammann et al (2009), Nielsen & Thomsen (2009) och Perrini et al (2007) 

uppfattning om att SMEs prioriterar kunders efterfråga framför andra intressenters, även 

stämmer överens med företagen i undersökningen. SMEs värdesätter alltså sina kunders 

efterfrågan på CSR- information högt och verkar använda CSR- kommunikation som ett 

förhandlingsmedel som innebär att utbytet av information belönas av kundlojalitet, vilket är 

något som i teorin föreslogs av Gray et al. (1995).  
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Signifikanstesten med kontrollvariablerna visade att det finns ett samband mellan vilken 

bransch ett företag tillhör och att de kommunicerar CSR för att intressenterna efterfrågar det. 

Testet visade att det finns en större andel företag inom tillverkningsbranschen som inte 

instämmer att de kommunicerar CSR för att det efterfrågas av företagets intressenter, företag 

inom tillverkningsbranschen tenderar därmed antagligen att kommunicera CSR av andra 

anledningar än att det efterfrågas av deras intressenter. Företagen inom tjänstesektorn 

däremot förklarar till stor del sin kommunikation med att intressenterna efterfrågar det. 

Detta indikerar på ett positivt samband, då företag som är verksamma inom tjänstesektorn 

även tenderar till att uppge att CSR- kommunikation sker på grund av att det efterfrågas av 

företagets intressenter. Sambandet mellan kunder och kommunikationsvariabeln blir därmed 

inte riktigt lika starkt, då sambandet även kan förklaras av att företagen tillhör olika 

branscher. Eftersom det är företag inom tjänstesektorn som tenderar att kommunicera CSR 

för att det efterfrågas av företagets intressenter, skulle det kunna innebära att det bara är de 

företagen som sambandet mellan kunder och anledningen till att kommunicera CSR gäller. 

Det fanns dock inga andra signifikanta samband till kontrollvariablerna vilket innebär att 

sambandet mellan att kommunicera CSR för att det efterfrågas av företagets intressenter och 

kunder inte påverkas av några andra faktorer, mer än sambandet till bransch. 

Att samband saknas mellan övriga intressentgrupper såsom exempelvis leverantörer, media 

och investerare kan kopplas samman med Blombäck & Wigren (2008) samt Sweeney & 

Coughlan (2008) uppfattning om att olika intressenter har olika egenskaper vilket gör att det 

omöjligt att tillmötesgå alla intressenters efterfrågan. De här intressenterna anses inte heller 

vara de intressenter som har störst påverkan på SMEs utan de tenderar att tycka att andra 

intressenter är viktigare (Hammann et al. 2009). CSR- kommunikationen kan därför varken 

ses som ett förhandlingsmedel mellan dessa intressentgrupper och företaget, vilket föreslogs 

av Gray et al. (1995) eller som ett sätt att möta förväntningar som dessa intressentgrupper 

har på företaget (Vormedal & Ruud, 2009). Sociala förväntningar kan enligt Golob & 

Bartlett (2007) variera från intressent till intressent, och resultatet av de saknade sambanden 

tyder på att förväntningarna från dessa intressentgrupper kan anses som låga men det kan 

även bero på att vissa intressenter prioriteras bort framför andra (Perrini. et al. 2007).  

Däremot förväntades det finnas samband mellan personalens påverkan och CSR- 

kommunicering som ett sätt att tillmötesgå intressenter, då ett företags anställda räknas till 

den intressentgrupp som anses betyda mest för mindre företag (Hammann et al. 2009).  

Tabell 11 nedan visar också att en majoritet av företagen har valt att instämma till de båda 
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variablerna, dock finns det inget signifikant samband mellan de som svarar att de 

kommunicerar CSR för att det efterfrågas av företagets intressenter och personalens 

påverkan.  

Anledningen till att personalen brukar anses vara en så viktig intressent i just mindre företag 

är enligt Hammann et al (2009) för att det ofta bildas personliga relationer mellan företagets 

beslutsfattare och de anställda då de inte är så många som arbetar i företagen. Att det inte 

blev något signifikant samband här beror antagligen på att företag som kommunicerar CSR 

kan göra det av olika anledningar och just anledningen att kommunicera för att det 

efterfrågas av deras intressenter kanske inte just kan kopplas till personalen utan även till 

andra intressenter. Personalen kan ändå vara en av de intressenterna som påverkar 

företagens val att överlag att kommunicera, bara inte enligt anledningen av att företag vill 

tillmötesgå deras efterfrågan. 

För att det efterfrågas av företagets intressenter 

Personal 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 6 11 17 

Expected Count 4,7 12,3 17,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 6 20 26 

Expected Count 7,3 18,7 26,0 

    Total Count 12 31 43 

Expected Count 12,0 31,0 43,0 

        

Fisher's Exact Test (Exact Sig. (2-sided): 0,492  

Tabell 11 Chitvå- test av Hypotes 2 

Ofta är det de interna intressenterna som har störst påverkan på mindre företag, liksom att 

kunderna är de viktigaste intressenterna bland de externa intressenterna. Det kan även sägas 

att kunder och anställda hänger ihop då kunderna har kontakt med företaget via de anställda 

som arbetar där (Hammann et al. 2009), oavsett vilken bransch företaget tillhör. Även om 

det ägnas mest uppmärksamhet åt de interna intressenterna i mindre företag, så är det minst 

lika viktigt att ägna uppmärksamheten utåt mot de externa intressenterna. Det är ändå de 

som ser till att företaget kan överleva då de tillför viktiga resurser som är väsentliga för 

företagets överlevnad, på samma sätt som de interna intressenterna också är väsentliga för 

företaget. Kanske kan avsaknaden av samband mellan personal och 

kommunikationsvariabeln även till viss del bero på att personalen i mindre företag inte 

typiskt sätt är intresserade av CSR, vilket heller inte gör att företag måste kommunicera CSR 

för att tillgodose deras efterfrågan. Detta resonemang strider dock mot Dawkins (2004) teori 

om att personalen intresserar sig för företagets relation till CSR.  Däremot verkar kunder ha 
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en sådan efterfrågan, vilket leder till att företag prioriterar deras vilja att kommunicera CSR 

framför personalen som kanske inte kräver det.   

Att det även fanns ett signifikant samband mellan att kommunicera CSR för att det 

efterfrågas av intressenterna och långivare visas av Tabell 12 nedan. Tabellen visar dock ett 

samband som stämmer överens med uppfattningen om att externa intressenter ofta 

prioriteras bort och har därmed inte en påverkande effekt på CSR- kommuniceringen 

(Perrini et al. 2007). Trots att det finns ett signifikant samband mellan variablerna kan det 

uppmärksammas att majoriteten av företagen faktiskt har svarat att de instämmer till den ena 

variabeln men inte till den andra. Fler företag än förväntat har svarat att CSR- 

kommunicering inte är ett sätt att tillmötesgå intressenter, samtidigt som de även anger att 

långivare inte har någon direkt påverkan på kommunikationen. Motsatt innebär det att de 

företag som anser att långivare har påverkan, även anger att CSR- kommunicering sker på 

grund av att det efterfrågas av intressenterna. Dock visar tabellen att majoriteten av 

företagen har valt att långivarna inte har någon påverkan, endast 19 % har uppgett att 

långivarna påverkar deras företags kommunicering. Det finns dock ett mer synbart samband 

mellan de som inte kommunicerar CSR för att det efterfrågas av företagets intressenter och 

att inte långivarna har någon större påverkan på företagets val att kommunicera då 40 % av 

företagen har valt att de inte instämmer till någon av variablerna. En lika stor andel har 

också angett att de instämmer till anledningen att kommunicera men inte till att långivarna 

påverkar kommunikationen. Att långivarna inte har stark påverkan på företagen var ett 

förväntat utfall då de som räknas som SMEs viktigaste intressenter var kunder och anställda 

(Hammann et al. 2007).  

För att det efterfrågas av företagets intressenter 

Långivare 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 15 0 15 

Expected Count 12,2 2,8 15,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 15 7 22 

Expected Count 17,8 4,2 22,0 

    Total Count 30 7 37 

Expected Count 30,0 7,0 37,0 

    
Fisher's Exact Test (Exact Sig. (2-sided): 0,028 
Cramers V: 0,399 

Tabell 12 Chitvå- test av Hypotes 2 

Testerna med kontrollvariablerna resulterade precis som ovan i ett samband mellan 

intressenternas påverkan på kommunikationen och bransch. Detta innebär att det även här 

finns en annan faktor som påverkar sambandet och som gör att sambandet mellan de båda 
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variablerna inte bli riktigt lika starkt. Sambandet påverkas därmed av vilken bransch 

företaget verkar inom, vilket i det här fallet tenderar till att betyda att sambandet mellan 

långivare och att kommunicera CSR för att intressenterna efterfrågar det främst ger 

förklaring åt tjänsteföretag. 

5.2.1.3 Hypotes 3: Det finns ett samband mellan samhällets påverkan och CSR- 

kommunikation som ett sätt att få legitimitet i samhället 

Att kommunicera CSR för att kunna få legitimitet i samhället är enligt vår univariata analys 

den vanligaste anledningen till att kommunicera ut CSR- information. Att erhålla legitimitet 

i samhället är därmed något som företag strävar efter för att det ska skapas en positiv 

uppfattning om företaget (Reverte, 2009). För att kunna få legitimitet krävs det att företaget 

uppfyller samhällets förväntningar, vilket gör att samhällets uppfattningar om företaget 

stärks (Branco & Rodrigues, 2006). Ett starkare tryck från samhället har uppstått under de 

senaste åren på grund av företagsskandaler som har uppdagats, eftersom samhället inte vill 

stötta sådant beteende som leder till skandaler kräver de därmed en större transparens av 

företagen (Arvidsson, 2010). Eftersom legitimitet handlar om att skapa en positiv bild av 

företaget i samhället, så är det också samhället i sig som anses ha högst påverkan på beslutet 

att kommunicera CSR enligt den här anledningen. Vi korsade därmed de båda variablerna 

för att se om det fanns något signifikant samband, vilket kan utläsas av Tabell 13 nedan. 

För att det skapar en positiv bild av företaget som en god 
samhällsmedborgare 

Samhället 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 4 0 4 

Expected Count ,7 3,3 4,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 4 37 41 

Expected Count 7,3 33,7 41,0 

    Total Count 8 37 45 

Expected Count 8,0 37,0 45,0 

    Fisher's Exact Test (Exact Sig. (2-sided): 0 
Cramers V: 0,672 

Tabell 13 Chitvå- test av Hypotes 3 

Av tabellen kan vi utläsa att hela 82 % av dem som kommunicerar CSR för att skapa en 

positiv bild av företaget också tycker att samhället har stor påverkan på beslutet. Att det är 

ett starkt positivt samband kan utläsas av att det inte är några respondenter som har angett att 

de inte kommunicerar för att erhålla legitimitet och att samhället har stor påverkan. Det 

motsatta förhållandet visar att det endast är 4 respondenter som instämmer till 

legitimitetssträvan men inte till att samhället har stor påverkan. Det här sambandet är det 
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starkaste sambandet som vår undersökning har visat. Det stämmer överens med det som 

Spence & Schmidpeter (2003) beskriver, nämligen att SMEs är beroende av det lokala 

samhället de verkar i för att kunna överleva. De verkar på en mer lokal nivå än större företag 

vilket gör att det är deras omgivnings förväntningar som måste uppfyllas för att företaget ska 

kunna överleva. Större företag har en mer utbredd omgivning då de inte verkar lika lokalt 

som små företag, de är heller inte lika beroende av det lokala samhället för sin överlevnad. 

(Perrini, 2006) Resultatet av hypotesprövningen visar alltså att det föreligger ett samband 

mellan att företag kommunicerar CSR för att de vill framstå som goda samhällsmedborgare, 

och samhällets påverkan. Sambandet indikerar även en positiv riktning där samhällets ses 

som en viktig intressentgrupp som kan bidra till att företag kommunicerar CSR för att skapa 

legitimitet i samhället, vilket är ett resultat som även stämmer överens med Branco & 

Rodrigues (2006) samt Tillings (2004) uppfattning. Även Arvidssons (2010) uppfattning om 

ett ökat samhällstryck på grund av skandaler skulle kunna stämma överens med resultaten, 

dock kan vi endast spekulera om detta, då vi saknar information om hur sambandet mellan 

variablerna såg ut innan företagsskandaler fick så stor uppmärksamhet.   

Intressent:  Aktieägare 
Perso
nal 

Kund
er 

Leverant
örer 

Invester
are 

Långiva
re 

Media 
Samhäll
et 

Frivilligor
g. 

Signifikanstest:                 

 

0,015 

  

0,511 0,666 

  

1 0,151 

    
Fisher's Exact 
Test (Exact 
Sig. (2-sided) 0,109 1 0 0,142 

Tabell 14 Signifikanstest av hypotesprövning 

 

Resultatet av testerna med kontrollvariablerna visade att det inte fanns några signifikanta 

samband till någon av de variablerna. Därmed spelar varken vilken bransch företaget tillhör 

eller hur stort företaget är in i sambandet mellan legitimitetsteorin och samhällets påverkan. 

Det betyder att sambandet mellan legitimitetsteorin och samhället är starkt i sig och de 

företag som anser att samhället har stor påverkan också tenderar att kommunicera CSR för 

att skapa legitimitet i samhället. Det här sambandet är det starkaste sambandet vi har hittat i 

vår undersökning, då sambandsmåttet Cramers V är 0,672, vilket är betydligt högre än alla 

andra signifikanta samband vi har funnit.  

För att testa om det finns fler signifikanta samband till andra intressenter än samhället valde 

vi att göra signifikanstester för samtliga intressenter. Dessa tester görs för att kunna 

kontrollera om det bara är samhället som anses ha stor påverkan vid kommunicering för att 

skapa legitimitet eller om även det även kan finnas samband till andra intressenter. 
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Resultatet visas i Tabell 14 där vi kan utläsa att det också finns ett signifikant samband till 

aktieägarna. 

Av Tabell 15 kan vi utläsa att hela 70 % instämmer till de båda variablerna, vilket innebär 

att det finns ett positivt samband mellan aktieägarnas påverkan och CSR- kommunikation 

som ett sätt att skapa legitimitet i samhället. Jämförs styrkan i detta samband med styrkan 

som sambandet mellan legitimitetsvariabeln och samhället uppmätte, är det senare 

sambandet dock starkare, då styrkan för aktieägarna och legitimitetsvariabeln har ett värde 

på 0,424.  

För att det skapar en positiv bild av företaget som en god 
samhällsmedborgare 

Aktieägare 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 4 1 5 

Expected Count 1,4 3,6 5,0 

    Instämmer 
mestadels/helt 

Count 8 31 39 

Expected Count 10,6 28,4 39,0 

    Total Count 12 32 44 

Expected Count 12,0 32,0 44,0 

Fisher's Exact Test (Exact Sig. (2-sided): 0,015 

Cramers V: 0,424 

Tabell 15 Chitvå- test av Hypotes 3 

Det är svårt att tolka det här sambandet till aktieägarna, då det var ett oväntat utfall. Oftast 

brukar aktieägarna kopplas samman med att kommunicera CSR för att öka företagets 

lönsamhet (Golob & Bartlett, 2007). Lönsamhetsteorin kopplas traditionellt sätt mer 

samman med de interna intressenterna såsom aktieägarna, (Park & Lee, 2009) medan 

legitimitetsteorin mer kopplas samman med de externa intressenterna såsom samhället 

(Reverte, 2009). I det här fallet är det därmed svårt att dra slutsatser om att de som 

kommunicerar CSR för att erhålla legitimitet inte enbart gör det på grund av samhällets 

påverkan, utan även på grund av aktieägarnas påverkan. Att aktieägarna tycks påverka CSR- 

kommunikation som grundar sig i att företag vill erhålla legitimitet i samhället, kan vara en 

effekt av att företag menar att det är aktieägarna som i slutändan fattar beslut om 

kommuniceringen ska ske. Om ägarna anser att det är effektivast för företaget att försöka 

erhålla legitimitet, så beror det valet indirekt på ägarnas påverkan och uppfattning om 

samhällets förväntningar. Dock kan det vara så att eftersom sambandet är starkast mellan 

legitimitetsteorin och samhället så kan aktieägarna vara den intressentgrupp med näst mest 

påverkan på kommuniceringen enligt den här teorin. Detta kan tolkas som att det är 

samhället som har störst påverkan på vad som kommuniceras ut, men att det sedan är 
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företagens överhuvud, alltså aktieägarna, som tar det slutliga beslutet. Därmed försöker 

ägarna ta hänsyn till samhällets efterfrågningar, men avgör sedan själva vad de vill 

kommunicera ut. Sambandet skulle även till viss del kunna bero på att företag vill locka till 

sig nya aktieägare, vilket gör att de vill framstå som goda samhällsmedborgare på grund av 

att de uppfattar att aktieägarna hellre investerar i företag som har skapat sig ett gott rykte om 

sig i samhället.  

När vi signifikanstestade variablerna mot kontrollvariablerna fann vi att det inte heller här 

fanns några signifikanta samband till kontrollvariablerna. Att kommunicera CSR för att 

erhålla legitimitet i samhället eller att tycka att aktieägare och samhället är intressentgrupper 

som har stor påverkan på företagens CSR- kommunikation, kan därmed inte förklaras av 

vilken bransch företaget tillhör eller hur stort företaget är.  

5.2.1.4 Hypotes 4: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan och 

CSR- kommunikation som ett sätt att bygga upp och verka inom viktiga nätverk   

Att kommunicera CSR för att det är ett sätt att bygga upp viktiga nätverk är en av de 

anledningar som beskrivs som den vanligaste anledningen för SMEs att kommunicera CSR 

(Russo & Perrini, 2006). Eftersom SMEs är så beroende av de samhällen de verkar i så är 

det viktigt att det skapas ett gott rykte och förtroende för företaget i lokalsamhället, vilket 

kan skapas genom olika typer av nätverk med intressenterna (Perrini, 2006). Utan sådana här 

nätverk kan det vara svårt för mindre företag att få tillgång till viktiga resurser och 

information, då de är svåra att få tillgång till annars. Det är det som efterfrågas inom 

nätverket som företaget måste ta hänsyn till och uppfylla, om det efterfrågas CSR- 

information så försöker företaget uppfylla de förväntningarna genom att kommunicera CSR- 

information. (Fuller & Tian, 2006) Eftersom mindre företag ofta har personliga relationer till 

sina intressenter är det viktigt att bygga upp och bibehålla långsiktiga och nära relationer till 

sina intressenter, det vill säga att det byggs upp nätverk mellan företaget och intressenterna 

(Fischer et al. 2009). 

Eftersom den här teorin handlar om att skapa och bibehålla nätverk så riktar den sig främst 

till externa intressenter som kan tillhandahålla viktiga resurser till företaget. Med det är även 

viktigt att vårda de relationer som finns inom företaget (Fuller & Tian, 2006). Av 

signifikanstabellen nedan (Tabell 16) går det att utläsa att det finns ett signifikant samband 

mellan att kommunicera CSR för att skapa och bibehålla viktiga nätverk och att kunder 
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påverkar beslutet att kommunicera. I övriga hypotesprövningar kan samband mellan 

variablerna inte påvisas.  

Intressent
er:  

Aktieäg
are 

Perso
nal 

Kund
er 

Leverantö
rer 

Invester
are 

Långiva
re 

Med
ia 

Samhäl
let 

Frivilligorganisati
oner 

Signifikanstest:                 

  

0,408 

  

0,05 0,477 

  

0,16 1 

    

Fisher's 
Exact Test 
(Exact Sig. 
(2-sided) 0,406 0,237 0,101 0,689 

Tabell 16 Signifikanstest av hypotesprövning 

Att det skulle finnas ett signifikant samband till kunder var ett väntat utfall då de är den 

viktigaste externa intressentgruppen för företag, enligt Hammann et al. (2009). Utan kunder 

kan ett företag inte överleva då de tillhandahåller väsentliga resurser till företaget i form av 

kapital när de köper företagets produkter och tjänster. Enligt teorin om socialt kapital är det 

just sådana resurser som företag vill få tillgång till genom att skapa långsiktiga relationer 

och nätverk till sina intressenter (Fuller & Tian, 2006). Russo & Perrini (2010) framhäver 

även att det inte alls är ovanligt att företag har samma kunder under längre perioder, vilket 

gör det viktigt att vårda dessa relationer med ett längre tidsperspektiv än vad kanske större 

företag har. Det kan tänkas att anledningen bakom att just kunder är den intressentgrupp som 

kan påverka, är att det ofta finns en nära och personlig relation mellan företagets 

ägare/personal och kunderna, vilket gör det viktigt för mindre företag att behålla kundernas 

lojalitet, då det stärker det sociala kapitalet i företaget. Precis som Fuller & Tian (2006) 

anser, så är det således viktigt för mindre företag att uppfylla det som efterfrågas inom 

nätverket, eftersom företaget annars riskerar att tappa intäkter i form av att de viktiga 

relationerna brister.     

För att skapa och bibehålla långsiktiga relationer och nätverk 

Kunder 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 3 6 9 

Expected Count 1,0 8,0 9,0 

    Instämmer 
mestadels/helt 

Count 2 33 35 

Expected Count 4,0 31,0 35,0 

Total Count 5 39 44 

Expected Count 5,0 39,0 44,0 

Fisher's Exact Test (Exact Sig. (2-sided): 0,05 
Cramers V: 0,351 

Tabell 17 Chitvå- test av Hypotes 4 
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Att det är ett starkt samband mellan att sträva efter att bygga upp nätverk och att kunder 

påverkar kommuniceringen kan utläsas av Tabell 17 ovan. Hela 75 % anger att de 

kommunicerar CSR för att skapa och bibehålla långsiktiga relationer och nätverk samt att 

kunder har stor påverkan på beslutet. Av de som instämmer till nätverksvariabeln är det bara 

2 företag som anger att kunder inte har någon påverkan på kommuniceringen, vilket tyder på 

att intressentgruppen kunder ger förklaring till anledningen att kommunicera CSR för att det 

ger möjlighet för företagen att skapa och bibehålla långsiktiga nätverk. Värdet på Cramers V 

visar 0,351, vilket tyder på att sambandet är relativt starkt. För mindre företag verkar alltså 

kunder vara den intressentgrupp som företag har stort intresse av att bygga upp starka 

relationer med som kan bäddas in i långsiktiga nätverk, som ger trygghet för företagets 

framtida överlevnad. 

Resultaten av testerna med kontrollvariablerna visade att det inte fanns något signifikant 

samband till någon kontrollvariabel, vilket betyder att sambandet mellan kunder och socialt 

kapital varken påverkas av storlek eller bransch.  

Eftersom även samhället är en viktig intressent för SMEs (Branco & Rodrigues, 2006) så 

fanns förväntningar om att hitta ett signifikant samband mellan att bygga upp viktiga nätverk 

och samhället. Av Tabell 18 nedan går det utläsa att 71 % av de företag som instämmer till 

att CSR- kommunikation kan skapa och bibehålla långsiktiga relationer även anser att 

samhället har stor påverkan på CSR- kommunikationen. Dock finns det inget signifikant 

samband mellan de båda variablerna, vilket innebär att ett beroende mellan dem inte kan 

påvisas. 

Crosstab 

För att skapa och bibehålla långsiktiga relationer och 
nätverk  

Samhället 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 3 6 9 

Expected 
Count 

1,3 7,7 9,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 3 30 33 

Expected 
Count 

4,7 28,3 33,0 

Total Count 6 36 42 

Expected 
Count 

6,0 36,0 42,0 

Fisher's Exact Test (Exact Sig. (2-sided): 0,101 
Tabell 18 Chitvå- test av Hypotes 4 

Att skapa och verka inom nätverk kan på ett sätt sägas innebära att ha olika typer av sociala 

kontrakt mellan de olika parterna inom nätverken. Mindre företag har ofta sådana sociala 

kontrakt till samhället de verkar i, vilka kan sägas vara en form av nätverk. Dock anses de 
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här sociala kontrakten vara kopplade till att skapa legitimitet i samhället vilket gör att sådana 

nätverk mer kopplas samman med legitimitetsteorin (Reverte, 2009).  

De interna intressentgrupperna personal och aktieägare har som tidigare nämnts ansetts vara 

viktiga intressentgrupper för mindre företag (Vormedal & Ruud, 2009 samt Hammann et al. 

2009). Som vi kan se i signifikanstabellen (Tabell 16) så visade testerna inga signifikanta 

samband mellan dessa intressentgruppers påverkan och CSR- kommunikation som ett sätt 

att skapa och vårda långsiktiga relationer. Däremot visade korstabellerna för respektive test, 

att majoriteten (75 %) av de som anser att personalen och aktieägare har stor påverkan även 

instämmer till att CSR kan skapa långsiktiga relationer och nätverk. Dock finns det inga 

signifikanta samband mellan variablerna, vilket innebär att beroende mellan dem inte kan 

påvisas. Varför det inte blev ett signifikant samband mellan dessa intressentgrupper och 

nätverksvariabeln, skulle kunna ha en förklaring i att det kan ses som en självklarhet att ha 

starka relationer med personalen som även kan vara aktieägare i mindre företag. Men dessa 

relationer är starka i sig då de ofta har en mer informell och personlig karaktär (Russo & 

Perrini, 2010). Kanske ses inte CSR- kommunicering som en del i att vårda dessa relationer 

och speciellt inte om aktieägare och personal är samma person eller om företaget endast har 

ett mycket litet antal ägare och anställda, vilket är fallet med mikroföretag men även små 

företag. Dessutom skulle en förklaring ligga i att personalen inte efterfrågar sådan 

information, vilket är en diskussion som fördes vid signifikansprövningen av Hypotes 2.  

5.2.2 Val av kommunikationskanal 

5.2.2.1Hypotes 5: Det finns ett samband mellan företags strävan efter lönsamhet 

och valet av kommunikationskanal. 

Hypotesen som i den teoretiska referensramen formulerades utifrån aktieägarteorin var att 

företagens val av kommunikationskanal påverkas av kostnaden för respektive kanal. Tabell 

19 nedan visar en sammanställning av hypotesprövningen.  

Kanal:  
Årsredovis
ning 

CSR- 
rapport Internet Reklam 

Produktin
formation 

Personligt 
bemötande 

Signifikanstest:             

Pearson Chi- Square (Asymp. 
Sig 2-sided) 0,392   0,601 0,967     

Fisher's Exact Test (Exact Sig. 
(2-sided)   0,272     0,658 1 

              

Tabell 19 Signifikanstest av hypotesprövning 



 

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS RELATION TILL CSR- KOMMUNICERING 

69 

 

Tabellen visar att det inte finns något signifikant samband mellan någon av kanalerna och 

företagens inställning till att kostnaden har en avgörande betydelse för valet av 

kommunikationskanal, vilket innebär det inte finns något samband alls mellan 

lönsamhetsvariabeln och kommunikationskanalerna. 

Årsredovisning, CSR- rapport och reklam kan enligt Fassin (2008) ses som dyra 

kommunikationskanaler, vilket borde ha resulterat i ett samband som visade att de företag 

som instämde till att kostnaden påverkar valet av kommunikationskanal, även skulle uppge 

att de inte använder någon av dessa mer kostnads- och resurskrävande kanalerna. 

Anledningen till att det inte blev något samband mellan lönsamhets- och 

kommunikationskanalsvariablerna kan vara att det råder en delad uppfattning om kostnadens 

betydelse. Oavsett om företagen väger in kostnaden eller inte, så finns det företag som dels 

väljer kanalerna och dels väljer bort dem.  

Korstabellerna för sambanden visar att ungefär hälften av företagen ställer sig positiva till 

kostnadspåståendet, vilket inte stämmer med den bild som Fassin (2008) ger. Om kostnaden 

hade haft en avgörande betydelse hade det resulterat i att de företag som ändå valde de lite 

dyrare alternativen, även skulle ha valt att ställa sig negativa till påståendet om kostnaden. 

Så är dock inte fallet utan signifikanta samband mellan variablerna saknas. Att kommunicera 

CSR genom exempelvis certifieringar och produktmärkningar, är även det kanaler som 

enligt Fliess et al (2007) kan förknippas med höga kostnader som ofta innebär för höga 

uppoffringar för att mindre företag ska kunna överväga en alternativ tillverkningsprocess 

som krävs av de tillkommande reglerna. Korstabellen för de kanaler som diskuterats som 

mer kostnadskrävande, det vill säga årsredovisning, CSR- rapport och produktinformation 

visar att majoriteten av företagen instämmer till kostnadens betydelse, samtidigt som de 

uppger att kanalerna inte används för CSR- kommunicering. Dock visar signifikanstesten att 

slumpen kan ha haft en betydande inverkan på resultatet vilket gör att hypotesen om 

beroende förkastas.  

Det kan också vara så att CSR- rapporters och produktinformations impopularitet bland 

företagen kan bero på andra faktorer än just kostnaden. Produktinformationens brist på 

användande skulle exempelvis kunna förklaras av att majoriteten av SMEs tillhör 

tjänstesektorn, där produktinformation inte är en kanal som förknippas med verksamheten. 

Detta gör att kostnaden för kanalen inte vägs in då företagen svarade på 

enkätundersökningen utifrån sitt eget företags förutsättningar, vilket innebär att kostnaden 

inte alltid har påverkan på valet.  
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De lite mindre kostnadskrävande kanalerna som Internet och personligt bemötande var de 

två kanaler som används mest frekvent i företagen. Det stämmer överens med en tidigare 

studie av Fassin (2008) då han menar att SMEs tenderar att välja de mindre 

kostnadskrävande kanalerna vid all sin CSR- kommunicering då de ofta inte har de resurser 

som krävs för de dyrare kommunikationskanalerna. Enligt Rowbotton & Lymer (2009) samt 

Vescovi (2000) borde Internet och personligt bemötande föredras av företag som väljer 

kanaler utifrån ett ekonomiskt perspektiv, vilket SMEs ofta gör. Resultaten visade att 

majoriteten av de företag som använder sig av personligt bemötande och Internet även 

uppger att de tänker i kostnadstermer, då 57 % av de företag som uppger att de använder 

Internet som kommunikationskanal, och 53 % av de som använder personligt bemötande, 

även anser att kostnaden är av avgörande betydelse. Som vi kan se i Tabell 20 och 21 skiljer 

sig dock den observerade frekvensen alldeles för lite från de förväntade frekvenserna, vilket 

gör att det inte går att utesluta slumpen, vilket innebär att det inte finns några signifikanta 

samband. Rowbottons & Lymers (2009) samt Vescovis (2000) slutsats om att personligt 

bemötande och internet väljs på grund av de är billiga jämfört med andra alternativ, håller 

därmed inte. Det finns således en jämn fördelning mellan de som använder kanalerna och 

åsikterna om att kostnaden för kanalerna är viktig. Alltså kan inte populariteten av att 

använda Internet och personligt bemötande förklaras av att de är minst kostnadskrävande, 

utan det finns andra skäl till varför just de här kanalerna används.       

       Crosstab 

 
Kostnaden för kommunikationskanalen är av avgörande 

betydelse  

Personligt bemötande 

Total 
 Använder 

inte Använder 

  Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 4 17 21 

 Expected Count 3,8 17,2 21,0 

         

         

 Instämmer 
mestadels/helt 

Count 4 19 23 

 Expected Count 4,2 18,8 23,0 

 Total Count 8 36 44 

 Expected Count 8,0 36,0 44,0 

 Fisher's Exact Test, Exact Sig. (2-sided): 1 

Tabell 20 Chitvå- test av Hypotes 5 
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Crosstab 

Kostnaden för kommunikationskanalen är av avgörande betydelse  
Internet 

Total 
Använder 

inte Använder 

 Instämmer 
inte alls/delvis 

Count 6 15 21 

Expected Count 5,3 15,8 21,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 5 18 23 

Expected Count 5,8 17,3 23,0 

Total Count 11 33 44 

Expected Count 11,0 33,0 44,0 

        

Pearson Chi-Square, Asymp. Sig. (2-sided): 0,601 

Tabell 21 Chitvå -test av Hypotes 5 

Det skulle därmed vara intressant att se om det skulle kunna vara så att företagen inte alls 

uppfattar att kostnaden har en avgörande betydelse för att öka lönsamheten. För att få reda 

på hur företagen ställer sig till detta gjordes ytterligare ett Chitvå- test som visade sambandet 

mellan lönsamhetsvariabeln och kostnadsvariabeln. Testet visade att det finns ett signifikant 

samband mellan variablerna, vilket innebär att de som svarat att de instämmer till att de 

kommunicerar CSR för att öka lönsamheten, även instämmer till att kostnaden har en 

avgörande betydelse när företagen ska välja kommunikationskanal.  

5.2.2.2 Hypotes 6a: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan på 

ett företags CSR- kommunikation och valet av kommunikationskanal.  

Hypoteserna som formulerades utifrån intressentteorin var att företagens val av 

kommunikationskanal påverkas av intressenternas påverkan. Tabell 22 nedan visar en 

sammanställning av hypotesprövningen, där det framgår att det med undantag från media 

och reklam, aktieägare och Internet samt frivilligorganisationer och årsredovisning, inte 

finns några signifikanta samband mellan variablerna.  

 

Kanal  Årsredovisning 
CSR- 
rapport Internet Reklam 

Produktinfor
mation 

Personligt 
bemötande 

Intressentgrupp             

Personal             

Pearson Chi-Square 0,953 
  

0,806 
  

Fisher's Exact Test   1,000 0,461   1,000 0,435 

Kunder             

Fisher's Exact Test 0,142 1,000 0,587 1,000 1,000 1,000 

Leverantörer             

Pearson Chi-Square 0,881 0,177 0,738 0,863 
  

Fisher's Exact Test         0,223 1,000 

Långivare             

Fisher's Exact Test 0,407 0,584 0,650 1,000 1,000 0,611 

Investerare             

Fisher's Exact Test 0,477 0,182 0,399 0,723 1,000 0,660 

Media             
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Pearson Chi-Square 0,266 
 

0,818 0,049 
  

Fisher's Exact Test   0,711     1,000 0,726 

Samhället             

Fisher's Exact Test 0,227 0,590 0,394 0,682 0,574 0,315 

Aktieägare             

Pearson Chi-Square 0,119 
  

0,682 
  

Fisher's Exact Test   0,703 0,057   1,000 0,703 

Frivilligorganisatio
ner 

            

Pearson Chi-Square 0,072 
     

Fisher's Exact Test   0,123 0,485   1,000 0,689 

Tabell 22 Signifikanstest av hypotesprövning 

Enligt Nielsen och Thomsen (2007) påverkas valet av kommunikationskanal av vilken 

intressentgrupp som har störst påverkan på företaget. Eftersom olika intressenter kan föredra 

olika kanaler, kan efterfrågan på kanalerna se olika ut beroende på vilken intressentgrupp 

som anses ha störst påverkan på företagen. Genom Tabell 23 ser vi att majoriteten av 

företagen anser att aktieägarna har stor påverkan, då 70 % anger detta. Att aktieägarna skulle 

ha stor påverkan på företagens CSR- kommunicering var ett väntat resultat, då aktieägarna 

enligt Hammann et al. (2009) är en av de intressentgrupper som tenderar att ha störst 

betydelse för just mindre företag. Även Internet har förespråkats som en användbar kanal för 

CSR- kommunikation av bland annat Parker et al. (2009) samt Vescovi (2000), som menar 

att kanalens räckvidd, tillgänglighet samt flexibilitet, är lockande för mindre företag som 

kanske inte har den tid som krävs för att underhålla andra kommunikationskanaler som är 

mer tidskrävande. Med Internet kan företagen välja ut vilken information som ska 

synliggöras, genom att exempelvis publicera informationen på hemsidan. På detta sätt 

behöver företagen inte själva ta kontakt med intressenterna, utan hemsidan kan i stort sätt 

sköta sig själv när väl informationen har blivit publicerad. Internet har även enligt 

Rowbotton & Lymer (2009) kraftigt ökat i popularitet de senaste åren, vilket innebär att fler 

intressenter själva går in och söker upp information om företag de är intresserade av. 

Crosstab 

Aktieägare  
Internet 

Total 
Använder 

inte Använder 

  Ingen/liten 
påverkan 

Count 6 7 13 

Expected Count 3,3 9,8 13,0 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

Count 5 26 31 

Expected Count 7,8 23,3 31,0 

Total Count 11 33 44 

Expected Count 11,0 33,0 44,0 

Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided): 0,057  
Cramer's V: 0,316 
Tabell 23  Chitvå-test av Hypotes 5 
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Sambandet som finns mellan Internet som kommunikationskanal och aktieägarnas påverkan 

på valet, går att utläsa från korstabellen (Tabell 23) ovan. Det visar sig att företag som anser 

att aktieägare inte har någon påverkan på valet av kommunikationskanal, inte heller 

använder sig av Internet för att kommunicera ut CSR- information. Motsatt innebär det att 

de som använder sig av Internet även uppger att aktieägarna har stor påverkan. Tabellen 

visar att majoriteten av företagen har den senare inställningen till aktieägarnas påverkan och 

valet av att använda sig av Internet, då nästan 60 % delar den uppfattningen. Detta indikerar 

på att det finns ett positivt samband mellan att företag upplever att aktieägarna påverkar dem 

att använda sig av Internet som kanal för att kommunicera CSR- information. Internet verkar 

alltså vara ett lämpligt sätt för företag att visa sitt CSR- engagemang både till sina nuvarande 

och till sina potentiella aktieägare, vilket kan ha att göra med kanalens flexibilitet och 

tillgänglighet, som är en uppfattning som även delas av Vescovi (2000). För att försöka 

locka till sig nya aktieägare, kan CSR- kommunicering via exempelvis hemsidan ses som ett 

sätt att öka attraktiviteten hos företaget. Det finns nog endast en ytterst liten chans till att 

någon aktieägare skulle ha en negativ uppfattning till att ett företag visar att de tar sitt 

sociala ansvar, snarare skulle detta kunna ses som en viktig konkurrensfördel som särskiljer 

mindre företag som kommunicerar CSR från andra mindre företag som inte gör det.  

Genom att kommunicera CSR via Internet kan såväl nya som befintliga aktieägare 

informeras av den information som företaget själv vill sprida. Företag visar upp en 

ansvarssida som i slutändan skulle kunna vara en bidragande faktor till att aktieägare väljer 

att investera kapital i bolaget. Eftersom socialt företagande är ett hett ämne som ständigt 

uppmärksammas i exempelvis media (Bowd et al. 2006), kan det vara en fördel även för 

mindre företag att förbereda sig inför framtiden, då dessa krav i större utsträckning även kan 

komma till att innefatta företag av mindre storlek. Aktieägare som är en intressentgrupp som 

aktivt själv söker information ofta via hemsidan, tänker ofta långsiktigt, vilket gör att CSR- 

information kan påverka beslutet om investering i en positiv riktning. Det är inte bara 

hemsidan som omfattas av kategorin Internet, utan Du et al. (2010) föreslår även e-mail, 

intranät och sociala medier som användbara kanaler. Eftersom aktieägarna ofta, till skillnad 

från större företag, har nära anknytning till företagets verksamhet, kan det tänkas att e-mail 

och intranät används för att kommunicera med de befintliga aktieägarna som ofta även har 

en anställning på företaget. 

För att mäta sambandets styrka mellan Internet och aktieägarnas påverkan, utfördes Cramers 

V som visade ett värde på 0,316. För att se om andra faktorer som kan påverka sambandet 
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mellan aktieägarna och Internet, skulle kunna vara bransch och storlek, testades även 

respektive variabel med kontrollvariablerna. Resultatet visade inga signifikanta samband, 

vilket innebär att bransch och företagets storlek inte påverkade sambandet mellan Internet 

och aktieägarnas påverkan. Sambandet mellan de båda variablerna gäller därmed för hela 

SMEs- kategorin oavsett hur stora företagen är eller till vilken bransch de tillhör. 

Årsredovisningen har länge ansetts vara en kanal som på ett effektivt sätt kan sprida 

information till viktiga intressentgrupper i företagets omgivning (Ziek, 2009 samt Branco & 

Rodrigues, 2006). Information om CSR- aktiviteter kan uppmärksammas genom att de 

integreras med annan viktig finansiell information, som är av betydelse för bland annat 

investerare och aktieägare (Ziek, 2009). Detta resonemang borde resultera i ett samband 

mellan exempelvis investerare och aktieägare och årsredovisning samt CSR- rapporter, där 

de företag som uppger att dessa intressenter har stor påverkan även skulle uppge att de 

använder sig av dessa mer formella kanaler (Nielsen & Thomsen, 2007). Majoriteten av 

företagen borde dock, enligt författarna uppge att dessa intressenter inte har någon direkt 

påverkan, och ett förväntat resultat hade då inneburit att en majoritet inte använder 

rapporterna. Tabellerna 24 och 25 nedan visar korstabellerna för aktieägare och 

årsredovisning samt för investerare och CSR- rapport. Det som Nielsen & Thomsen (2007) 

föreslår att de som kommunicerar CSR till aktieägarna tenderar att göra det via 

årsredovisningar, stämmer med vår undersökning då fler än förväntat uppger att aktieägarna 

har stor påverkan, samtidigt som de uppger att de använder sig av kommunikationskanalen. 

Även i fallet med CSR- rapporten och investerarna som den intressentgrupp som tros ha 

störst påverkan, visas ett liknande resultat, där finns dock majoriteten bland dem som inte 

tycker att investerare har någon större påverkan och som inte använder sig av CSR-rapport.  

Det finns dock inte några signifikanta samband mellan variablerna, vilket innebär att det inte 

går att uttala sig om att beroende finns mellan variablerna. 

Crosstab 

Aktieägare  
Årsredovisning 

Total Använder inte Använder 

 Ingen/liten 
påverkan 

Count 10 3 13 

Expected Count 7,7 5,3 13,0 

Ganska stor/stor 
påverkan 

Count 16 15 31 

Expected Count 18,3 12,7 31,0 

Total Count 26 18 44 

Expected Count 26,0 18,0 44,0 

Pearson Chi-Square, Asymp. Sig. (2-sided): 0,119 

Tabell 24 Chitvå- test av Hypotes 5 
 

Crosstab 
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Investerare  
CSR-rapport 

Total Använder inte Använder 

 Ingen/liten 
påverkan 

Count 25 4 29 

Expected 
Count 

23,2 5,8 29,0 

Ganska stor/stor 
påverkan 

Count 7 4 11 

Expected 
Count 

8,8 2,2 11,0 

Total Count 32 8 40 

Expected 
Count 

32,0 8,0 40,0 

Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided): 0,182  

Tabell 25 Chitvå- test av Hypotes 5 

En förklaring till att det inte finns något samband mellan exempelvis aktieägare och 

officiella rapporter som föreslås av Nielsen & Thomsen (2007), kan till viss del bero på att 

kommunikationskanalen Internet även numera kan bestå av årsredovisningar och andra 

rapporter i pdf- format. Istället för att aktieägare söker igenom årsredovisningar i 

pappersformat kan dessa ha ersatts med rapporter som finns upplagda på företagens hemsida 

eller som skickas via elektroniska nyhetsbrev (Rowbottom & Lymer, 2009), vilket medför 

att traditionella rapporter inte längre har den efterfrågan som tidigare fanns.  

Däremot visade det sig finnas ett signifikant samband mellan frivilligorganisationer och 

årsredovisning. Tabell 26 nedan visar att de företag som använder årsredovisningen för att 

sprida CSR- information även tenderar att inte tycka att frivilligorganisationer skulle ha 

någon direkt påverkan på valet av att just använda årsredovisningen.  

Crosstab 

Frivilligorganisationer 
Årsredovisning 

Total 
Använder 

inte Använder 

 Ingen/liten 
påverkan 

Count 14 13 27 

Expected Count 16,7 10,3 27,0 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

Count 12 3 15 

Expected Count 9,3 5,7 15,0 

Total Count 26 16 42 

Expected Count 26,0 16,0 42,0 

Pearson Chi-Square, Asymp. Sig. (2-sided): 0,072 
Cramer's V: 0,278 

Tabell 26 Chitvå-test av Hypotes 6a 

Signifikanstester med kontrollvariablerna utfördes vilka resulterade i ett signifikant samband 

mellan storlek och årsredovisning där fler medelstora företag än förväntat uppger att de 

använder årsredovisningen för CSR- kommunikation. Att fler medelstora företag använder 

sig av årsredovisningen, kan förklaras av att större företag vet om att årsredovisningen läses 

av en större publik, vilket gör kanalen till ett bra kommunikationsmedel. För mindre företag 
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ses årsredovisningen däremot inte som en kommunikationskanal, då majoriteten av deras 

intressenter inte läser denna rapport (Fassin, 2008). 

Ovanstående resonemang indikerar på att det föreligger ett negativt samband mellan 

frivilligorganisationers påverkan och valet av att använda årsredovisningen. De företag som 

tycker att frivilligorganisationer är viktiga för företaget och därmed kan påverka valet av 

kanal, väljer alltså inte att använda sig av årsredovisningen, utan väljer kanske andra mer 

lämpade kanaler för ändamålet. Resultatet stämmer till viss del överens med Nielsen & 

Thomsens (2007) uppfattning om att årsredovisningen främst används av intressentgrupper 

som till störst del är intresserade av den finansiella informationen, vilket antagligen inte är 

fallet med frivilligorganisationer. Sambandets indikation på en negativ riktning var ett 

resultat som stämmer överens med Grafström et al (2008), som hävdar att det ofta är större 

företag som uppmärksammas av frivilligorganisationer. Även om mindre företag kan få 

uppmärksamhet av frivilligorganisationer, vilket enbart är troligt om något stort inträffar, är 

nog inte årsredovisningen den kanal där frivilligorganisationerna uppmärksammar 

nyheterna. Frivilligorganisationer är kort sagt inte den intressentgrupp som förväntas 

påverka mindre företags val av kommunikationskanal, vilket även stämmer överens med det 

resultat som kunde urskiljas i den univariata analysen, där frivilligorganisationer inte ansågs 

ha någon vidare påverkan på CSR- kommuniceringen i stort. 

Tabell 22 ovan visade även att det finns ett signifikant samband mellan medias påverkan och 

användandet av reklam som kommunikationskanal. Ur korstabellen (Tabell 27) för de båda 

variablerna, går det utläsa att de företag som uppger att de använder reklam i någon form för 

sin CSR- kommunicering, även uppger att media har en betydande påverkan på 

kommunikationskanalens användande. Detta indikerar på att det finns ett positivt samband 

mellan medias påverkan och valet av att använda reklam som kommunikationskanal.     

 

Crosstab 

Media  
Reklam 

Total 
Använder 

inte Använder 

  Ingen/liten 
påverkan 

Count 15 5 20 

Expected Count 11,7 8,3 20,0 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

Count 12 14 26 

Expected Count 15,3 10,7 26,0 

Total Count 27 19 46 

Expected Count 27,0 19,0 46,0 

Pearson Chi-Square, Asymp. Sig. (2-sided): 0,049 

Cramer´s V: 0,290 

Tabell 27 Chitvå-test av Hypotes 6a 
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Sambandet mellan variablerna var inte direkt oväntat, då det inte är underligt att företag som 

anser att medias påverkan är stor, även väljer att kommunicera med en kanal som kan 

kommuniceras ut via media. Exempelvis kan företag som håller sig uppdaterade om vad 

som sägs och skrivs om CSR i media, även använda sig av reklam i form av tidningar, radio 

eller tv, och på så sätt visa vad de står för när det gäller CSR. Vormedal & Ruud (2007) 

menar att de interna intressenterna skulle ha störst påverkan när det gäller mindre företags 

relation till CSR- kommunicering. Media tillhör inte den kategorin av intressenter, men på 

grund av intressentgruppens makt att påverka olika aktörer i samhället, kan media räknas till 

de intressenter med stor påverkan, då media i sig kan påverka både kunder, aktieägare och 

personal, såväl nya som befintliga. Om media uppmärksammar exempelvis hur en viss typ 

av engagemang kan ha betydande positiv effekt på miljöföroreningar eller mänskliga 

rättigheter, kan även mindre företag vilja visa att även de bidrar med dessa åtgärder. 

Resonemanget går i linje med Grafströms et al (2008) teori om att socialt ansvarstagande 

nuförtiden enklare sprids via media, vilket gör att viktiga intressenter som inte enbart finns 

på lokalnivå kan nås av informationen. Negativ publicitet är något som de flesta företag vill 

undvika, vilket gör att det är viktigt även för företag att hålla sig på god fot med media. För 

att media ska få ta del och uppmärksammas av företagets engagemang, behövs en kanal som 

når intressentgruppen mest effektivt. Reklam är en kommunikationskanal som når en bred 

publik men som även kan riktas in så att den enbart når den lokala publiken i det samhälle 

verksamheten finns på plats i, vilket är något som skulle kunna vara fallet med SMEs, då det 

oftast har en nära relation med det lokala samhället (Spence & Schmidpeter, 2003). Företag 

kan belönas av att kommunicera CSR, genom att reklam om CSR- engagemang bidrar till att 

media även lägger märke till mindre företag och lyfter upp dem i media som goda exempel 

på sunt företagande, vilket stämmer överens med den bild som Grafström et al (2008) ger.   

Några andra samband mellan de olika kanalerna och intressenternas påverkan än de tre som 

nämnts, kunde inte bevisas. Nielsen & Thomsen (2009b) svar på frånvaron av sambanden 

mellan kanalerna och långivare, leverantörer, kunder samt samhället, är att externa 

intressenter ofta prioriteras bort, vilket gör att dessa intressenter inte har någon påverkan på 

kommunikationskanalerna. Denna uppfattning verkar dock inte stämma överens med de svar 

som vi såg i den univariata analysen där kunder, samhället, och personal var de 

intressentgrupper som ansågs hade störst påverkan på CSR- kommunikationen i helhet. 

Kanske kan en förklaring till avsaknaden av samband mellan dessa uppenbarligen viktiga 

intressentgrupper och kommunikationskanaler, vara att dessa intressentgrupper inte kräver 

någon viss typ av kommunikationskanal när det gäller små och medelstora företag. Det kan 
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exempelvis vara så att intressenterna (exempelvis kunder) mer påverkar valet av att 

kommunicera, än valet av kommunikationskanal för ändamålet. På så sätt kanske inte 

företagsledningen har någon direkt uppfattning eller strategi på hur kommunikationen ska 

förmedlas utan kanaler väljs utifrån andra parametrar. 

Personalen framstod av bland annat Nielsen & Thomsen (2009b) som en av de viktigaste 

intressentgrupperna för mindre företag, vilket även visade sig stämma vid den univariata 

analysen. Ligerti & Oravecz (2008) anser att personalmöten kan vara det sätt som mindre 

företag kan använda sig av eftersom det är ett enkelt sätt att sprida CSR- information till 

personalen, samtidigt som det ger en möjlighet för ledningen att kunna få feedback på de 

planer och ageranden som görs. Enligt Dawkins (2004) brukar personalen vara intresserad 

av att vilja veta mer om företagets CSR- engagemang, han delar uppfattning med Nielsen 

och Thomsen (2009a) samt Ligerti & Oravecz (2008) om att kommunikation mellan 

företaget och personalen bäst sker genom informella kanaler. Det skulle i så fall resultera i 

ett samband mellan personalens påverkan och valet av att använda personligt bemötande 

som kommunikationskanal. Tabell 28 nedan visar att fler än förväntat anger att de använder 

personligt bemötande, samtidigt som de även anger att personalen har stor påverkan på 

valet. En majoritet av företagen (59 %) anger således att personalen har ganska stor till stor 

påverkan samtidigt som de även uppger att de använder sig av personligt bemötande för att 

kommunicera CSR. Dock är sambandet inte tillräckligt starkt för att kunna utesluta att 

slumpen har haft en avgörande betydelse på resultatet, vilket gör att det inte går att uttala sig 

om att det finns ett signifikant samband mellan de båda variablerna. 

Crosstab 

Personal  
Personligt bemötande 

Total Använder inte Använder 

Personal Ingen/liten 
påverkan 

Count 4 9 13 

Expected Count 2,8 10,2 13,0 

Ganska stor/stor 
påverkan 

Count 6 27 33 

Expected Count 7,2 25,8 33,0 

Total Count 10 36 46 

Expected Count 10,0 36,0 46,0 

Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided):  0,435 

Tabell 28 Chitvå-test av Hypotes 6a 

De signifikanta sambanden mellan intressenterna och kommunikationskanalerna inom 

Hypotes 6a signifikanstestades också mot kontrollvariablerna. Resultaten visade i samtliga 

fall att det inte fanns något signifikant samband mellan någon av variablerna och 
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kontrollvariablerna storlek och bransch. Det innebär att företagets storlek och 

branschtillhörighet inte spelar någon roll i valet av kommunikationskanal och vilken 

intressent som anses ha stor påverkan.  

Sammanfattningsvis går det konstatera att det i de flesta fall inte verkar finnas något 

samband mellan intressenternas påverkan och valet av kommunikationskanal, undantag 

finns dock. Testerna visar att det finns samband mellan medias påverkan och reklam, 

frivilligorganisationers påverkan och årsredovisning, samt mellan aktieägarnas påverkan och 

Internet. Av dessa samband kan relationen mellan aktieägare och Internet ses som det 

starkaste sambandet, då Cramers V visade ett värde på 0, 390.  

5.2.2.3 Hypotes 6b: Det finns ett samband mellan företags strävan efter att 

tillgodose intressenternas efterfrågan och valet av kommunikationskanal. 

Relationen mellan ett företag och dess intressenter är som tidigare nämnts av bland annat 

Gray et al. (1995), Golob & Barlett (2007) samt Reverte (2009), viktigt för att ett företag ska 

kunna växa framgångsrikt. Olika intressenter efterfrågar olika typer av CSR- information 

(Blombäck & Wigren, 2008), vilket skulle kunna påverka valet av vilken kanal som väljs för 

att transportera denna typ av information. Gray et al (1995) nämner även 

informationsöverföringen som ett slags förhandlingsmedel för att hantera olika 

intressentrelationer, vilket gör att det är viktigt att välja den kommunikationskanal som bäst 

når den målgrupp som företaget vill nå.  

Tabell 29 nedan visar en sammanfattning av de samband som testats mellan företagets 

inställning till kommunikationskanalens förmåga att nå målgruppen och användningen av 

respektive kommunikationskanal. Inga signifikanta samband gick att påvisa, vilket betyder 

att det inte är kanalernas förmåga att nå intressenterna som avgör huruvida ett företag 

använder sig av en specifik kommunikationskanal eller inte. Resultaten stämmer inte 

överens med ovanstående författares uppfattningar, utan kanalens förmåga att nå ut till 

intressenterna verkar inte ha någon betydelse. Kommunikationskanalerna väljs således inte 

utefter hur de når intressenterna, och därför kan kanalernas roll som förhandlingsmedel 

ifrågasättas. I och för sig skulle det kunna vara så att kanalerna används som 

förhandlingsmedel men att det i så fall inte är förmågan att nå intressenter som avgör, utan 

det kanske finns andra skäl. Ett skäl skulle kunna vara att det finns andra sätt som kanske 

inte rent konkret är mest effektivt när det gäller att nå målgruppen. Återigen skulle faktorer 
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som tidsbrist och kunskap kunna vara faktorer som gör att kanaler inte väljs efter 

effektiviteten av att nå intressenterna.   

Kanal:  
Årsredovis
ning 

CSR- 
rapport Internet 

Rekla
m 

Produktinfor
mation 

Personligt 
bemötande 

Signifikanstest:             

Fisher's Exact Test (Exact Sig. 
(2-sided) 0,392 0,338 0,500 0,689 0,552 0,128 

              

Tabell 29 Signifikanstest av hypotesprövning 

Varför samband inte föreligger, skulle kunna ha en förklaring i att mindre företag inte 

identifierar sina målgrupper på liknande sätt som större företag. Utan det kan vara så att 

företagets främsta fokus ligger på att försöka få ut information om produkterna och 

tjänsterna (Nielsen & Thomsen, 2007), vilket gör att CSR- informationen mest bara finns 

där utan någon direkt strategi för hur den ska utnyttjas.  

Enligt Branco & Rodrigues (2006) påverkas valet av kommunikationskanal av vilken 

intressent som företag vill kommunicera med, som tidigare nämnts, föreslogs aktieägare, 

personal och kunder vara de intressentgrupper som företagen prioriterar i första hand. Då 

hypotesprövningen för Hypotes 6a inte visade några direkta samband mellan de här 

intressenterna och några kommunikationskanaler, är det en naturlig följd att inte heller 

denna hypotes visar samband som har att göra med intressentvariabeln och valet av 

kommunikationskanal.  

Personligt bemötande och Internet är kanaler som både enligt teorin (Nielsen & Thomsen, 

2009a, Hammann et al. 2009 samt Dawkins, 2004) och i undersökningen är kanaler som 

föredras av mindre företag. Dock finns det inga samband mellan dessa kanaler och en 

uppfattning om att kommunikationskanalernas förmåga att nå målgruppen skulle spela 

någon roll för valet av kanal. Korstabellen nedan (Tabell 30) visar förhållandet mellan 

intressentvariabeln och användningen av personligt bemötande. Som vi kan se anger 

majoriteten (70 %) av företagen att de både instämmer till att det är viktigt att kanalen når 

målgruppen samt att de använder sig av personligt bemötande. Det stämmer överens med 

Nielsen & Thomsen (2009a), Hammann et al. (2009) samt Dawkins (2004) då förmågan att 

nå målgruppen påverkar valet av kanal. Dock finns det som sagt inget signifikant samband 

mellan, vilket gör att det inte går att bevisa att ett beroende föreligger mellan variablerna.   
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5.2.2.4 Hypotes 7: Det finns ett samband mellan företags strävan efter 

legitimitet och valet av kommunikationskanal.  

Enligt Fassin (2008) finns det ett starkt band mellan mindre företag och det lokala samhället 

där företagen har sin främsta verksamhet i. Till skillnad från större företag menar han att 

mindre företag inte ställs inför lika höga krav när det gäller att visa företagets engagemang i 

olika CSR- aktiviteter. För att få legitimitet i samhället, är det viktig för företag att på rätt 

sätt visa hur verksamheten exempelvis bidrar till att världen ska bli bättre både med hänsyn 

till miljön, människor och den integrerade samhällsfunktionen. Eftersom samhället enligt 

legitimitetsteorin är den aktör som betyder mest för företagens överlevnad, (Reverte, 2009) 

är det därmed viktigt att försöka använda en kanal som stämmer överens med vad som krävs 

av dem. Enligt legitimitetsteorin är det också vanligt att företag försöker göra som alla andra 

i dess omgivning gör, vilket också innefattar att företag tenderar till att kommunicera CSR 

på samma sätt som andra liknande företag gör (Othman et al. 2011). Tabell 31 nedan visar 

en sammanställning av de hypotestester som gjorts mellan användandet av respektive kanal 

samt hur företag ställer sig till påståendet att det är viktigt att kommunikationskanalen är 

allmänt accepterad i företagets omgivning.   

Kanal:  Årsredovisning 
CSR- 
rapport Internet Reklam 

Produktin
formation 

Personligt 
bemötande 

Signifikanstest:             

Fisher's Exact Test (Exact Sig. 
(2-sided) 

0,126 0,611 1 1 0,172 0,650 

              

Tabell 31 Signifikanstest av hypotesprövning 

Precis som i fallet med intressentteorin, verkar heller inte legitimitetsteorin kunna ge 

förklaring till varför företag väljer vissa kommunikationskanaler framför andra, vilket 

innebär att det inte går att uttala sig om att beroende mellan variablerna föreligger i något av 

Crosstab 

  
Personligt bemötande 

Total 
Använder 

inte Använder 

Genom kommunikationskanalen 
kan vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 3 4 7 

Expected 
Count 

1,4 5,6 7,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 5 28 33 

Expected 
Count 

6,6 26,4 33,0 

Total Count 8 32 40 

Expected 
Count 

8,0 32,0 40,0 

 Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided):  0,128 

Tabell 30 Chitvå- test av Hypotes 6b 
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fallen. Att det inte föreligger ett samband mellan användning av exempelvis personligt 

bemötande och legitimitetsvariabeln, är det resultat som var mest oväntat. Enligt Fassin 

(2008) skulle personligt bemötande i form av möten mellan företaget och viktiga 

samhällsaktörer vara en kanal som väljs för att det anses vara legitimt för ett mindre företag 

att kommunicera på detta sätt.  

Crosstab 

  
Personligt bemötande 

Total 
Använder 

inte Använder 

Kommunikationskanalen är 
allmänt accepterad i vår bransch 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 2 6 8 

Expected 
Count 

1,6 6,4 8,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 6 26 32 

Expected 
Count 

6,4 25,6 32,0 

Total Count 8 32 40 

Expected 
Count 

8,0 32,0 40,0 

Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided):  0,650 

Tabell 32 Chitvå-test av Hypotes 7 

Korstabellen ovan (Tabell 32) visar att majoriteten av företagen (65 %) instämmer till att 

branschens acceptans av kommunikationskanalen påverkar valet av kommunikationskanal, 

som i det här fallet är användandet av personligt bemötande. Dock visar Chitvå- testet att att 

det inte finns ett samband mellan variablerna, då det inte går att utesluta slumpens inverkan.  

Enligt Fassin (2008) kräver inte företagens omgivning publicering av CSR genom formella 

kanaler såsom årsredovisningar och CSR- rapporter, vilket borde ge ett negativt samband till 

de här variablerna. Korstabellerna (Tabell 33 och 34) för dessa kommunikationskanaler och 

legitimitetsvariabeln visar att ett sådant negativt resultat till viss del föreligger, då 55 % 

respektive 68 % uppger att acceptansen i branschen påverkar, samtidigt som de uppger att 

årsredovisningen respektive CSR- rapporten inte används för CSR- kommunikation. Chitvå- 

testet för de två negativa sambanden visar dock att samband inte finns. Därför går det 

konstatera att legitimitetsteorin statistiskt sett inte påverkar valet av att använda varken 

årsredovisning eller CSR- rapport.   
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Crosstab 

  
Årsredovisning 

Total 
Använder 

inte Använder 

Kommunikationskanalen är 
allmänt accepterad i vår bransch 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 3 5 8 

Expected 
Count 

5,0 3,0 8,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 22 10 32 

Expected 
Count 

20,0 12,0 32,0 

Total Count 25 15 40 

Expected 
Count 

25,0 15,0 40,0 

Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided):  0,126 

Tabell 33 Chitvå- test av Hypotes 7 
Crosstab 

  
CSR-rapport 

Total 
Använder 

inte Använder 

Kommunikationskanalen är 
allmänt accepterad i vår bransch 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 6 2 8 

Expected 
Count 

6,6 1,4 8,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 27 5 32 

Expected 
Count 

26,4 5,6 32,0 

Total Count 33 7 40 

Expected 
Count 

33,0 7,0 40,0 

Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided):  0,611 

Tabell 34 Chitvå- test av Hypotes 7 

Även användandet av produktinformation som kommunikationskanal, följer samma 

resonemang som i fallet med de mer formella rapporterna. Majoriteten av företagen anser 

även här att acceptansen av kanalen i samhället spelar roll, men att detta inte innefattar att 

företag ska kommunicera CSR- information via produktinformation. I samtliga fall går det 

alltså inte uttala sig om att det finns samband mellan variablerna, vilket innebär att det inte 

går att bevisa att beroende föreligger mellan dem.     

5.2.2.5 Hypotes 8: Det finns ett samband mellan företags strävan efter att skapa 

och verka inom nätverk och valet av kommunikationskanal. 

Den sista hypotesen som formulerades för att försöka förklara valet av 

kommunikationskanal, utvecklades utifrån teorin om socialt kapital, där viktiga nätverk och 

långsiktiga relationer står i fokus.  Fassin (2008) föreslog att SMEs skulle välja att använda 

sig av mer personliga och mindre offentliga kommunikationskanaler, då företagens 

intressenter ofta består av ett mindre antal nyckelintressenter. Enligt Russo & Perrini (2010) 

är förmågan att kunna bidra till att förtroende skapas mellan nyckelintressenterna och 

företaget, viktigt för att företagen ska kunna utnyttja de resurser som finns inom nätverkets 

gränser. Tabell 35 nedan visar ett sammanfattande resultat av sambanden som finns mellan 
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respektive kommunikationskanal och företagens inställning till att kommunikationskanalens 

förmåga att bidra till att förtroende byggs upp i företagets omgivning, skulle ha en påverkan 

på valet av kanal.   

Kanal:  
Årsredovis
ning 

CSR- 
rapport Internet Reklam 

Produktinf
ormation 

Personligt 
bemötande 

Signifikanstest:             

Fisher's Exact Test (Exact Sig. 
(2-sided) 

0,056 0,257 0,306 0,018 0,009 0,565 

              

Tabell 35 Signifikanstest av hypotesprövning 

Av tabellen går det utläsa att det finns signifikanta samband mellan de båda variablerna i 

hälften av fallen, vilket visar att teorin om socialt kapital till viss del kan förklara valet av 

kommunikationskanal. De signifikanta sambanden som framkommer i tabellen ovan är 

mellan nätverksvariabeln och årsredovisning, reklam och produktinformation. 

Korstabellen nedan (Tabell 36) visar det samband som föreligger mellan nätverksvariabeln 

och årsredovisning som kommunikationskanal.   

Crosstab 

Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende kan byggas upp i 
samhället  

Årsredovisning 

Total Använder inte Använder 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 1 4 5 

Expected 
Count 

3,1 1,9 5,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 24 11 35 

Expected 
Count 

21,9 13,1 35,0 

Total Count 25 15 40 

Expected 
Count 

25,0 15,0 40,0 

Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided):  0,056 
Cramer's V: 0,332 

Tabell 36 Chitvå-test av Hypotes 8 

Majoriteten av företagen (60 %) svarar att de instämmer till att det är viktigt att 

kommunikationskanalen kan bidra till att förtroende skapas, samtidigt som de även anger att 

årsredovisning inte används för att kommunicera CSR. Det finns alltså en indikation på att 

det föreligger ett negativt samband mellan nätverksvariabeln och användandet av 

årsredovisning, vilket tyder på att de som använder kommunikationskanalen för CSR- 

ändamål inte gör det på grund av anledningen att årsredovisningen skulle kunna bidra till att 

förtroende byggs upp i samhället. Årsredovisningen visar sig alltså inte vara en 

kommunikationskanal som bidrar till ett ökat förtroende skapas. Att årsredovisningen inte 

skulle uppfattas som en kanal som bidrar till att förtroende kan skapas, stämmer överens 

med Fassins (2008) teori om att formella kommunikationskanaler inte är lämpliga då 
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nätverk och relationer ska byggas upp och vårdas. Årsredovisningen precis som CSR- 

rapporter kan uppfattas som alltför strikta och opersonliga för att användas av mindre 

företag när de vill bygga långsiktiga relationer med viktiga nyckelintressenter. Sambandet 

mellan att kommunicera för att skapa och bibehålla nätverk och årsredovisning är ett 

signifikant samband. I fallet med CSR- rapporter kan ett liknande resultat som återfinns 

mellan årsredovisning och nätverksvariabeln urskiljas, där CSR- rapport inte heller kan 

anses bidra till att förtroende skapas. Dock visar Tabell 37 nedan att det inte finns något 

signifikant samband mellan de båda variablerna, det finns därmed inget beroende 

förhållande mellan dem.   

Crosstab 

Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende kan byggas upp i 
samhället  

CSR- rapport 

Total 
Använder 

inte Använder 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 3 2 5 

Expected 
Count 

4,0 1,0 5,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 29 6 35 

Expected 
Count 

28,0 7,0 35,0 

Total Count 32 8 40 

Expected 
Count 

32,0 8,0 40,0 

Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided): 0,257 

Tabell 37 Chitvå- test av Hypotes 8 

Precis som i fallet med årsredovisningen, visar Tabell 38 och 39 för dels nätverksvariabeln 

och reklam som kommunikationskanal, men även för produktinformation, negativa 

signifikanta samband. Då 53 % av företagen uppger kanalens förmåga att kunna bidra till 

förtroende samtidigt som de uppger att reklam inte används för CSR- ändamål. I fallet med 

produktinformation anser 83 % ett liknande resonemang. Alltså kan varken reklam eller 

produktinformation ses som en kanal som används på grund av att företag vill bygga upp 

relationer och nätverk med viktiga personer, vilket är likt den diskussion om opersonliga 

kanaler som förs av Fassin (2008). Det råder alltså ett beroende mellan variablerna då det 

finns signifikanta samband mellan dem.     
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Crosstab 

Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende kan byggas upp i 
samhället  

Produktinformation 

Total 
Använder 

inte Använder 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 2 3 5 

Expected 
Count 

4,4 ,6 5,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 33 2 35 

Expected 
Count 

30,6 4,4 35,0 

Total Count 35 5 40 

Expected 
Count 

35,0 5,0 40,0 

Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided):  0,009 

Cramer's V: 0,543 

Tabell 39 Chitvå-test av Hypotes 8 

Däremot är avsaknaden av ett signifikant samband mellan nätverksvariabeln och personligt 

bemötande ett oväntat resultat. Precis som Nielsen & Thomsen (2009a) ansåg så byggdes en 

förväntan upp om att företag som ansåg att det var viktigt att kommunikationskanalen 

hjälper till bidra till att förtroende kan skapas, även skulle ange att de använder sig av 

personligt bemötande vid sin kommunikation. Av korstabellen mellan variablerna går det 

dock att utläsa majoriteten (70 %) av företagen uppger att de instämmer till att kanalens 

förmåga att bygga upp förtroende samtidigt tenderar att svara att företagen använder sig av 

personligt bemötande. Dock visade sig inte finnas något signifikant samband, vilket därmed 

innebär att ett beroende mellan de båda variablerna inte kan påvisas och att Nielsens & 

Thomsen (2009a) teori om att personligt bemötande används för att skapa förtroende i 

nätverk, inte stämmer med de företag som finns representerade i undersökningen.   

  

Crosstab 

Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende kan byggas upp i 
samhället   

Reklam 

Total 
Använder 

inte Använder 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 0 5 5 

Expected 
Count 

2,6 2,4 5,0 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 21 14 35 

Expected 
Count 

18,4 16,6 35,0 

Total Count 21 19 40 

Expected 
Count 

21,0 19,0 40,0 

 

 

Fisher's Exact Test, Exact. Sig. (2-sided):  0,018 
Cramer's V: 0,397 

Tabell 38 Chitvå-test av Hypotes 8 
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5.2.3 Sammanfattning av hypotesprövning 

 

 

  

Varför kommunicera CSR 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan aktieägarnas påverkan och CSR- 

kommunikation som ett sätt att öka lönsamheten. – Samband finns inte 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan och CSR- 

kommunikation som ett sätt att tillgodose intressenternas efterfrågan – Samband finns 

för för intressenterna: Kunder och Långivare  

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan samhällets påverkan och CSR- kommunikation 

som ett sätt att få legitimitet i samhället. – Samband finns 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan och CSR- 

kommunikation som ett sätt att bygga upp och verka inom viktiga nätverk. – Samband 

finns för intressenterna: Kunder 

 

 

  

Val av kommunikationskanal 

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan en strävan efter lönsamhet och valet av 

kommunikationskanal. – Samband finns inte 

Hypotes 6a: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan på ett företags 

CSR- kommunikation och valet av kommunikationskanal. – Samband finns för: 

Media * Reklam, Aktieägare * Internet samt Frivilligorganisationer * 

Årsredovisning  

Hypotes 6b: Det finns ett samband mellan företags strävan efter att tillgodose 

intressenternas efterfrågan och valet av kommunikationskanal. – Samband finns inte 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan företags strävan efter legitimitet och valet av 

kommunikationskanal. – Samband finns inte 

Hypotes 8: Det finns ett samband mellan företags strävan efter att skapa och verka 

inom nätverk och valet av kommunikationskanal. – Samband finns för: 

Årsredovisning, Produktinformation och Reklam 

 

 

  

Figur 2 Sammanfattning av hypotesprövning 
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Kapitel 6: Slutsatser 
 

apitlet ger först en kort sammanfattning av studiens syfte och tillvägagångssätt 

Därefter presenteras de viktigaste resultaten som framkom av den empiriska 

analysen samt de slutsatser som kunde dras av studien. Kapitlet avslutas sedan 

med en presentation av studiens bidrag samt förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med den här studien var att kartlägga svenska SMEs relation till CSR- 

kommunicering med hjälp av olika faktorer som förklarar hur och varför dessa företag väljer 

att kommunicera CSR. I teorikapitlet presenterades de fyra teorier som faktorerna 

härstammade ifrån, vilka var och en föreslogs kunna ge förklaring till företagens val av att 

kommunicera ut CSR- information samt valet av kommunikationskanal för ändamålet. 

Studien bygger på data som samlats in genom att personer som representerar 142 små och 

medelstora företag, har fyllt i web-enkäter som innehöll frågor som berörde företagens 

relation till CSR- kommunicering. 

Studiens resultat konstaterar att SMEs har en relation till CSR- kommunicering, då nästan 

40 % av företagen uppger att de faktiskt kommunicerar CSR, vilket kan kopplas samman 

med olika underliggande faktorer. Dock utgör dessa företag inte en majoritet, men det går 

ändå att konstatera att det inte enbart är stora företag som kommunicerar CSR, vilket 

tidigare har förespråkats av olika forskare (Adams et al.1998, da Silva Monteiro & Aibar-

Guzmán, 2010, Gunawan, 2010 samt Prado-Lorenzo, 2009).  

För att svara på frågan varför SMEs kommunicerar CSR så kan valet kopplas till både 

legitimitetsteorin, intressentteorin och teorin om socialt kapital, då företagen med CSR- 

kommunikationen strävar efter att dels skapa legitimitet för företaget samt att bygga upp 

relationer och nätverk till sina intressenter, men även en strävan efter att tillmötesgå viktiga 

intressentgrupper som har påverkan på företaget. Den intressentgrupp som kan anses ha 

störst påverkan på företagens CSR- kommunicering var framförallt kunder, då sambanden 

både visar att företag som kommunicerar CSR på grund av att de vill tillgodose intressenters 

efterfråga och att CSR- kommunikation sker på grund av en strävan efter långsiktiga 

relationer och nätverk, även anser att kunderna kan vara en påverkande faktor. Resultatet går 

K 
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i linje med Russo & Perrinis (2010) uppfattning om att SMEs ofta har personliga relationer 

till sina kunder, (Russo & Perrini, 2010 samt Hammann et al. 2009) vilket kan sägas 

innebära att SMEs strävar efter att skapa relationer och nätverk med sina kunder i utbyte mot 

resurser.  

Samhället visade sig också vara en intressentgrupp med stor påverkan på företag som ser 

CSR- kommunikation som ett sätt att skapa och bibehålla legitimitet i samhället, vilket 

stämmer överens med legitimitetsteorin som föreslog att företag som vill uppfattas som en 

god samhällsmedborgare, även värdesätter samhällets önskemål (Branco & Rodrigues, 

2006).   

Resultaten visar även att teorierna som brukar användas för att förklara företags relation till 

CSR, kan förknippas med andra intressentgrupper än vad som traditionellt sätt brukar 

förespråkas. Utifrån ett SMEs- perspektiv, visar resultaten att det finns samband mellan dels 

aktieägare och legitimitetsteorin, men även mellan personal och samhället som 

intressentgrupper och aktieägarteorin, vilket är resultat som tidigare inte diskuterats.  

Valet av kommunikationskanal kan främst förklaras av intressentteorin, där resultaten visar 

att det finns samband mellan intressentgruppers påverkan och användandet av en viss 

kommunikationskanal. Resultatet går i linje med bland annat Nielsen & Thomsen (2007) 

som menar att olika intressenter kan efterfråga olika kanaler samt att mindre företag ofta 

måste prioritera ett färre antal nyckelintressenter. Det betyder att kommunikationskanaler 

inte enbart väljs på måfå utan att det faktiskt finns en bakomliggande strategi när företag ska 

kommunicera CSR, vilket är något som strider mot de slutsatser som konstaterades av bland 

annat Nielsen & Thomsen (2009) som menade att CSR inte är något som involveras i SMEs 

övergripande företagsstrategier. 

Resultaten av studien angående SMEs val av kommunikationskanal är till viss del tvetydig. 

Å ena sidan visar resultaten att det finns samband mellan exempelvis användandet av reklam 

och internet som kommunikationskanaler, samt aktieägares och medias påverkan, vilket 

tyder på att intressenter kan påverka användandet av vissa typer kanaler. Å andra sidan visar 

även resultatet på att det måste finnas andra underliggande faktorer som kan förklara SMEs 

val av kommunikationskanal, än de som används i studien. Exempelvis kan den mest 

använda kanalen, personligt bemötande inte kopplas samman med att företagen har en 

strävan efter lönsamhet (Nielsen & Thomsen, 2009a), en strävan efter att tillmötesgå 

intressenter (Nielsen & Thomsen, 2009a), en strävan efter att erhålla legitimitet i samhället 
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(Fassin, 2008) eller en strävan efter att skapa och verka inom nätverk (Nielsen & Thomsen, 

2009a).  

6.2 Implikationer 

Studiens resultat som visar att CSR – kommunikation även är något som tillämpas av 

mindre företag, kan bidra till den teoretiska utvecklingen kring CSR- kommunikation och då 

främst till forskningen kring SMEs och dess relation till CSR, detta eftersom studien visar 

att samband finns mellan SMEs relation till CSR- kommunicering och de tre teorierna som 

berör intressenter, legitimitet samt nätverk och relationer. Då tidigare studier ofta bygger på 

ett mindre antal SMEs genom fallstudier (Nielsen & Thomsen, 2007 samt Jenkins, 2009) 

och liknande undersökningsmetoder, så bidrar vår studie med ett helhetsperspektiv över ett 

större antal SMEs.  En tydligare bild av relationen har alltså genom studiens metod 

åstadkommits, som ligger på en högre nivå än tidigare, då studien beskriver CSR- 

kommunicering ur ett bredare SMEs- perspektiv. 

Studien kan även ge ett teoretiskt bidrag genom att resultaten visar att SMEs faktiskt 

kommunicerar CSR till externa intressenter, vilket innebär att tidigare studier (Nielsen & 

Thomsen, 2009a), kan ifrågasättas och kompletteras med vår studies resultat.  Studien kan 

alltså bidra till det forskningsgap som finns om SMEs och deras relation till CSR- 

kommunicering, genom att framtida studier exempelvis kan studera relationen genom att ha 

en utgångspunkt i SMEs relationer till kunder och samhället som viktiga intressentgrupper 

för CSR- kommuniceringen. En annan utgångspunkt som studiens resultat bidrar till är att 

framtida forskningsfokus på kommunikationskanaler ska läggas på mer informella och mer 

allmänna kommunikationskanaler som exempelvis Internet och personliga bemötande.  

Empiriskt visar studiens resultat att SMEs faktiskt kommunicerar CSR, och då främst via 

kommunikationskanaler som inte traditionellt förknippas med CSR och som varken är 

komplicerade att använda eller som kräver mycket resurser. Vår studie visar även att det 

verkar finnas en viss omedvetenhet angående CSR- kommunikation, vilket även framgick av 

studier som gjordes av Europeiska Kommissionen (2002). Genom att även studera andra 

kommunikationskanaler än de som traditionellt sätt förknippas med CSR- kommunikation, 

kan SMEs relation till CSR- kommunicering bli mer tydlig, och riktlinjer och strategier kan 

skapas för att dels informera SMEs om fördelarna och möjligheterna med CSR- 

kommunikation, men även för att stödja de företag som redan tänkt börja kommunicera eller 

redan kommunicerar CSR. 
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Studien bidrar således även praktiskt, genom att resultaten kan användas för att både 

uppmärksamma små och medelstora företag och CSR- organisationer genom att de får en 

större inblick hur CSR- kommunicering uppfattas ur ett SMEs- perspektiv. Istället för att 

promota och försöka ta fram styrningsverktyg för kommunikationskanaler som 

årsredovisningar, produktinformation, och separata CSR- rapporter, kan organisationerna 

istället fokusera på att informera företagen om de mer vardagliga kommunikationskanalerna 

i form av personligt bemötande och Internet. På så sätt kan SMEs kanske få ett annat 

perspektiv på CSR- kommunicering, och själva kunna anpassa kommunikationen på ett sätt 

som specifikt passar just deras verksamhet. SMEs relation till CSR- kommunicering är som 

tidigare nämnts bara i sin begynnelsefas, och resultatet av vår studie visar att mer forskning 

krävs för att relationen ska kunna förstås fullt ut.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens syfte var att med hjälp av olika faktorer förklara hur och varför svenska små och 

medelstora företag väljer att kommunicera sitt CRS- engagemang. Resultaten visade bland 

annat att samband finns mellan dels intressenters påverkan och varför företag kommunicerar 

CSR samt mellan intressenters påverkan och vilken kommunikationskanal som väljs för 

ändamålet. Det vore intressant att komplettera studien med en kvalitativ forskningsmetod, 

som mer fördjupar sig i SMEs relation till CSR- kommunicering, vilket skulle kunna 

innebära att vår kvantitativa studie följs upp med intervjuer av personer som är väl insatta i 

företagen, där de samband som har visat sig i vår studie kompletteras med frågor där 

företagen får berätta exempelvis på vilket sätt kunder och samhället, men även hur andra 

intressenter påverkar CSR- kommunikationen. Studien skulle då även kunna följa upp valet 

av kommunikationskanal genom frågor där företagen fritt får besvara hur de väljer kanaler. 

På så sätt kan fler faktorer testas i en senare kvantitativ studie, för att komma fram till om 

det finns fler samband som kan bidra till att förklara små och medelstora företags relation till 

CSR- kommunicering. Då vår studie visar att det inte är årsredovisningen och separata CSR- 

rapporter som används mest frekvent i mindre företag, utan snarare Internet och personligt 

bemötande, borde framtida forskningsfokus ligga mer på dessa typer av 

kommunikationskanaler. 
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BILAGA 1. Urvalsberäkningen 

1.1 Urvalsberäkningen  

 

B= 3,85% 

Z α/2 = 1,96 

σ
2
 = 0,25 

 n=1,96
2 

* 0,25/0,0385
2 
= 648 

 

Företagskategori Population Standardavvikelse  

Standardavvikelse x 

population Stratifierat urval 

(Stratum) (Ni) (σi) (Ni*σi) (n*(Ni*σi)/∑Ni*σi) 

Mikro (0-9 

anställda) 175 637 0,0212 3724 331 

Små (10-49 

anställda) 20 449 0,0895 1830 163 

Medel (50-249 

anställda) 3502 0,4972 1741 155 

Summa: 199 588   7295  649 

 

 

  

 22 BZn 
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Bilaga 2. Enkätundersökningen 

2.1 Enkätfrågor 

Små och medelstora företags relation till CSR- kommunicering 

I dagens samhälle finns ett ökat tryck på företag att respektera mänskliga rättigheter, 

miljökonsekvenser samt att respektera den sociala omgivning som berörs av företagets 

verksamhet.  Detta benämns ofta som CSR (Corporate Social Responsibility), vilket i 

Sverige även går under uttrycket hållbart- eller socialt företagande. CSR- kommunicering 

kan ske genom olika kommunikationskanaler. I enkäten ska begreppet CSR- kommunikation 

förstås som en informationsöverföring av social, etisk eller miljörelaterad information. Att 

sprida ut information som beskriver hur ett företag arbetar med miljövänliga produkter, 

stödjer hjälporganisationer eller försöker förbättra arbetsvillkoren hos utländska 

underleverantörer, är bara några exempel på CSR- kommunikation. Hur ett företag 

kommunicerar CSR kan ske på många olika sätt och begreppet kommunikationskanal ska 

vidare i enkäten förstås som det verktyg som används för att sprida ut enbart CSR- 

information. 

1. Vilken av följande branscher är Ert företag verksamt i? (kryssa endast i ett 

alternativ) 

 Jordbruk, skogsbruk och fiske 

 Tillverkning 

 Försörjning av el, gas, värme och kyla  

 Vatten, avlopp, avfall, sanering 

 Byggverksamhet 

 Reparation av motorfordon 

 Transport & magasinering 

 Hotell och restaurangverksamhet 

 Informations- & kommunikationsverksamhet 

 Finans- & försäkringsverksamhet 

 Fastighetsverksamhet 

 Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 

 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster mm 

 Utbildning 

 Vård & omsorg; sociala tjänster 

 Kultur, nöje & fritid 

 Om annat, specificera 
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2. Om ni utgår från Er årsredovisning 2010, hur många anställda hade Ni då i Ert 

företag? 

 0-9 anställda 

 10-49 anställda 

 50-249 anställda 

 250< anställda 

 

3. Vilket av följande alternativ ger bäst förklaring till varför Ni väljer att 

kommunicera Ert CSR arbete? (Kryssa endast i ett alternativ) 

 För att det efterfrågas av företagets intressenter 

 För att det är ett sätt att öka lönsamheten 

 För att skapa en positiv bild av företaget som en ”god samhällsmedborgare” 

 För att skapa och bibehålla långsiktiga relationer med intressenter 

 Inget av ovanstående, vi kommunicerar inte CSR 

(Om de väljer alternativet att de inte kommunicerar CSR så får de trycka på en knapp för att 

hoppa direkt till fråga 10) 

I följande fråga ska respondenten ta ställning till påståenden genom att markera hur väl de 

instämmer med dem, det finns 4 svarsalternativ där 1 är instämmer inte alls och 4 är 

instämmer helt. Det finns även ett svarsalternativ för vet ej/har ej tagit ställning. 

4. Vilka av följande påståenden anser Ni förklarar varför Ni kommunicerar CSR? 

a) Det efterfrågas av företagets intressenter 

b) Det är ett sätt att öka lönsamheten 

c) Det skapar en positiv bild av företaget som en ”god samhällsmedborgare” 

d) Det hjälper till att skapa långsiktiga personliga relationer med Våra intressenter 

 

I följande fråga ska respondenten ta ställning till intressenternas påverkan genom att 

markera hur stor påverkan de har, det finns 4 svarsalternativ där 1 är ingen påverkan och 4 är 

stor påverkan. Det finns även ett svarsalternativ för vet ej/har ej tagit ställning. 

5. I vilken utsträckning har nedanstående intressenter påverkan på Ert företags CSR- 

kommunikation? 

a) Aktieägare 

b) Personal 

c) Kunder 

d) Leverantörer 

e) Investerare 

f) Långivare 

g) Media (Tex. tidningar, TV, radio) 

h) Samhället som en enhet 
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i) Frivilligorganisationer (Tex. Röda korset, Barncancerfonden, 

Världsnaturfonden) 

 

 

6. Välj ut de 2 intressenter som påverkar Er CSR- kommunikation i störst 

utsträckning 

 

 Aktieägare 

 Personal 

 Kunder 

 Leverantörer 

 Investerare 

 Långivare 

 Media (Tex. tidningar, TV, radio) 

 Samhället som en enhet 

 Frivilligorganisationer (Tex. Röda korset, Barncancerfonden, 

Världsnaturfonden) 

 Om annat, specificera 

 

7. Utifrån Ert svar på fråga 6, vilken/vilka kanaler använder ni främst för att 

kommunicera CSR? (ni får välja högst 2 alternativ) 

 

 Årsredovisning  

 Separerad Hållbarhetsrapport/CSR- rapport  

 Hemsida  

 Sociala medier (tex. facebook, bloggar, twitter) 

 Nationell/Global reklam (tex. TV, radio, tidningar) 

 Lokal reklam (tex, lokaltidning, lokal-TV, lokalradio) 

 Reklam via Sponsring 

 Posters/affischer 

 Produktförpackningar & produktetiketter 

 Personligt bemötande (tex. försäljningspresentation, vid försäljning i 

butik) 

 Om annat, specificera 

 

 

8. Rangordna de kommunikationskanaler Ni använder mest vid Er CSR- 

kommunicering, där 1 är den kommunikationskanalen som Ni använder mest, 2 

näst mest osv. (Rangordna bara de kanaler Ni använder Er av, lämna de andra 

tomma) 

 Årsredovisning 

 Separat Hållbarhetsrapport/CSR- rapport 

 Hemsida 

 Sociala medier (tex. facebook. bloggar, twitter) 

 Nationell/Global reklam (tex. TV, radio, tidningar) 
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 Lokal reklam (tex, lokaltidning, lokal-TV, lokalradio) 

 Reklam via Sponsring 

 Posters/affischer 

 Produktförpackningar & produktetiketter 

 Personligt bemötande (tex. försäljningspresentation, vid försäljning i butik) 

 

 

I följande frågor ska respondenten ta ställning till påståenden genom att markera hur väl de 

instämmer med dem, det finns 4 svarsalternativ där 1 är instämmer inte alls och 4 är 

instämmer helt. Det finns även ett svarsalternativ för vet ej/har ej tagit ställning. 

9. Vilka av följande påståenden anser Ni förklarar Ert val av 

kommunikationskanal? 

 

a) Kostnaden för kommunikationskanalen är av avgörande betydelse 

b) Kommunikationskanalen är allmänt accepterad i vår bransch 

c) Genom kommunikationskanalen kan vi på bästa sätt nå vår målgrupp 

d) Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende kan byggas upp i samhället 

 

 

(Nedanstående fråga ska endast besvaras av företag som inte kommunicerar CSR.) 

 

10. Om Ni inte kommunicerar CSR, vad är anledningen till det? 

 

 Informationen efterfrågas inte av våra viktigaste intressentgrupper 

 Företagets omgivning och samhället i stort efterfrågar inte denna typ av information 

 Det finns ingen enkel mall att följa 

 Det medför stora kostnader, vilket kan minska lönsamheten 

 Sociala, etiska och miljömässiga aspekter är inte ansvar som kan läggas på mindre 

företag 
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2.2 Introduktionsbrev  

Hej! 

Ert företag har blivit utvalt att delta i en enkätundersökning om CSR kommunikation, även 

kallat hållbart företagande (Corporate Social Responsibility), i små och medelstora företag. 

Enkäten är elektronisk och innehåller 10 frågor, med en beräknad tidsåtgång på högst fem 

minuter att besvara.  

Vi är oerhört tacksamma för att Ni vill hjälpa oss med undersökningen och besvara vår enkät 

senast den 1 april.  

Klicka på länken nedan så blir Ni automatiskt vidarelänkade till enkäten.  

Resultaten kommer att ingå i ett examensarbete för civilekonomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Förhoppningsvis är resultaten av undersökningen även av intresse för Ert 

företag. Som tack för hjälpen för ert deltagande i enkäten kommer vi därför att skicka en 

sammanfattning av resultaten. Om ni önskar ta del av resultaten skickar Ni ett meddelande 

om önskemålen i ett e-mail till (e-mailadress).  

Ert företag är ett av ett fåtal företag som har valts ut och det är därför viktigt att vi får in ett 

svar från Er oavsett om Ni som företag har någon strategi kring CSR-kommunikation eller 

ej. Enkätens svar kommer att behandlas anonymt och resultaten av undersökningen 

kommer sedan att presenteras med hjälp av statistiska metoder, därmed kommer inga 

enskilda företag kunna identifieras. Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på 

företags spridning av information kring sin CSR-kommunikation och då främst avseende 

social, etisk och miljörelaterad information. Undersökningen berör vilka 

informationskanaler som används och vilka intressen som i huvudsak påverkar 

informationens inriktning och innehåll.  

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-postadressen: (e-mailadress) eller via 

telefon (telefonnummer) kontorstid. 

Tack på förhand! 

Med vänliga Hälsningar 

Emelie Birgersson och Camilla Svensson  

Civilekonomstudenter med inriktning mot redovisning vid Linnéuniversitetet 
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2.3 Påminnelsebrev, nr 1  

Hej igen! 

I slutet av förra veckan fick Ni en förfrågan om att besvara en elektronisk enkät, som ska 

ingå i ett examensarbete för civilekonomprogrammet, vid Linnéuniversitetet. Det skulle 

betyda oerhört mycket för oss om Ni vill hjälpa oss med att fylla i den här anonyma enkäten, 

som tar högst 5 minuter att besvara. 

Ert företag har blivit utvalt att delta i den här enkätundersökningen, som handlar om CSR- 

kommunicering, även kallat hållbart företagande (Corporate Social Responsibility), i små 

och medelstora företag. (Detta beskrivs närmare i själva enkäten.) 

Klicka på länken nedan så blir Ni automatiskt vidarelänkade till enkäten.  

Förutom att resultaten av undersökningen kommer att ingå i ett examensarbete för 

civilekonomprogrammet, så kommer förhoppningsvis resultaten även vara av intresse för Ert 

företag. Som tack för hjälpen för Ert deltagande i enkäten kommer Ni därför kunna få ta del 

av en sammanfattning av resultaten. Om ni önskar ta del av resultaten kan Ni skicka ett 

meddelande om önskemålen i ett e-mail till (e-mailadress).  

Ert företag är ett av ett fåtal företag som har valts ut och det är därför viktigt att vi får in ett 

svar från Er oavsett om Ni som företag har någon strategi kring CSR-kommunikation eller 

ej. Enkätens svar kommer att behandlas anonymt och resultaten av undersökningen 

kommer sedan att presenteras med hjälp av statistiska metoder, därmed kommer inga 

enskilda företag kunna identifieras. Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på 

företags spridning av information kring sin CSR- kommunikation och då främst avseende 

social, etisk och miljörelaterad information. Undersökningen berör vilka 

informationskanaler som används och vilka intressen som i huvudsak påverkar 

informationens inriktning och innehåll.  

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-postadressen (e-mailadress) eller via telefon 

(telefonnummer) kontorstid. 

Tack på förhand! 

Med vänliga Hälsningar 

Emelie Birgersson och Camilla Svensson  

Civilekonomstudenter med inriktning mot redovisning vid Linnéuniversitetet 
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2.4 Påminnelsebrev, nr 2  

Hej igen! 

Snart är svarstiden ute så det skulle betyda oerhört mycket för oss om Ni skulle vilja hjälpa 

oss med att besvara vår enkät senast den 1 april. Enkäten ska ingå i ett examensarbete för 

civilekonomprogrammet, vid Linnéuniversitetet. Enkäten är helt anonym och tar högst 5 

minuter att besvara. 

Ert företag har blivit utvalt att delta i den här enkätundersökningen, som handlar om CSR- 

kommunicering, även kallat hållbart företagande (Corporate Social Responsibility), i små 

och medelstora företag. (Detta beskrivs närmare i själva enkäten.) 

Klicka på länken nedan så blir Ni automatiskt vidarelänkade till enkäten.  

Förutom att resultaten av undersökningen kommer att ingå i ett examensarbete för 

civilekonomprogrammet, så kommer förhoppningsvis resultaten även vara av intresse för Ert 

företag. Som tack för hjälpen för Ert deltagande i enkäten kommer Ni därför kunna få ta del 

av en sammanfattning av resultaten. Om ni önskar ta del av resultaten kan Ni skicka ett 

meddelande om önskemålen i ett e-mail till (e-mailadress).  

Ert företag är ett av ett fåtal företag som har valts ut och det är därför viktigt att vi får in ett 

svar från Er oavsett om Ni som företag har någon strategi kring CSR-kommunikation eller 

ej. Enkätens svar kommer att behandlas anonymt och resultaten av undersökningen 

kommer sedan att presenteras med hjälp av statistiska metoder, därmed kommer inga 

enskilda företag kunna identifieras. Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på 

företags spridning av information kring sin CSR- kommunikation och då främst avseende 

social, etisk och miljörelaterad information. Undersökningen berör vilka 

informationskanaler som används och vilka intressen som i huvudsak påverkar 

informationens inriktning och innehåll.  

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-postadressen (e-mailadress) eller via telefon 

(telefonnummer) kontorstid. 

Tack på förhand! 

Med vänliga Hälsningar 

Emelie Birgersson och Camilla Svensson  

Civilekonomstudenter med inriktning mot redovisning vid Linnéuniversitetet 

 

 

mailto:camilla_emelie@yahoo.com
mailto:camilla_emelie@yahoo.com
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2.5 Hypotesernas koppling till enkätfrågorna 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan aktieägarnas påverkan och CSR- kommunikation 

som ett sätt att öka lönsamheten.                   Fråga 4b och 5a 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan och CSR- 

kommunikation som ett sätt att tillgodose intressenternas efterfrågan .                   Fråga 4a 

och 5 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan samhällets påverkan och CSR- kommunikation 

som ett sätt att få legitimitet i samhället.                    Fråga 4c och 5h 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan och CSR- 

kommunikation som ett sätt att bygga upp och verka inom viktiga nätverk.                 Fråga 

4d och 5 

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan en strävan efter lönsamhet och valet av 

kommunikationskanal.                Fråga 9a och 6,7 (sammanslagning av frågorna) 

Hypotes 6a: Det finns ett samband mellan intressenternas påverkan på ett företags CSR- 

kommunikation och valet av kommunikationskanal.          Fråga 5 och 7,8 (sammanslagning 

av frågorna) 

Hypotes 6b: Det finns ett samband mellan företags strävan efter att tillgodose 

intressenternas efterfrågan och valet av kommunikationskanal.            Fråga 9c och 7,8 

(sammanslagning av frågorna) 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan företags strävan efter legitimitet och valet av 

kommunikationskanal.              Fråga 9b och 7,8 (sammanslagning av frågorna) 

Hypotes 8: Det finns ett samband mellan företags strävan efter att skapa och verka inom 

nätverk och valet av kommunikationskanal.              Fråga 9d och 7,8 (sammanslagning av 

frågorna) 
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Bilaga 3 Univariat analys 
Fråga 1. Vilken av följande branscher är Ert företag verksamt i?  

Bransch   Antal företag 

Industri 

 
54 

Försörjning av el, gas, värme och kyla 6 

Byggverksamhet 

 
16 

Vatten, avlopp, avfall, sanering 

 
4 

Tillverkningsföretag 

 
28 

Tjänster 

 
89 

Annan serviceverksamhet 

 
5 

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster mm. 20 

Kultur, nöje och fritid 

 
1 

Handel  

 
9 

Informations- och kommunikationsverksamhet 18 

Reparation av motorfordon 

 
1 

Hotell och restaurangverksamhet 

 
1 

Finans- & försäkringsverksamhet  

 
1 

Transport och magasinering 

 
10 

Fastighetsverksamhet  

 
8 

Utbildning  

 
4 

Vård & omsorg; sociala tjänster   

 
4 

Jordbruk, skogsbruk, fiske 

 
2 

Totalt antal företag   142 

 

Fråga 2. Om ni utgår från Er årsredovisning 2010, hur många anställda hade Ni då i 

Ert företag? 
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3. Kommunicerar ert företag CSR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vilka av följande påståenden anser Ni förklarar varför Ni kommunicerar CSR? 
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5. I vilken utsträckning har nedanstående intressenter påverkan på Ert företags CSR- 

kommunikation? 
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7 & 8 Vilken/vilka kanaler använder ni främst för att kommunicera CSR?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vilka av följande påståenden anser Ni förklarar Ert val av kommunikationskanal? 
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Fråga 10: Om Ni inte kommunicerar CSR, vad är anledningen till det? 
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Bilaga 4 Bivariat analys 

4.1 Hypotes 1: Det finns ett samband mellan aktieägarnas påverkan 

och CSR- kommunikation som ett sätt att öka lönsamheten     

Chi-Square Tests 

  
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,559a 1 ,455     
Continuity 
Correctionb 

,153 1 ,695 
    

Likelihood Ratio ,557 1 ,456     
Fisher's Exact Test       ,498 ,347 

Linear-by-Linear 
Association 

,545 1 ,461     
N of Valid Cases 40         
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,95. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 40 Chitvå-test av Hypotes 1: För att det är ett sätt att öka lönsamheten *Aktieägare 

(ej sig) 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,118 ,455 

Cramer's V ,118 ,455 

Contingency Coefficient ,117 ,455 

N of Valid Cases 40   

Tabell 41 Sambandsmått Hypotes 1: För att det är ett sätt att öka lönsamheten *Aktieägare 

(ej sig)   

 

     

Chi-square 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,209a 1 ,040     
Continuity 
Correctionb 

2,884 1 ,089 
    

Likelihood Ratio 4,298 1 ,038     
Fisher's Exact Test       ,075 ,044 

Linear-by-Linear 
Association 

4,106 1 ,043 
    

N of Valid Cases 41         
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,10. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 42 Chitvå-test av Hypotes 1: För att det är ett sätt att öka lönsamheten * Personal 

(sig) 
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      Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,437a 1 ,035     
Continuity 
Correctionb 

2,760 1 ,097 
    

Likelihood Ratio 4,640 1 ,031     
Fisher's Exact Test       ,070 ,048 

Linear-by-Linear 
Association 

4,329 1 ,037 
    

N of Valid Cases 41         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,63. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 44 Chitvå-test av Hypotes 1: För att det är ett sätt att öka lönsamheten * Samhället (sig) 

 

      Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. 
Std. Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,329     ,035 

Cramer's V ,329     ,035 

Contingency 
Coefficient 

,312 
    

,035 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,329 ,134 2,052 ,040 

Kendall's tau-c ,231 ,112 2,052 ,040 

Spearman Correlation ,329 ,134 2,176 ,036c 
Interval by Interval Pearson's R ,329 ,134 2,176 ,036c 
N of Valid Cases 41       
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

Tabell 45 Sambandsmått Hypotes 1: För att det är ett sätt att öka lönsamheten * Samhället 

(sig) 

   

 

 

      Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. 
Std. Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,320     ,040 

Cramer's V ,320     ,040 

Contingency 
Coefficient 

,305 
    

,040 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,320 ,145 2,109 ,035 
Kendall's tau-c ,283 ,134 2,109 ,035 
Spearman 
Correlation 

,320 ,145 2,112 ,041c 

Interval by Interval Pearson's R ,320 ,145 2,112 ,041c 
N of Valid Cases 41       
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 

Tabell 43 Sambandsmått Hypotes 1: För att det är ett sätt att öka lönsamheten * Personal 

(sig)   



 

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS RELATION TILL CSR- KOMMUNICERING 

124 

 

      Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

3,399a 1 ,065 
    

Continuity 
Correctionb 

2,247 1 ,134 
    

Likelihood Ratio 3,463 1 ,063     
Fisher's Exact Test       ,091 ,066 

Linear-by-Linear 
Association 

3,307 1 ,069 
    

N of Valid Cases 37         
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,32. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 46 Chitvå-test av Hypotes 1: För att det är ett sätt att öka lönsamheten * 

Frivilligorganisationer (sig) 

 

      Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. 
Std. Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,303     ,065 

Cramer's V ,303     ,065 

Contingency 
Coefficient 

,290 
    

,065 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,303 ,155 1,924 ,054 
Kendall's tau-c ,289 ,150 1,924 ,054 
Spearman 
Correlation 

,303 ,155 1,881 ,068c 

Interval by Interval Pearson's R ,303 ,155 1,881 ,068c 
N of Valid Cases 37       
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabell 47 Sambandsmått Hypotes 1: För att det är ett sätt att öka lönsamheten * Samhället 

(sig) 

4.2 Hypotes 2: Det finns ett samband mellan intressenternas 

påverkan och CSR- kommunikation som ett sätt att tillgodose 

intressenternas efterfrågan 

      Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,231a 1 ,007     
Continuity 
Correctionb 

4,618 1 ,032 
    

Likelihood Ratio 8,446 1 ,004     
Fisher's Exact Test       ,016 ,016 

Linear-by-Linear 
Association 

7,070 1 ,008 
    

N of Valid Cases 45         
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,51. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 48 Chitvå-test av Hypotes 2: För att det efterfrågas av företagets intressenter * Kunder 

(sig) 
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Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

  Nominal by Nominal Phi ,401 ,007 

  Cramer's V ,401 ,007 

  Contingency 
Coefficient 

,372 ,007 

  N of Valid Cases 45   

        Tabell 49 Sambandsmått Hypotes 2: För att det efterfrågas av företagets intressenter * 

Kunder (sig) 

 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

,763a 1 ,383 
    

Continuity 
Correctionb 

,276 1 ,599 
    

Likelihood Ratio ,753 1 ,385     
Fisher's Exact Test       ,492 ,297 

Linear-by-Linear 
Association 

,745 1 ,388 
    

N of Valid Cases 43         

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,74. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 50 Chitvå-test av Hypotes 2: För att det efterfrågas av företagets intressenter * 

Personal (ej sig) 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,133 ,383 

Cramer's V ,133 ,383 

Contingency Coefficient ,132 ,383 

N of Valid Cases 43   

Tabell 51 Sambandsmått Hypotes 2: För att det efterfrågas av företagets intressenter * 

Personal (ej sig) 

    

      

      Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

5,886a 1 ,015 
    

Continuity 
Correctionb 

3,995 1 ,046 
    

Likelihood Ratio 8,372 1 ,004     
Fisher's Exact Test       ,028 ,017 

Linear-by-Linear 
Association 

5,727 1 ,017 
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N of Valid Cases 37         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,84. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 52 Chitvå-test av Hypotes 2: För att det efterfrågas av företagets intressenter * 

Långivare (sig) 

 

      Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

  Nominal by 
Nominal 

Phi ,399 ,015 

  Cramer's V ,399 ,015 

  Contingency 
Coefficient 

,370 ,015 

  N of Valid Cases 37   

  Tabell 53 Sambandsmått Hypotes 2: För att det efterfrågas av företagets intressenter * 

Långivare (ej sig) 

4.3 Hypotes 3: Det finns ett samband mellan samhällets påverkan 

och CSR- kommunikation som ett sätt att få legitimitet i samhället 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

7,907a 1 ,005 
    

Kontinuitet 
Correctionb 

5,192 1 ,023 
    

Likelihood Ratio 6,980 1 ,008     
Fisher's Exact Test       ,015 ,015 

Linear-by-Linear 
Association 

7,727 1 ,005 
    

N of Valid Cases 44         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,36. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 54 Chitvå-test av Hypotes 3: För att det skapar en positiv bild av företaget som en 

god samhällsmedborgare * Aktieägare (sig) 

Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. 
Std. 

Errora 
Approx. 

Tb 
Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,424     ,005 

Cramer's V ,424     ,005 

Contingency 
Coefficient 

,390 
    

,005 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,424 ,153 2,054 ,040 
Kendall's tau-c ,240 ,117 2,054 ,040 
Spearman 
Correlation 

,424 ,153 3,033 ,004c 

Interval by Interval Pearson's R ,424 ,153 3,033 ,004c 
N of Valid Cases 44       
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
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Tabell 55 Sambandsmått Hypotes 3: För att det skapar en positiv bild av företaget som en 

god samhällsmedborgare * Aktieägare (sig) 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

20,305a 1 ,000 
    

Continuity 
Correctionb 

14,600 1 ,000 
    

Likelihood Ratio 15,906 1 ,000     
Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

19,854 1 ,000 
    

N of Valid Cases 45         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,71. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 56 Chitvå-test av Hypotes 3: För att det skapar en positiv bild av företaget som en 

god samhällsmedborgare * Samhället (sig) 

Symmetric Measures 

  
Value 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,672 ,000 

Cramer's V ,672 ,000 

Contingency Coefficient ,558 ,000 

N of Valid Cases 45   

Tabell 57 Sambandsmått Hypotes 3: För att det skapar en positiv bild av företaget som en 

god samhällsmedborgare * Samhället (sig) 

4.4 Hypotes 4: Det finns ett samband mellan intressenternas 

påverkan och CSR- kommunikation som ett sätt att bygga upp och 

verka inom viktiga nätverk   

 

      Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,422a 1 ,020     

Continuity 
Correctionb 

3,026 1 ,082 
    

Likelihood Ratio 4,367 1 ,037     
Fisher's Exact Test       ,050 ,050 

Linear-by-Linear 
Association 

5,299 1 ,021 
    

N of Valid Cases 44         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,02. 
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b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 58  Chitvå-test av Hypotes 3: För att skapa och bibehålla långsiktiga relationer och 

nätverk * Kunder (sig) 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

  Nominal by Nominal Phi ,351 ,020 

  Cramer's V ,351 ,020 

  Contingency Coefficient ,331 ,020 

  N of Valid Cases 44   

              Tabell 59 Sambandsmått Hypotes 3: För att skapa och bibehålla långsiktiga relationer och 

nätverk * Kunder (sig) 

 

       

 

Aktieägare 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

För att skapa och 
bibehålla 
långsiktiga 
relationer och 
nätverk 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 4 5 9 

Expected Count 2,6 6,4 9,0 

% within För att skapa och 
bibehålla långsiktiga 
relationer och nätverk 

44,4% 55,6% 100,0% 

% within Aktieägare 33,3% 17,2% 22,0% 

% of Total 9,8% 12,2% 22,0% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 8 24 32 

Expected Count 9,4 22,6 32,0 

% within För att skapa och 
bibehålla långsiktiga 
relationer och nätverk 

25,0% 75,0% 100,0% 

% within Aktieägare 66,7% 82,8% 78,0% 

% of Total 19,5% 58,5% 78,0% 

Total Count 12 29 41 

Expected Count 12,0 29,0 41,0 

% within För att skapa och 
bibehålla långsiktiga 
relationer och nätverk 

29,3% 70,7% 100,0% 

% within Aktieägare 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 29,3% 70,7% 100,0% 

Tabell 60 Korstabell för Hypotes 4: För att skapa och bibehålla långsiktiga relationer och 

nätverk * Aktieägare (ej sig)  

Crosstab 

  

Personal 

Total 
Ingen/liten 
påverkan 

Ganska 
stor/stor 
påverkan 

För att skapa och 
bibehålla 
långsiktiga 
relationer och 
nätverk 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 4 5 9 

Expected Count 2,6 6,4 9,0 

% within För att skapa och 
bibehålla långsiktiga 
relationer och nätverk 

44,4% 55,6% 100,0% 

% within Personal 33,3% 16,7% 21,4% 

% of Total 9,5% 11,9% 21,4% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 8 25 33 

Expected Count 9,4 23,6 33,0 
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% within För att skapa och 
bibehålla långsiktiga 
relationer och nätverk 

24,2% 75,8% 100,0% 

% within Personal 66,7% 83,3% 78,6% 

% of Total 19,0% 59,5% 78,6% 

Total Count 12 30 42 

Expected Count 12,0 30,0 42,0 

% within För att skapa och 
bibehålla långsiktiga 
relationer och nätverk 

28,6% 71,4% 100,0% 

% within Personal 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,6% 71,4% 100,0% 

Tabell 471 Korstabell för Hypotes 4: För att skapa och bibehålla långsiktiga relationer och 

nätverk * Personal (ej sig) 

4.5 Hypotes 5: Det finns ett samband mellan företags strävan efter 

lönsamhet och valet av kommunikationskanal. 

Crosstab 

  
Årsredovisning 

Total 
Använder 

inte Använder 

Kostnaden för 
kommunikationskanalen är av 
avgörande betydelse 

Instämmer 
inte alls/delvis 

Count 12 9 21 

Expected Count 13,4 7,6 21,0 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen 
är av avgörande 
betydelse 

57,1% 42,9% 100,0% 

% within Årsredovisning 42,9% 56,3% 47,7% 

% of Total 27,3% 20,5% 47,7% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 16 7 23 

Expected Count 14,6 8,4 23,0 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen 
är av avgörande 
betydelse 

69,6% 30,4% 100,0% 

% within Årsredovisning 57,1% 43,8% 52,3% 

% of Total 36,4% 15,9% 52,3% 

Total Count 28 16 44 

Expected Count 28,0 16,0 44,0 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen 
är av avgörande 
betydelse 

63,6% 36,4% 100,0% 

% within Årsredovisning 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 63,6% 36,4% 100,0% 

Tabell 62 Korstabell för Hypotes 5: Kostnaden för kommunikationskanalen är av avgörande 

betydelse * Årsredovisning (ej sig)   

 

Crosstab 

  
CSR-rapport 

Total 
Använder 

inte Använder 

Kostnaden för 
kommunikationskanalen är av 
avgörande betydelse 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 15 6 21 

Expected Count 16,7 4,3 21,0 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen 
är av avgörande 
betydelse 

71,4% 28,6% 100,0% 
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% within CSR-rapport 42,9% 66,7% 47,7% 

% of Total 34,1% 13,6% 47,7% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 20 3 23 

Expected Count 18,3 4,7 23,0 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen 
är av avgörande 
betydelse 

87,0% 13,0% 100,0% 

% within CSR-rapport 57,1% 33,3% 52,3% 

% of Total 45,5% 6,8% 52,3% 

Total Count 35 9 44 

Expected Count 35,0 9,0 44,0 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen 
är av avgörande 
betydelse 

79,5% 20,5% 100,0% 

% within CSR-rapport 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 79,5% 20,5% 100,0% 

Tabell 63 Korstabell för Hypotes 5: Kostnaden för kommunikationskanalen är av avgörande 

betydelse * CSR- rapport (ej sig)   

 

Crosstab 

  
Produktinformation 

Total 
Använder 

inte Använder 

Kostnaden för 
kommunikationskanalen är av 
avgörande betydelse 

Instämmer 
inte alls/delvis 

Count 18 3 21 

Expected Count 18,6 2,4 21,0 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen 
är av avgörande 
betydelse 

85,7% 14,3% 100,0% 

% within 
Produktinformation 

46,2% 60,0% 47,7% 

% of Total 40,9% 6,8% 47,7% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 21 2 23 

Expected Count 20,4 2,6 23,0 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen 
är av avgörande 
betydelse 

91,3% 8,7% 100,0% 

% within 
Produktinformation 

53,8% 40,0% 52,3% 

% of Total 47,7% 4,5% 52,3% 

Total Count 39 5 44 

Expected Count 39,0 5,0 44,0 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen 
är av avgörande 
betydelse 

88,6% 11,4% 100,0% 

% within 
Produktinformation 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,6% 11,4% 100,0% 

Tabell 64 Korstabell för Hypotes 5: Kostnaden för kommunikationskanalen är av avgörande 

betydelse * Produktinformation (ej sig)   

Crosstab 

För att det är ett sätt att öka lönsamheten  

Kostnaden för 
kommunikationskanalen är av 

avgörande betydelse 

Total 
Instämmer 

inte 
Instämmer 

mestadels/helt 
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alls/delvis 

 Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 11 7 18 

Expected Count 7,7 10,4 18,0 

% within För att det är ett 
sätt att öka lönsamheten 

61,1% 38,9% 100,0% 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen är 
av avgörande betydelse 

64,7% 30,4% 45,0% 

% of Total 27,5% 17,5% 45,0% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 6 16 22 

Expected Count 9,4 12,7 22,0 

% within För att det är ett 
sätt att öka lönsamheten 

27,3% 72,7% 100,0% 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen är 
av avgörande betydelse 

35,3% 69,6% 55,0% 

% of Total 15,0% 40,0% 55,0% 

Total Count 17 23 40 

Expected Count 17,0 23,0 40,0 

% within För att det är ett 
sätt att öka lönsamheten 

42,5% 57,5% 100,0% 

% within Kostnaden för 
kommunikationskanalen är 
av avgörande betydelse 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,5% 57,5% 100,0% 

Tabell 65 Korstabell för: Kostnaden för kommunikationskanalen är av avgörande betydelse 

* För att det är ett sätt att öka lönsamheten (sig)   

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,639a 1 ,031     
Continuity 
Correctionb 

3,357 1 ,067 
    

Likelihood Ratio 4,710 1 ,030     
Fisher's Exact Test       ,053 ,033 

Linear-by-Linear 
Association 

4,523 1 ,033 
    

N of Valid Cases 40         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,65. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 66 Chitvå- test av: Kostnaden för kommunikationskanalen är av avgörande betydelse 

* För att det är ett sätt att öka lönsamheten (sig)   

Symmetric Measures 

  
Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,341 ,031 

Cramer's V ,341 ,031 

Contingency Coefficient ,322 ,031 

N of Valid Cases 40   

Tabell 67 Sambandsmått: Kostnaden för kommunikationskanalen är av avgörande betydelse 

* För att det är ett sätt att öka lönsamheten (sig)   
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4.6 Hypotes 6a: Det finns ett samband mellan intressenternas 

påverkan på ett företags CSR- kommunikation och valet av 

kommunikationskanal. 

Chi-Square Tests 

  
Value Df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

4,404a 1 ,036 
    

Continuity 
Correctionb 

2,948 1 ,086 
    

Likelihood Ratio 4,149 1 ,042     
Fisher's Exact Test       ,057 ,046 

Linear-by-Linear 
Association 

4,304 1 ,038 
    

N of Valid Cases 44         

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,25. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 68 Chitvå- test för Hypotes 6a: Aktieägare * Internet (sig) 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,316 ,036 

Cramer's V ,316 ,036 

Contingency Coefficient ,302 ,036 

N of Valid Cases 44   

Tabell 69 Sambandsmått för Hypotes 6a: Aktieägare * Internet (sig) 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

3,240a 1 ,072 
    

Continuity 
Correctionb 

2,156 1 ,142 
    

Likelihood Ratio 3,415 1 ,065     
Fisher's Exact Test       ,102 ,069 

Linear-by-Linear 
Association 

3,163 1 ,075 
    

N of Valid Cases 42         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,71. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 70 Chitvå- test för Hypotes 6a: Frivilligorganisationer * Årsredovisning (sig) 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,278 ,072 

Cramer's V ,278 ,072 

Contingency Coefficient ,268 ,072 

N of Valid Cases 42   

Tabell 71 Sambandsmått för Hypotes 6a: Frivilligorganisationer * Årsredovisning (sig) 

Chi-Square Tests 
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Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,880a 1 ,049     
Continuity 
Correctionb 

2,781 1 ,095 
    

Likelihood Ratio 3,988 1 ,046     
Fisher's Exact Test       ,072 ,047 

Linear-by-Linear 
Association 

3,796 1 ,051 
    

N of Valid Cases 46         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,26. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 72 Chitvå- test för Hypotes 6a: Media * Reklam (sig) 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,290 ,049 

Cramer's V ,290 ,049 

Contingency Coefficient ,279 ,049 

N of Valid Cases 46   

Tabell 73 Sambandsmått för Hypotes 6a: Media * Reklam (sig) 

4.7 Hypotes 6b: Det finns ett samband mellan företags strävan efter 

att tillgodose intressenternas efterfrågan och valet av 

kommunikationskanal. 

  
      Crosstab 

  
CSR-rapport 

Total 
Använder 

inte Använder 

Genom 
kommunikationskanalen 
kan vi på bästa sätt nå 
vår målgrupp 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 4 3 7 

Expected Count 5,3 1,8 7,0 

% within Genom 
kommunikationskanalen 
kan vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

57,1% 42,9% 100,0% 

% within CSR-rapport 13,3% 30,0% 17,5% 

% of Total 10,0% 7,5% 17,5% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 26 7 33 

Expected Count 24,8 8,3 33,0 

% within Genom 
kommunikationskanalen 
kan vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

78,8% 21,2% 100,0% 

% within CSR-rapport 86,7% 70,0% 82,5% 

% of Total 65,0% 17,5% 82,5% 

Total Count 30 10 40 

Expected Count 30,0 10,0 40,0 

% within Genom 
kommunikationskanalen 
kan vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

75,0% 25,0% 100,0% 

% within CSR-rapport 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 75,0% 25,0% 100,0% 
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Tabell 74 Korstabell för Hypotes 6b: Genom kommunikationskanalen kan vi på bästa sätt nå 

vår målgrupp * CSR- rapport (ej sig)   

  
      Crosstab 

  
Produktinformation 

Total 
Använder 

inte Använder 

Genom 
kommunikationskanalen 
kan vi på bästa sätt nå 
vår målgrupp 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 6 1 7 

Expected Count 6,3 ,7 7,0 

% within Genom 
kommunikationskanalen kan 
vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

85,7% 14,3% 100,0% 

% within Produktinformation 16,7% 25,0% 17,5% 

% of Total 15,0% 2,5% 17,5% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 30 3 33 

Expected Count 29,7 3,3 33,0 

% within Genom 
kommunikationskanalen kan 
vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

90,9% 9,1% 100,0% 

% within Produktinformation 83,3% 75,0% 82,5% 

% of Total 75,0% 7,5% 82,5% 

Total Count 36 4 40 

Expected Count 36,0 4,0 40,0 

% within Genom 
kommunikationskanalen kan 
vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

90,0% 10,0% 100,0% 

% within Produktinformation 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 90,0% 10,0% 100,0% 

Tabell 75 Korstabell för Hypotes 6b: Genom kommunikationskanalen kan vi på bästa sätt nå 

vår målgrupp * Produktinformation (ej sig)   

4.8 Hypotes 8: Det finns ett samband mellan företags strävan efter 

att skapa och verka inom nätverk och valet av 

kommunikationskanal. 

Chi-Square Tests 

  
Value Df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

4,404a 1 ,036 
    

Continuity 
Correctionb 

2,575 1 ,109 
    

Likelihood Ratio 4,347 1 ,037     
Fisher's Exact Test       ,056 ,056 

Linear-by-Linear 
Association 

4,294 1 ,038 
    

N of Valid Cases 40         
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,88. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 76 Chitvå- test för Hypotes 8: Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende kan 

byggas upp i samhället * Årsredovisning (sig) 
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,332 ,036 

Cramer's V ,332 ,036 

Contingency Coefficient ,315 ,036 

N of Valid Cases 40   

Tabell 77 Sambandsmått för Hypotes 8: Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende 

kan byggas upp i samhället * Årsredovisning (sig) 

Chi-Square Tests 

  
Value Df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

6,316a 1 ,012 
    

Continuity 
Correctionb 

4,139 1 ,042 
    

Likelihood Ratio 8,241 1 ,004     

Fisher's Exact Test       ,018 ,018 

Linear-by-Linear 
Association 

6,158 1 ,013 
    

N of Valid Cases 40         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,38. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 Tabell 78 Chitvå- test för Hypotes 8: Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende kan 

byggas upp i samhället * Reklam (sig) 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,397 ,012 

Cramer's V ,397 ,012 

Contingency Coefficient ,369 ,012 

N of Valid Cases 40   

Tabell 79 Sambandsmått för Hypotes 8: Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende 

kan byggas upp i samhället * Reklam (sig) 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 11,788a 1 ,001     
Continuity 
Correctionb 

7,347 1 ,007 
    

Likelihood Ratio 8,079 1 ,004     
Fisher's Exact Test       ,009 ,009 

Linear-by-Linear 
Association 

11,493 1 ,001 
    

N of Valid Cases 40         

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,63. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 80 Chitvå- test för Hypotes 8: Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende kan 

byggas upp i samhället * Produktinformation (sig) 
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,543 ,001 

Cramer's V ,543 ,001 

Contingency Coefficient ,477 ,001 

N of Valid Cases 40   

Tabell 81 Sambandsmått för Hypotes 8: Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende 

kan byggas upp i samhället * Produktinformation (sig) 

 

Crosstab 

  

Personligt bemötande 

Total 
Använder 

inte Använder 

Genom 
kommunikationskanalen 
kan vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 0 5 5 

Expected Count 0,9 4,1 5 

% within Genom 
kommunikationskanalen 
kan vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

0,00% 100,00% 100,00% 

% within Personligt 
bemötande 

0,00% 15,20% 12,50% 

% of Total 0,00% 12,50% 12,50% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 7 28 35 

Expected Count 6,1 28,9 35 

% within Genom 
kommunikationskanalen 
kan vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

20,00% 80,00% 100,00% 

% within Personligt 
bemötande 

100,00% 84,80% 87,50% 

% of Total 17,50% 70,00% 87,50% 

Total Count 7 33 40 

Expected Count 7 33 40 

% within Genom 
kommunikationskanalen 
kan vi på bästa sätt nå vår 
målgrupp 

17,50% 82,50% 100,00% 

% within Personligt 
bemötande 

100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 17,50% 82,50% 100,00% 

Tabell 82 Korstabell för Hypotes 8: Kommunikationskanalen bidrar till att förtroende kan 

byggas upp i samhället * Personligt bemötande (ej sig)   
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4.9 Kontrollvariabler 

Crosstab 

 
Bransch 

Total Tillverkning Tjänster 

Personal Ingen/liten påverkan Count 9 4 13 

Expected Count 6,4 6,6 13,0 

% within Personal 69,2% 30,8% 100,0% 

% within Bransch 39,1% 16,7% 27,7% 

% of Total 19,1% 8,5% 27,7% 

Ganska stor/stor påverkan Count 14 20 34 

Expected Count 16,6 17,4 34,0 

% within Personal 41,2% 58,8% 100,0% 

% within Bransch 60,9% 83,3% 72,3% 

% of Total 29,8% 42,6% 72,3% 

Total Count 23 24 47 

Expected Count 23,0 24,0 47,0 

% within Personal 48,9% 51,1% 100,0% 

% within Bransch 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,9% 51,1% 100,0% 

Tabell 83 Korstabell: Personal* Bransch (sig) 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,962
a
 1 ,085   

Continuity Correction
b
 1,946 1 ,163   

Likelihood Ratio 3,017 1 ,082   

Fisher's Exact Test    ,111 ,081 

Linear-by-Linear Association 2,899 1 ,089   

N of Valid Cases 47     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,36. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 84 Chitvå-test: Personal* Bransch (sig) 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,251 ,085 

Cramer's V ,251 ,085 

Contingency Coefficient ,243 ,085 

   

Tabell 85 Sambandsmått: Personal* Bransch (sig) 

  
Bransch   

Tillverkning 
Försörjning av 
el/värme mm. 

Total 

För att det är ett 
sätt att öka 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 12 7 19 

Expected Count 9,3 9,7 19 
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lönsamheten % within För att 
det är ett sätt att 
öka lönsamheten 

63,20% 36,80% 100,00% 

% within Bransch 57,10% 31,80% 44,20% 

% of Total 27,90% 16,30% 44,20% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 9 15 24 

Expected Count 11,7 12,3 24 

% within För att 
det är ett sätt att 
öka lönsamheten 

37,50% 62,50% 100,00% 

% within Bransch 42,90% 68,20% 55,80% 

% of Total 20,90% 34,90% 55,80% 

Total 

Count 21 22 43 

Expected Count 21 22 43 

% within För att 
det är ett sätt att 
öka lönsamheten 

48,80% 51,20% 100,00% 

% within Bransch 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 48,80% 51,20% 100,00% 

Tabell 86 Korstabell: För att det är ett sätt att öka lönsamheten * Bransch (sig) 

 Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,794
a
 1 ,095   

Continuity Correction
b
 1,862 1 ,172   

Likelihood Ratio 2,824 1 ,093   

Fisher's Exact Test    ,129 ,086 

Linear-by-Linear Association 2,729 1 ,099   

N of Valid Cases 43     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,28. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 8748 Chitvå-test: För att det är ett sätt att öka lönsamheten * Bransch (sig) 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,255 ,095 

Cramer's V ,255 ,095 

Contingency Coefficient ,247 ,095 

N of Valid Cases 43  

Tabell 88 Sambandsmått: För att det är ett sätt att öka lönsamheten * Bransch (sig) 

Crosstab     

  
Bransch   

Tillverkning 
Försörjning av 
el/värme mm. 

Total 

För att det 
efterfrågas av 
företagets 
intressenter 

Instämmer inte 
alls/delvis 

Count 12 5 17 

Expected Count 8,3 8,7 17 

% within För att 
det efterfrågas 
av företagets 
intressenter 

70,60% 29,40% 100,00% 

% within 54,50% 21,70% 37,80% 
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Bransch 

% of Total 26,70% 11,10% 37,80% 

Instämmer 
mestadels/helt 

Count 10 18 28 

Expected Count 13,7 14,3 28 

% within För att 
det efterfrågas 
av företagets 
intressenter 

35,70% 64,30% 100,00% 

% within 
Bransch 

45,50% 78,30% 62,20% 

% of Total 22,20% 40,00% 62,20% 

Total 

Count 22 23 45 

Expected Count 22 23 45 

% within För att 
det efterfrågas 
av företagets 
intressenter 

48,90% 51,10% 100,00% 

% within 
Bransch 

100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 48,90% 51,10% 100,00% 

Tabell 89 Korstabell: För att det efterfrågas av företagets intressenter * Bransch (sig) 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 
Continuity Correction

b
 

5,148
a
 1 ,023   

3,847 1 ,050   
Likelihood Ratio 5,266 1 ,022   
Fisher's Exact Test    ,033 ,024 

Linear-by-Linear 
Association 

5,034 1 ,025 
  

N of Valid Cases 45     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,31. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 90 Chitvå-test: För att det efterfrågas av företagets intressenter * Bransch (sig) 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,338 ,023 

Cramer's V ,338 ,023 

Contingency Coefficient ,320 ,023 

N of Valid Cases 45  

 Tabell 91 Sambandsmått: För att det efterfrågas av företagets intressenter * Bransch (sig) 

 

Crosstab 

 

  

Storlekskategori   

Mikroföretag 
Medelstora 

företag Total 

Årsredovisning Använder Count 12 12 24 
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inte Expected Count 9,1 14,9 24 

% within 
Årsredovisning 

50,00% 50,00% 100,00% 

% within 
Storlekskategori 

85,70% 52,20% 64,90% 

% of Total 32,40% 32,40% 64,90% 

Använder Count 2 11 13 

Expected Count 4,9 8,1 13 

% within 
Årsredovisning 

15,40% 84,60% 100,00% 

% within 
Storlekskategori 

14,30% 47,80% 35,10% 

% of Total 5,40% 29,70% 35,10% 

Total Count 14 23 37 

Expected Count 14 23 37 

% within 
Årsredovisning 

37,80% 62,20% 100,00% 

% within 
Storlekskategori 

100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 37,80% 62,20% 100,00% 

Tabell 92 Korstabell: Årsredovisning * Storlek (sig) 

 

Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,296
a
 1 ,038   

Continuity Correction
b
 2,950 1 ,086   

Likelihood Ratio 4,648 1 ,031   
Fisher's Exact Test    ,074 ,040 
Linear-by-Linear Association 4,180 1 ,041   

N of Valid Cases 37     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,92. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 93 Chitvå-test: Årsredovisning * Storlek (sig) 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,341 ,038 

Cramer's V ,341 ,038 

Contingency Coefficient ,323 ,038 

N of Valid Cases 37  

Tabell 94 Sambandsmått: Årsredovisning * Bransch (sig) 
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BILAGA 5 Beskrivning av teorierna  

5.1 Aktieägarteorin 

Aktieägarteorin utgår från att marknadsvärdet på aktierna fungerar som ett slags 

kontrollorgan som ska ge företagsledningen incitament att styra företaget så aktieägarnas 

intressen tillgodoses.  Företag existerar för att maximera aktieägarnas välfärd genom att 

verksamheten ska resultera i så höga utdelningar som möjligt. (Lazonick & Sullivan, 2000) 

5.2 Intressentteorin 

Intressentteorin föreslår att det inte endast är aktieägarna som företag ska ta hänsyn till, utan 

att företag har även skyldigheter till det integrerade samhället och dess olika aktörer 

(Freeman & Reed, 1983 samt Golob & Barlett, 2007). Intressentteorin försöker även 

förklara relationen mellan ett företag och dess intressenter och menar att maktfulla 

intressentgrupper i ett företags omgivning kan påverka företagets verksamhet. En intressent 

beskrivs som grupper och individer som kan påverka eller påverkas av genomförandets av 

ett företags verksamhet (O´Riordan & Fairbrass, 2008, Sweeney & Coughlan, 2008 samt 

Vormedal & Ruud, 2009). Kunder, anställda, aktieägare, leverantörer, konkurrenter, media, 

regleringsorgan samt frivilligorganisationer kan nämnas som aktörer, som kan beskrivas 

som intressenter (Murray & Vogel, 1997).     

5.3 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin utgår från att det finns ett socialt kontrakt mellan ett företag och 

samhället. Teorin bygger på begreppet legitimitet som innebär att en enhets handlingar är 

önskade, korrekta eller lämpliga enligt samhällets normer och värderingar. Därmed är 

legitimitet något objektivt som bedöms av det yttre samhället, samtidigt som det är 

subjektivt när det skapas, eftersom det som anses legitimt skapas av de uppfattningar och 

önskningar som samhället har. (Islam & Deegan, 2008, Tilling, 2004  samt Reverte, 2009) 

5.4 Teorin om social kapital 

Teorin om socialt kapital bygger vidare på intressentteorin och menar att företag måste möta 

intressenternas efterfrågningar och förväntningar genom att skapa nätverk och bygga upp 

långsiktiga relationer (Nielsen & Thomsen, 2009a). Socialt kapital är ett brett begrepp som 

kan innefatta olika etikaspekter som förtroende, lojalitet och rykte (Russo & Perrini, 2010). 

Socialt kapital är något som byggs upp över tid genom att bygga och vårda relationer, och är 
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därmed något som kan uppnås av både individer och organisationer av alla de slag (Fisher et 

al 2009). 

 


