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Sammanfattning 

 
Titel: Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen – En 

kvalitativ studie 

Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Josefine Walfridsson och Iman Yassin 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson 

Datum: 2019 - januari 

 
Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sina interna 

prestationsmätningar. 

 
Metod: Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en abduktiv ansats. Den 

teoretiska referensramen har byggts upp utifrån tidigare forskning. Det empiriska materialet har 

samlats in utifrån tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Både teorin och empirin diskuteras 

sedan i en tematisk analys som följs av studiens resultat och bidrag.  

 
Resultat: Prestationsmätningar av CSR används inte genomtänkt för den interna styrningen utan 

främst för att kunna rapportera CSR-prestationer externt som ett sätt att skapa transparens mot 

externa intressenter. Studien har visat att prestationsmätningar av CSR används för den interna 

styrningen i ett fåtal verksamheter men begränsat i majoriteten av de studerade verksamheterna. 

 
Studiens bidrag:  Studien bidrar med praktisk insikt kring prestationsmätningar av CSR i den 

interna styrningen, där det visar sig att fokus främst ligger på extern rapportering i praktiken. Den 

tidigare forskningen kring ämnet präglas av normativa studier. Där prestationsmätningar av CSR 

tycks gynna verksamheters interna styrning. En del tidigare forskningen indikerar att verksamheters 

fokus kring prestationsmätningar av CSR ligger på extern rapportering, vilket vår empiriska studie 

stödjer. 

 

Förslag till vidare forskning: Förslag till vidare forskning är att göra flera kvalitativa studier kring 

prestationsmätningar av CSR i den interna styrningen eftersom det finns begränsat med studier 

inom området. Ett annat förslag är att forska kring hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i 

sitt prestationsmätningssystem, som den tidigare forskningen benämner som SPMS. 

 
Nyckelord: Performance measurement, Corporate social responsibility (CSR), Management 

accounting, Sustainability performance measurement system (SPMS) 



 

 

Abstract 
 
Title: Performance measurement of Corporate social responsibility (CSR) for internal control – A 

qualitative study  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Josefine Walfridsson and Iman Yassin 

Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmson 

Date: 2019 – January 

 
Aim: The aim of this study is to create an understanding of how operations are working to 

introduce CSR into their internal performance measurements. 

 
Method: The study is based on a hermenuetic research tradtition with an abductive approach. The 

theoretical framework has been built based on previous research. The empirical material has been 

collected based on ten qualitative semi-structured interviews. Both the theory and the empirics are 

then discussed in a thematic analysis that led to the study's results and contributions. 

 
Results:	Performance measurement of CSR is not used for management accounting purpose, but is 

primarily used for external reporting of CSR performance as a way of creating transparency towards 

external stakeholders. The study has indicated that performance measurement of CSR is used for 

management accounting purpose in few operations but limited in the majority of the operations 

studied. 

 
Contribution of the thesis: The study contributes with practical insight into the performance 

measurements of CSR in operations management accounting, where it turns out that focus is mainly 

on external reporting in practice. The previous research on the subject is characterized by normative 

studies. Where performance measurements of CSR is described as very useful in the management 

accounting of operations. Furthermore the previous research indicates that performance 

measurements of CSR in operations mainly focus on external reporting, which our empirical study 

supports. 

 
Suggestions for future research: Suggestions for future research is to do more empirical studies 

on performance measurements of CSR in the management accounting of operations, since there is 

few studies made in this area. Another suggestion is to do research in how operations work to bring 

CSR into their performance measurement system, as in the previous research is termed SPMS.  

Keywords: Performance measurement, Corporate social responsibility (CSR), Management 

accounting, Sustainability performance measurement system (SPMS)  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Intresset för verksamheters sociala och miljömässiga påverkan på samhället har ökat allt mer. Detta 

har i sin tur lett till att allt fler verksamheter har börjat ta ett socialt ansvar gentemot samhället. Ett 

utbrett begrepp för detta ansvar är Corporate Social Responsibility (CSR).  

 

CSR innebär att verksamheter inte enbart tar ansvar för lönsamhet och uppfyller lagstadgade krav, 

utan att de på egna initiativ även tar ansvar för sin påverkan på anställda, miljö, kunder, 

leverantörer, aktieägare och andra intressenter. Detta kan de göra genom att bland annat främja 

hållbar konsumtion och produktion, ekonomisk utveckling och en social sammanhållning för att 

skapa ett mer hållbart samhälle.  

 

I takt med att CSR blir allt mer aktuellt har CSR, i större utsträckning, börjat användas i 

verksamheter prestationsmätningar. Verksamheter mäter CSR-prestationer för att presentera dessa 

till samhället och externa intressenter i hopp om legitimitet och framgång. Dessutom har 

transparens kring verksamheters sociala och miljömässiga påverkan på samhället blivit mer av ett 

krav från omvärlden. Detta syns bland annat i form av lagkrav om hållbarhetsrapportering där stora 

verksamheter måste rapportera sina CSR-prestationer till samhället.  

 

Det finns dock forskare som anser att det inte enbart är intressant att prestationsmäta CSR för att 

vara transparenta mot externa intressenter. Utan även att verksamheter själva kan använda sig av 

prestationsmätningar av CSR för att gynna styrningen av verksamheten.    

 

1.2 Problematisering 
CSR innebär att verksamheter utöver att verka för att maximera vinst har ett ansvar gentemot 

miljön, alla verksamhetens intressenter, samhället lokalt och globalt (Carroll & Shabana, 2010; 

Freeman & Dmytriyeva, 2017). Enligt forskare har CSR blivit en mer integrerad del av 

verksamheters dagliga arbete och således även av verksamheters strategi (Arjaliés och Mundy, 

2013; Blowfield & Murray, 2014; Jutterström & Norberg, 2011; Krisnawati, Yudoko & Bangun, 

2014; Landrum, 2018). Detta kan bero på att verksamheter har blivit medvetna om att CSR leder till 

konkurrensfördelar, vilket har gjort att vikten av CSR har ökat (Arjaliés & Mundy, 2013; Porter & 

Kramer, 2011) 
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I och med att vikten av CSR har ökat har även trycket på verksamheter gällande deras styrning av 

CSR ökat (Arjaliès och Mundy, 2013; Porter & Kramer, 2011). Det blir dessutom viktigare att det 

finns en tydlig styrning av CSR i verksamheter eftersom intressenter kräver information om 

verksamheternas CSR-prestationer (Arjaliès & Mundy, 2013; Gond, Grubnic, Herzig, & Moon, 

2012; Searcy, 2012; Székely & Knirsch, 2005). Styrning är ett tillvägagångsätt verksamhetsledare 

använder för att kontrollera verksamheters riktning och för att implementra företagsstrategier som 

ska leda till att öka de långsiktiga resultaten i verksamheten (Anthony, Govindarajan, Hartamnn, 

Kraus & Nilsson, 2014).  

 

I styrningen används blanda annat olika styrmedel som hjälpmedel för att styra verksamheten mot 

att uppnå sina mål (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). Enligt Arjaliés & Mundy (2013) är 

användningen av styrmedel lämplig för att kunna hantera CSR-aktiviteter. Användningen av 

styrmedel kan dessutom leda till att CSR-aktiviteternas måluppfyllnad stödjs. Joshi och Li (2016) 

förklarar att CSR-aktiviteter behöver integreras med traditionella styrmedel för att de ska bli 

lyckade. Dessutom finns det ett behov av att använda styrmedel för att mäta vilka framsteg som 

görs inom CSR på verksamheten (Székely & Knirsch, 2005). Ett styrmedel som verksamheter kan 

tillämpa för att kunna utvärdera och hantera CSR är prestationsmätning (Husgafvel, 2015; 

Krisnawati, Yudoko & Bangun, 2014). 

 

Ferreira och Otley (2009) uttrycker att prestationsmätning framförallt kan användas vid förmedling 

av verksamhetens mål samt för att hjälpa den strategiska processen och den löpande styrningen, 

genom exempelvis planering, mätning och hantering av prestationer. “What gets measured, gets 

done” är ett citat Otley (1999) använder sig av när han beskriver prestationsmätning. Citatet tolkar 

vi som att prestationsmätning bidrar till en drivkraft mot att nå uppsatta mål, vet man att en 

prestation ska mätas så ökar chansen för att målet blir gjort. Det som enligt flera författare gör 

prestationsmätning till ett framgångsrikt styrmedel är inte prestationsmåtten i sig utan kvaliteten på 

dem, därför behöver dessa mått tas fram med noggrann eftertanke och anpassas till verksamhetens 

strategier och kontext (Melnyk, Bititci, Platts, Tobias & Andersen, 2014; Micheli & Mari, 2014; 

Smith, 2005). För att prestationsmätning ska bli användbart behöver ett prestationsmätningssystem 

utformas. Utformandet av prestationsmätningsysstem förklarar Bourne et al (2000) och Micheli och 

Mari (2014) utgör flera faser där mål och prestationsmått ska designas, implementeras, användas 

och sedan uppdateras löpande efter behov.  
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Morioka och Carvalho (2016) beskriver att verksamheter som vill vara hållbara behöver involvera 

CSR i deras prestationsmätningssystem, för att guida verksamheter mot mer hållbara 

beslutsfattanden. Vidare förklarar Epstein, Buhovac, Elkington & Leonard (2014) och Krisnawati et 

al (2014) att CSR-aktiviteter behöver mätas för att undersöka huruvida verksamhetens mål med 

CSR uppnås. Prestationsmätning och uppföljning av CSR-aktiviteter informerar verksamheter ifall 

deras CSR-aktiviteter lyckas skapa förbättringar för verksamheten och samhället (Epstein et al., 

2014; Krisnawati et al., 2014; Searcy, 2012; Searcy, 2016). 

 

Searcy (2016), Liu (2018) och Mura et al (2018) påpekar behovet av att mäta CSR-aktiviteter samt 

yttrar att det finns ett gap angående prestationsmätningar av CSR för intern styrning.  

Majoriteten av forskningen som förekommer kring prestationsmätning av CSR fokuserar på extern 

rapportering och fördelarna med det (Mura et al, 2018; Fuente, Garcia-Sánchez & Lozano, 2017; 

Chena, Feldmann & Tanga, 2015; Parris et al, 2016). I enlighet med författarna ser även vi en tydlig 

brist i litteraturen kring hur prestationsmätning används internt för att hantera CSR. Något vi även 

uppmärksammar är att den tidigare forskningen om prestationsmätning av CSR i den interna 

styrningen till mestadels är normativ och inte har någon praktisk styrka vilket ett flertal författare 

styrker (Liu, 2018; Searcy, 2016; Wu, Subramanian, Gunasekaran, Abdulrahman, Singh & Doran, 

2018). Vill vi därför gå ut till verksamheter för att få en förståelse för hur verksamheter arbetar med 

att föra in CSR i sina interna prestationsmätningar.  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sina interna 

prestationsmätningar. 
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2. Metod 
 
2.1 Övergripande metodval 

2.1.1 Vetenskapligt synsätt  

Vår avsikt med studien var att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i 

sina interna prestationsmätningar, därför har vi inspirerats av det hermeneutiska synsättet. Det 

hermeneutiska synsättet syftar till att tolka och skapa förståelse, exempelvis för mänskliga avsikter 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vårt fokus har varit att försöka fånga upp individernas perspektiv för 

att skapa en förståelse. Enligt Prasad Kafle (2011) syftar hermeneutiken till att se verkligheten ur 

subjektets perspektiv och genom dess upplevelser, vilket vi försökt göra. Tolkningar av 

verkligheten skapas sedan genom ett samspel mellan förståelse och erfarenheter (Persson & Sahlin, 

2013). Empirin och den tidigare forskning har hjälpt oss att skapa förståelse och tolka 

prestationsmätningen av CSR.  

 

Något som är betonat i den hermeneutiska traditionen är helheten. En tolkning av en företeelse eller 

text som helhet hänger på hur de olika delarna tolkas (Persson & Sahlin, 2013; Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Denna tolkningsprocess pendlar hela tiden mellan helhet och del. Pendlingen är en 

slags integreringsprocess, som syftar till en större helhet. Denna pendelrörelse kallas ofta för 

Hermeneutisk cirkel (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vårt arbete har präglats av en liknande process 

eftersom det i vår studie hela tiden tillkom nya delar till vår helhet, som således förändrade vår syn 

på helheten. Llewellyn (1993) förklarar att forskare till en början kan ha en förutfattad uppfattning 

om sitt forskningsområde, vilket kan öka viljan att sträva efter att uppnå mer korrekta 

konceptualiseringar genom kritisk reflektion. Det har överensstämt med vår studie. Till en början 

hade vi en helhetssyn kring vårt forskningsområde som under arbetets gång har förändrats och 

fördjupats.  

 

2.1.2 Abduktion 

Det finns olika forskningsansatser att utgå ifrån gällande slutledning. En slutledning är induktion, 

som innebär att man hittar en sanning och en generalisering utifrån empirin genom att studera 

verkligheten och forma teorin utifrån den. (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Bryman & Bell, 2013). 

Deduktion är en annan slutledning där verkligheten studeras utifrån befintlig teori, för att dra en 

logisk och nödvändig slutsats ifall förutsättningar är sanna (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Bryman & 

Bell, 2013). Vi insåg att vår studie inte enbart skulle följa en av dessa forskningsansatser så vi valde 
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en kombination av dessa vilket är abduktion. Abduktion innebär att man rör sig mellan teori och 

empiri och låter förståelsen växa successivt (Peirce, 1990).     

 

I abduktiv slutledning är frågan om sanning och sannolikhet inte viktig. Det avgörande är om 

slutsatsen introducerar något nytt och givande (Persson & Sahlin, 2013). Syftet med vår forskning 

var inte att hitta en nödvändig slutsats, utan att bidra med något nytt samt förståelse för vårt 

forskningsområde. Därav var abduktion en lämplig forskningsansats. Abduktion handlar om att 

finna mönster mellan empiri och teori genom att hitta teori som är passande för att förklara empirin 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013; Åsvoll, 2014). Vi förhöll oss till den abduktiva slutledningen i vår 

studie eftersom vi utifrån vår teoretiska referensram ville förklara vår empiri, men även för att vår 

empiri skulle förklara den tidigare forskningen.  

 

Under hela arbetets gång lade vi märke till att ny och oförväntad information ständigt dök upp både 

under intervjuerna och i teorin. Åsvoll (2014) nämner att abduktion innebär att det kan vara relevant 

att utifrån oväntade fakta, försöka hitta en preliminär hypotes. Det vill säga en hypotes som kan 

komma att ersättas under studiens gång ifall det behövs (Åsvoll, 2014). Vi växlade hela tiden 

mellan tidigare forskning och empiri för att uppnå vårt syfte och delarna i arbetet omarbetades 

under hela studiens gång. 

 

2.1.3 Kvalitativ studie 

För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats. Precis som det 

hermeneutiska synsättet associeras ofta kvalitativa studier med en process av förståelse och tolkning 

mer än förklaring (Llewellyn, 1993). Vilket gjort valet av en kvalitativ studie självklart för oss som 

strävat efter förståelse. Ett annat typiskt kännetecken för kvalitativ forskning är forskarens 

sammankoppling med verksamheter och deras värld på nära håll istället för på avstånd (Parker, 

2012). Vilket leder till en djupare förståelse för verksamhetens processer och ekonomi- & 

verksamhetsstyrningens samspel med dessa processer (Parker, 2012). Vår intention var att försöka 

förstå hur CSR styrs med prestationsmätning därför var den kvalitativa forskningsstrategi lämplig 

för att besvara vårt syfte.  

 

I kvalitativ forskning är insamlingen och analysen av material, inriktad på ord istället för 

kvantifiering (Bryman & Bell, 2013). Vidare syftar den kvalitativa forskningen till att skapa 

förståelse för hur människor agerar mer än till resultat av agerandet (Merriam & Tidsell, 2016). Den 

kunskapsteoretiska ståndpunkten beskrivs som tolkningsinriktad, vilket innebär att vi som 
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skribenter kan lägga tonvikt på hur individer tolkar och uppfattar sin sociala verklighet (Bryman & 

Bell, 2013). Vår intention var att skapa en bild och en förståelse för hur CSR prestationsmäts i 

verksamheter, vi ville därför vara öppna för att ta till oss respondenternas perspektiv och få en så 

god verklighetsbild som möjligt. Den kvalitativa forskningsstrategin uppmanar även till en så liten 

förvanskning som möjligt av den sociala verkligheten, för att öka möjligheten att fånga upp och 

förstå subjektets perspektiv (Bryman & Bell, 2013). 

 

Även faktumet att kvantitativa studier är dominerande inom forskning i företagsekonomi har 

motiverat vårt val av metod. Kvalitativ forskning inom företagsekonomi behövs, för att den går in 

på djupet och ser till verksamhetens kontext (Doz, 2011). 
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2.2 Tillvägagångssätt 

 
Figur 1: Illustration av tillvägagångsätt. Egen konstruktion. 
 

För att säkerställa att studien höll en hög kvalitet tillämpade vi Kvalitetskriterier (2.2.10) som finns 

högst upp i modellen samt som en ram kring alla modellens delar i och med att kriterierna präglade 
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hela arbetet. I studien tillämpades en abduktiv ansats, vilket innebar att den Teoretiska 

referensramen (3) och Empirin (4) samlades in parallellt. En del av forskningsprocessen var att 

utföra en Litteraturinsamling (2.2.1). I och med att vi strävade efter att ha en trovärdig studie, så 

ansåg vi att det var ytters viktigt att ha med avsnittet Källkritik (2.2.3). All information vi läste 

kunde inte användas, med tanke på att allt inte var relevant för studien. Bearbetning av 

litteraturinsamling (2.2.2) blev därför vårt nästa steg, så att vi enbart skulle få med lämplig 

information i vår teoretiska referensram (3). Informationen i Teoretiska referensramen (3) hjälpte 

oss med utformning av intervjuguide (2.2.6). Genom att vi hade en teoretisk kunskap om 

forskningsområdet kunde vi ställa informerade frågor, för att få svar som var relevanta för vårt 

syfte. I och med att studien var abduktiv ändrades intervjuguiden allt eftersom Teoretiska 

referensramen (3) bearbetades. Likaså förändrades den Teoretiska referensramen (3) allt eftersom 

vi samlade in information till vår Empiri (4), eftersom dessa delar hade ett successivt samspel. 

  

Vid Insamling av empiriskt material (2.2.4) hade vi intervjuguiden som grund. För att kunna göra 

en Insamling av empiriskt material (2.2.4) behövde vi göra ett Urval (2.2.5) där relevanta 

respondenter för att utföra vår studie valdes ut. Etiska aspekter (2.2.7) var något vi hade i åtanke när 

vi gjorde en Insamling av empiriskt material (2.2.4) samt utförde Bearbetning av empiriskt material 

(2.2.8) för att få en tillförlitlig Empiri (4). När Teoretisk referensram (3) och Empiri (4) var 

bearbetade påbörjade vi vår Analys (5), där vi förde en diskussion mellan Teoretisk referensram (3) 

och Empiri (4). I vår Analys (5) använde vi oss av tematisk analys som vi redogör för i avsnittet 

Tematisk analys (2.2.9). Efter att vi hade genomfört vår Analys (5), ledde den oss slutligen till 

studiens Bidrag (6). 

   

2.2.1 Litteraturinsamling  

För att genomföra en trovärdig studie har vi använt oss av material i form av primär- och 

sekundärdata. Kombinationen av material skapar en högre argumentation, eftersom de olika sorters 

material kan användas för att styrka varandra (Bryman & Bell, 2013). Vi har samlat in materialet 

parallellt och succesivt eftersom vår studie är abduktiv, på så vis har vi kunnat angripa vårt syfte på 

ett lämpligt sätt. Det främsta skälet till att vi gjorde en litteraturinsamling var för att få ökad 

kunskap om relevant tidigare forskning som berör studiens område (Bryman & Bell, 2013; Merriam 

& Tidsell, 2016; Nicholson & Bennett, 2009; Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Att gå igenom 

tidigare forskning var även en viktig del för att leda oss till vår problematisering och studiens syfte. 
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För att vi skulle kunna tillföra ny kunskap till den tidigare krävdes det att vi var pålästa om tidigare 

forskning (Sohlberg och Sohlberg, 2013). 

 

När vi utförde litteraturinsamlingen fick vi en djupare kunskap kring CSR och prestationsmätning, 

vilket har ökat förutsättningarna att uppnå vårt syfte. Vi har huvudsakligen samlat in fakta via 

vetenskapliga artiklar, men även en del via böcker. Vid sökandet av vetenskapliga artiklar nyttjade 

vi sökmotorer. De sökmotorer vi har använt är Scopus, Business Source Premier, Emerald och 

Högskolan i Gävles sökmotor Discovery. Med hjälp av dessa sökmotorer kom vi fram till våra 

nyckelord som är Performance measurement, Corporate social responsibility (CSR) och 

Sustainability performance measurement system (SPMS). Nyckelorden har bidragit till att hitta 

lämpliga och relevanta vetenskapliga artiklar. När det gäller böcker har vi använt oss av 

kurslitteratur samt litteratur från Högskolan i Gävles bibliotek. En kombination av de olika källorna 

gav oss en riklig mängd information som var användbar för studien.  
 

2.2.2 Bearbetning av litteraturinsamling 

Den tidigare forskningen stod först och främst till grund för att utveckla vår problematisering. 

Genom att läsa tidigare forskning fick vi en insikt i vad för forskning som tidigare gjorts inom vårt 

forskningsområde, varpå vi hittade vårt gap. Efter att vi hade hittat vårt gap började vi samla in mer 

material till vår teoretiska referensram. En bra teoretisk referensram visar enligt Bryman och Bell 

(2013) på kunnighet inom studiens område vilket ökar studiens trovärdighet. Vi har därför försökt 

att använda oss av mycket källor för att skapa starka argument. Trots all kunskap vi erhållit genom 

tidigare forskning har vi begränsat informationen vi tagit med i studien. Vi försökte att enbart 

använda oss av forskning som var relevant för att besvara studiens syfte. Tar man med all 

information man tagit del av sänks arbetets trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). Detta är något vi 

har haft i åtanke under hela arbetets gång, det vill säga att vi enbart har tagit med forskning som 

tillfört något till studien.  

För att få relevant information till vår studie försökte vi dessutom främst använda oss av källor som 

var relevanta och kända inom vårt forskningsområde, det vill säga ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) är det viktigt att bearbeta 

litteraturen kritiskt samtidigt som man argumenterar för varför användningen är relevant för 

studien. Det här är något vi försökt tänka på genom hela studiens gång. 

 

Eftersom vår studie var abduktiv så har vår teoretiska referensram omformulerats ifall det behövts i 
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samband med att empiri samlats in. Detta för att vår teori var ämnad att förklara vår empiri. Vi 

skapade sedan en syntes där den teoretiska referensramen sammanfattades och där vi redogjorde för 

hur den teoretiska referensramen skulle leda oss mot empirin. Utifrån att ha läst tidigare forskning 

såg vi vissa teman i vår teoretiska referensram, dessa teman fick komma att prägla hela studien. 

Empirin och analysen har samma teman, vilket har gjort att arbetet har fått en bättre struktur. Den 

teoretiska referensramen diskuterades i ett sista skede mot empirin i vår analys. Detta för att kunna 

se samband och skillnader mellan de olika delarna. Litteraturinsamlingen utgjorde en viktig del i 

vårt arbete och den hjälpte oss att formulera många delar samt att nå vårt syfte. 

 

2.2.3 Källkritik 
För att bedöma trovärdigheten i de olika källorna vi använt i studien ansåg vi att det var viktigt att 

agera källkritiskt. Litteraturen i vår studie var främst vetenskapliga artiklar, för att skapa ett 

trovärdigt arbete behövde dessa vara tillförlitliga. Äkthet var ett kriterium vi hade i åtanke när vi 

granskade våra källor. Äkthet handlar enligt Eriksson (2018) om att fastställa att en källa är det den 

utger sig för att vara. Något vi hade i åtanke för att uppnå äkthet är att vi begränsat oss till artiklar 

som är peer-reviewed. Peer-review innebär att artiklar granskats kollegialt av akademiska bedömare 

med expertiskunskap inom området som artikeln behandlar för att sedan godkänna publicering i en 

viss akademisk tidskrift (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al, 2016). Förutom att vi använde oss 

av artiklar som var peer-reviewed, var det viktigt för oss att vi fick tag på dessa artiklar via en 

trovärdig databas. Eftersom öppna databaser som exempelvis Google enligt Bryman & Bell (2013) 

saknar bedömning av artiklarnas innehåll, har vi förhållit oss till databaser som exempelvis Scopus 

som är en av de största databaserna för peer-reviewed artiklar (Elsevier, 2018). 

 

Vi hade även Tidskritik i åtanke. Tidskritik handlar om att vara medveten om att tiden påverkar 

informationens kvalitet (Eriksson, 2018). Vi använder oss i vår studie främst av källor från 2010-

2018 för att försöka hålla oss till så relevant och giltig information som möjligt. Eftersom samhället 

förändras snabbt så har många mätuppgifter en tidsbegränsad giltighet, vilket gör att validiteten i 

form av korrekta beskrivningar av verkligheten blir tidsberoende (Eriksson, 2018). För att forskning 

ska vara relevant bör så ny forskning som möjligt inom området tas med i studien (Merriam & 

Tidsell, 2016; Saunders et al, 2016).   

 

Beroendekritik är att man kontrollerar om källor är beroende av varandra (Eriksson, 2018). Om 

information återges av en sekundärkälla är det viktigt att ha i åtanke att informationen kan få 

snedvridningar samt att informationsförluster kan uppstå (Eriksson, 2018). Vi försökte därför i så 
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stor utsträckning som möjligt gå till primärkällor för att fastställa att informationen i sekundära 

källor stämmer. 

 

2.2.4 Insamling av empiriskt material 

Utifrån vår vetenskapliga utgångspunkt som präglas av förståelse och tolkning valde vi att basera 

vår empiriska undersökning på kvalitativa intervjuer. Ett av de vanligaste tillvägagångssätten för 

empirisk insamling inom kvalitativ forskning är kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2013; 

Nicholson & Bennett, 2009). Genom kvalitativa intervjuer kunde vi skapa en fördjupad förståelse 

för respondenternas uppfattning av prestationsmätningen av CSR på verksamheten. 

 

När vi inledde vår empiriska insamling kontaktade vi först och främst våra respondenter via mail 

och frågade om de ville delta i en intervju. Varpå vi bokade in tider med de respondenter som 

tackade ja. Vid insamlingen av det empiriska materialet hade vi i första hand direkt kontakt med 

respondenterna på deras kontor. På grund av tidsbrist så hade vi även två mailintervjuer och en 

telefonintervju. Vi var medvetna om att telefon- och mailintervjuer kunde påverka kvaliteten av det 

empiriska materialet negativt eftersom exempelvis detaljer lätt kan försvinna (Bryman & Bell, 

2013). Bryman och Bell (2013) menar att det heller inte går att fånga upp reaktioner och 

kroppsspråk i sådana typer av intervjuer. Däremot finns det även fördelar med telefon- och 

mailintervjuer, de är exempelvis mindre tidskrävande. I en mailintervju finns datan redan 

transkriberad, vilket förenklar dokumenteringen (Merriam & Tidsell, 2016). Det uppkommer heller 

inga geografiska hinder (Bryman & Bell, 2013; Merriam & Tidsell, 2016). Eftersom vi har ont om 

tid blev dessa intervjuer smidiga då det var svårt att få tag på respondenter som hade tid för 

intervjuer på plats. Intervjuerna vi genomförde med respondenterna på plats var semistrukturerade 

och innebär att man använder sig av en intervjuguide, men att respondenterna har möjligheten att 

svara fritt och det finns utrymme för att ställa följdfrågor (Bryman och Bell, 2013; Saunders et al, 

2016).  

 

Inledningsvis berättade vi om oss själva och varför området intresserat oss, för att öka chansen att 

skapa ett pålitligt förhållande som man enligt Arsel (2017) gör genom att vara personlig. Våra 

semistrukturerade intervjuer involverade förberedda intervjufrågor i form av en intervjuguide som 

förhöll sig till de specifika teman vi behandlade i vår studie. Vi tillämpade i våra frågor en 

sonderingsdesign för att framkalla mer utarbetade svar (Bryman & Bell, 2013; Qu & Dumay, 2011). 

Denna teknik innebär att man använder sondering i form av följdfrågor för att få fram mer 
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fullständiga och djupgående svar från respondenterna (Arsel, 2017; Merriam & Tidsell, 2016; Qu 

och Dumay 2011). Vi gjorde detta genom att exempelvis ställa följdfrågor när respondenterna 

berättade om något vi tyckte var viktigt för vår studie. Det var därför viktigt för oss att lyssna 

noggrant och försöka identifiera möjligheter att gräva djupare. Följdfrågorna vi ställde 

respondenterna gav oss fler djupgående svar som gynnade vår studie.   

 

Vidare gav vi respondenterna friheten att svara på sina egna vis, detta för att kunna få uppfattningen 

av vad respondenterna såg som viktiga erfarenheter och fånga upp respondenternas perspektiv på 

vårt forskningsområde (Arsel, 2017; Eriksson, 2018; Qu & Dumay, 2011). Detta var viktigt för oss 

eftersom vi ville skapa förståelse för respondenternas syn på mätningen av CSR-aktiviteter. Till sist 

avslutade vi intervjuerna med att fråga om respondenterna hade något mer att tillägga inom området 

som behandlats på intervjun. Det var ett tips från Arsel (2017) som menade att en sådan fråga kan 

ge oss viktig information som vi kanske missat att fråga om. För att försäkra oss om att allt som 

sagts på intervjuerna skulle kunna analyseras valde vi att spela in intervjuerna, det är något Merriam 

& Tidsell (2016) samt Bryman & Bell (2013) rekommenderar. Genom att spela in intervjuerna 

kunde vi vara uppmärksamma på respondenternas svar och ställa lämpliga följdfrågor. Det blev 

också enklare för oss att fånga upp respondenternas egna ordval, betydande fraser och uttryck 

(Bryman & Bell, 2013).   

 

2.2.5 Urval  

I valet av verksamheter hade vi som förutsättning att de tillämpar CSR. Vi ansåg att det var en 

realistisk förutsättning, för att få ut den mest relevanta informationen till att uppnå vårt syfte som 

innefattar CSR. Enligt Lu, Wang & Lee (2013) är implementeringen av CSR kostsam och kräver 

stora resurser på kort sikt. Detta leder till att det främst är större verksamheter som har möjligheten 

att tillämpa CSR, eftersom det är de som har resurserna som krävs (Lu, Wang & Lee, 2013; Sen och 

Cowley, 2013; Torugsa, O’Donohue & Hecker, 2013). Detta resonemang stärktes när vi tittade på 

flera olika verksamheters webbsidor där det främst var de stora verksamheterna som redogjorde för 

CSR-engagemang, vilket ledde till att våra respondenter främst blev representanter från större 

verksamheter. 

 

För att kunna utföra intervjuer på plats valde vi att begränsa oss till verksamheter belägna i Sverige, 

främst i Stockholm, Uppsala och Gävle. Enligt Bryman och Bell (2013) är det lämpligt att utgå från 

forskarnas och respondenternas geografiska placering. Vi valde att intervjua tio personer på tio 

verksamheter. Enligt Saunder et al (2016) fungerar ett mindre urval när forskningsfrågor och 
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resultat inte kräver statistisk uppskattning, vilket vår studie inte krävde. Med tanke på att studiens 

omfattning ansåg vi att tio respondenter skulle skapa någorlunda tyngd i argumentationen.  

 

Vi valde att intervjua verksamhetsrepresentanter från olika branscher för vi ansåg att det skulle vara 

intressant att se om svaren skiljde sig åt mellan branscherna eller inte. Vid sökandet av respondenter 

var vi måna om vilka anställda i verksamheten vi ville samtala med. Vi hade således ett målstyrt 

urval vilket innebär att vi inte valde ut respondenter slumpmässigt (Bryman & Bell, 2013). Vi 

strävade efter att kontakta anställda på verksamheterna som var kompetenta gällande CSR och 

prestationsmätning. Efter kontakt med verksamheten blev det tydligt att respondenterna som var 

lämpliga på respektive verksamhet hade befattningar som; hållbarhetsansvarig, ekonomiansvarig 

eller controller. Dessa personer blev relevanta för vår studie eftersom de besitter informationen som 

krävs för att kunna besvara vårt syfte.  

 

2.2.6 Utformning av intervjuguide  

Intervjuguiden formades utifrån vår teoretiska referensram som grundades på vetenskapliga artiklar 

och böcker samt att vi läst sekundärdata i form av verksamheters webbsidor och 

hållbarhetsrapporter. För att samla in relevant och användbar information från intervjuerna är det 

enligt Qu och Dumay (2011) nödvändigt att ha bred kunskap inom det forskade ämnesområdet så 

att frågorna kan bli informerade. I och med att vår studie var abduktiv märkte vi att våra 

intervjufrågor blev allt mer förfinade och relevanta i samband med att vår teoretiska referensram 

bearbetades och vi blev mer pålästa kring forskningsområdet.  

 

Våra intervjuer var semistrukturerade, vilket innebar att frågorna inte följdes exakt samt att 

formuleringen anpassades efter varje deltagare och i samband med deras svar (Arsel, 2017; Bryman 

& Bell, 2013; Merriam & Tidsell, 2016). Med semistrukutrerade intervjuer fick respondenterna 

möjligheten att svara fritt och ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Genom att tillämpa 

semistrukturerade intervjuer, fick vi mer djupgående svar som bidrog till en djupare förståelse för 

prestationsmätningen av CSR i verksamheterna.   

 

Vi inspirerades av Arsel (2017) och förberedde en intervjuguide som innehöll en översikt av 

intervjun med en kort beskrivning av studien och förklaring av intervjuprocessen samt en inbjudan 

till den intervjuade att ställa frågor om studien och metoden. Följt av ett förfarande om samtycke så 

inga otydligheter kring konsekvenserna av deltagandet i intervjuerna skulle uppstå. Sedan inledde vi 
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vår intervjuguide med uppvärmningsfrågor. Arsel (2017) menar att dessa kan ställas i början av 

intervjun, för att skapa en bild om respondentens kontext och bakgrund. För att kunna besvara 

studiens syfte utgick resterande av frågorna i intervjuguiden ifrån våra teman och vårt 

forskningsområde. Intervjuguiden har vi haft som en riktlinje och ett stöd för alla intervjuer. Enligt 

Arsel (2017) är det lämpligt att ha en intervjuguide för att underlätta intervjuerna eftersom 

förberedda frågor hjälper till så man inte tappar fokus och missar viktiga frågor under intervjuns 

gång. Frågorna vi förberedde innefattade inte ett för akademiskt språk, eftersom frågorna bör vara 

begripliga för respondenterna (Arsel, 2017; Qu & Dumay, 2011). Vi uppdaterade intervjuguiden 

efter de första intervjuerna när vi märkte att vi behövde få lite mer djupgående svar i samband med 

vissa frågor.  
 

2.2.7 Etiska aspekter  

Studien baserades till stor del på information från verksamhetsrepresentanter och därför var etiska 

aspekter betydande att ha i åtanke. För att skapa förtroende inledde vi samtliga intervjuer med att 

tydliggöra om vi hade respondenternas samtycke kring att delta i studien samt att deras deltagande 

är frivilligt och kan avbrytas om så önskas (Arsel, 2017; Bryman & Bell, 2013; Tracy, 2010; 

Merriam & Tidsell, 2016). Respondenterna fick även ta del av forskningens syfte och 

intervjuprocessen. Samtycke och information om studien leder ofta till mer trovärdigt material, 

eftersom respondenter kan försöka skydda sig själva om det är en misstrodd relation (Arsel, 2017; 

Bryman & Bell, 2013; Tracy, 2010; Merriam & Tidsell, 2016). För att skydda våra respondenter 

erbjöd vi dem valet att vara anonyma eller inte. Att låta respondenter vara anonyma tydliggjorde att 

vi värnar om deras integritet, vilket även är viktigt för att skapa förtroende (Ryen, 2004).  

 

Det är enligt Tracy (2010) viktigt för forskare att vara etiskt självmedvetna. Det var därför viktigt 

för oss att ha förståelse för att det vi skrev kan få konsekvenser för andra (Merriam & Tidsell, 

2016). Således lät vi respondenterna ta del av vårt arbete innan det skulle publiceras, så att de kunde 

godkänna informationen vi redogjorde för. Detta ansåg vi var väsentligt för att undvika orättvisa 

eller oavsiktliga konsekvenser. Det var även viktigt för oss att resultatet vi presenterade skulle 

överensstämma med verkligheten (Tracy, 2010). Slutligen förklarade vi att all information från 

intervjun enbart var ämnad för studien och att deras personuppgifter skulle förvaras tillgängliga 

enbart för oss (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al, 2016).  
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2.2.8 Bearbetning av empiriskt material 

Efter att vi hade spelat in intervjuerna transkriberade vi dem. Merriam och Tidsell (2016) menar att 

transkriberingen är en lärorik process, för att man blir mer bekant med informationen och man kan 

skriva ner analys-anteckningar under tiden. Vi märkte under transkriberingarna att processen 

verkligen gav oss möjligheten att sätta oss in i informationen från intervjuerna och när vi fastnade 

för intressant information gjorde vi noteringar. Genom att transkribera intervjumaterialet efter hand, 

hann vi reflektera och fundera över ifall vi behövde revidera några frågor inför nästkommande 

intervjuer (Arsel, 2017; Bryman & Bell, 2013; Merriam & Tidsell, 2016). I och med att vi hade två 

mailintervjuer så behövde de inte transkriberas. Svaren vi genererade från dessa intervjuer blev inte 

lika omfattande som de andra intervjuernas, men en positiv aspekt var att vi kunde maila de 

respondenterna och ställa följdfrågor, vilket ledde till mer djupgående svar i slutändan.  

 

Bryman och Bell (2013) skriver att transkriberingen genererar en stor mängd text och att det är 

tidskrävande att ta sig igenom den, vilket vi snabbt märkte. Vi ansåg dock att det var värt tiden, 

eftersom vi fick essentiell information som var relevant för vår studie. När vi hade transkriberat 

samtliga intervjuer, läste vi igenom den genererade informationen och sorterade ut det vi tyckte var 

relevant för att besvara studiens syfte. Vi skrev sedan in materialet i vår empiri allt eftersom och 

analyserade hur materialet passade ihop. För att skapa en röd tråd i arbetet så bearbetade vi det 

empiriska materialet genom att utgå ifrån de teman vi upptäckt i den teoretiska referensramen. Vi 

hade även i åtanke att informationen skulle vara relevant för att besvara studiens syfte. Under 

sammanställningen gjorde vi en preliminär analys (Merriam & Tidsell, 2016; Sinkovics & Alfoldi, 

2012), där vi hela tiden diskuterade våra intervjuer och reflekterade över vad vi kommit fram till 

och hur väl empirin stämde överens med teorin. 

 

När vi hade bearbetat och sammanställt vår empiri använde vi sedan informationen för att göra vår 

analys. Vi diskuterade det empiriska materialet mot den tidigare forskningen och utifrån våra teman 

kom vi fram till likheter, skillnader och andra intressanta poänger. Analysen ledde oss sedan fram 

till studiens bidrag. Det empiriska materialet kom med mycket intressant information kring området 

vi studerade och hade en betydande del i vår studie.  
 

2.2.9 Tematisk analys 

När vi hade bearbetat vår teoretiska referensram och empiri påbörjade vi vår analys. I analysen kom 

mötet mellan teorin och empirin. För att skapa förståelse för verksamheters prestationsmätning av 
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CSR gjorde vi jämförelser mellan den tidigare forskningen och empirin. Vi letade efter mönster, 

likheter och skillnader i dessa delar varpå vi sorterade in informationen i teman. Denna analysform 

kallas för tematisk analys. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är tematisk analys bland det vanligaste sättet att hantera kvalitativt 

material. Den tematiska analysen syftar till att identifiera, analysera och rapportera mönster i 

material, för att sedan kunna organisera och beskriva materialet minimalt men detaljrikt (Braun & 

Clarke, 2006). Genom att använda tematisk analys kunde vi få en helhetsbild och en strukturerad 

förståelse för forskningsområdet. Att använda oss av tematisk analys bidrog till att teoretiska 

referensramen, empirin och analysen blev tydliga och välstrukturerade. Vi ansåg att våra teman 

bidrog till att skapa en röd tråd i arbetet samt att det skapade oss möjligheten att diskutera de olika 

delarna tillsammans.  
 

2.2.10 Kvalitetskriterier 

Vi har under studiens gång följt olika kvalitetskriterier. De kriterier vi följt är anpassade för 

kvalitativ forskning och de har hjälpt oss säkra att vår studie håller en god kvalitet. Trovärdighet är 

ett kriterium som Guba och Lincoln (1985; 1994; se Bryman & Bell, 2013; Merriam & Tidsell, 

2016) uppger är grundläggande inom kvalitativ forskning. Kriteriet motsvarar de kvantitativa 

kvalitetskriterierna reliabilitet och validitet. Trovärdighet kan delas upp i fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013; Merriam & 

Tidsell, 2016).  

 

Tillförlitlighet innebär att man på ett trovärdigt sätt beskriver respondenternas och den tidigare 

forskningens information, återspeglar deras verklighet och att informationen är vettig (Bryman & 

Bell, 2013; Merriam & Tidsell, 2016). Detta har vi uppnått genom att transkribera intervjuerna och 

gett respondenterna möjligheten att rätta oss om vi missuppfattade något de uttryckt. Vid 

uppställningen av den teoretiska referensramen riktade vi oss enbart mot sakkunniga och pålitliga 

källor för att uppnå tillförlitlighet. Vi framställde även den tidigare forskningen på ett 

sanningsenligt sätt, utan att försöka snedvrida den. 

 

Överförbarhet innebär bedömningen om det smidigt går att överföra resultatet från forskningen till 

en annan miljö (Bryman & Bell, 2013; Merriam & Tidsell, 2016). Bryman & Bell (2013) 

poängterar att kvalitativ forskning strävar efter djup och tenderar att ha fokus på detaljer som har 
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betydelse för den sociala verkligheten. Vi beskrev förutsättningarna som gällde för vårt arbete, på så 

vis blev det enklare att överföra resultaten av denna studie till en annan miljö om dess 

förutsättningar är likvärdiga våra. Det är dock viktigt att markera att vårt bidrag gäller i just 

samband med våra förutsättningar.  

 

Pålitlighet innebär att en man i studien behöver skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla forskningsfaser i arbetet, för att skapa trovärdighet (Bryman & Bell, 2013; Merriam & Tidsell, 

2016). Detta är något vi gjort i vår metod där vi redogjort för alla steg i vår studie, vilket bidrog till 

ökad pålitlighet i vårt arbete. 

 

Konfirmering innebär att det i studien ska vara tydligt att forskaren inte medvetet blandat in 

personliga värderingar. Man ska säkerhetsställa att man agerat i god tro (Bryman & Bell, 2013; 

Merriam & Tidsell, 2016). Vi strävade i vår studie efter att inte blanda in personliga värderingar i 

arbetet. Eftersom vårt arbete är skrivet i hermeneutisk tradition kommer våra tolkningar att spela 

roll i arbetet, men vi har försökt att tolka utifrån erfarenheter och inte personliga värderingar. 

 

3. Teoretisk referensram 
 
3.1 CSR en integrerad del av verksamheten    
CSR var till en början ett sätt för verksamheter att behålla sin legitimitet gentemot omvärlden. Med 

tidens gång har det dock utvecklats till en mer integrerad del av verksamheten (Blowfield & 

Murray, 2014; Landrum, 2018). Det finns flera forskare som stärker det påståendet och benämner 

CSR som en integrerad del av verksamheten där CSR anses vara ett viktigt element i verksamhetens 

strategi (Arjaliés och Mundy, 2013; Jutterström & Norberg, 2011; Krisnawati et al., 2014).  

 

Enligt Krisnawati et al. (2014) finns det en förväntan om att verksamheter ska ge tillbaka till 

samhället och sina intressenter genom CSR. Därför bör CSR inte betraktas som en sidoaktivitet utan 

integreras helt i verksamhetens strategi och mål. Husgafvel (2015) beskriver att CSR bör länkas 

med verksamhetens strategi eftersom verksamhetens beslut då anpassas efter möjligheter, hot samt 

begränsningar för samhället och miljön.  

 

Vidare förklarar även Azapagic (2003) att CSR bör vara en integrerad del av verksamheten. När 

CSR är integrerat i verksamheten bör CSR precis som andra verksamhetsaktiviteter hanteras på ett 

lämpligt sätt (Azapagic, 2003; Husgavel, 2015). CSR bör därför föras in och styras med 
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verksamhetens styrmedel (Gond et al, 2012). Att föra in CSR i verksamheters styrmedel underlättar 

hanteringen av CSR-aktiviteter, vilket i sin tur kan stödja uppnåendet av mål (Arjaliés & Mundy, 

2013; Songini & Pistoni, 2012).   

 

Enligt Krisnawati et al (2014) och Morioka och Carvalho (2016) är styrmedlet prestationsmätning 

lämpligt att använda när CSR är mer integrerat i verksamheten. Detta eftersom verksamheters mål 

och strategi som innefattar CSR behöver kunna utvärderas.   

 

3.2 Prestationsmätning  
Eftersom syftet med arbetet är att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR 

i sina interna prestationsmätningar, kommer vi att presentera prestationsmätning och dess 

funktioner. Prestationsmätning är ett styrmedel det har forskats mycket kring. Ferreira och Otley 

(2009) hävdar att verksamheter kan använda prestationsmätning för att förmedla mål, men även för 

att hjälpa den löpande styrningen och strategiska processen genom planering, mätning och 

hantering av prestationer. 

 

Förutom det syftar även prestationsmätningar till en process där verksamheter utvärderar och får 

återkoppling på aktiviteter de utför samt visar ifall man presterar enligt eller under verksamhetens 

mål och förväntan (Behn, 2003; Bhimani & Langfield-Smith, 2007; Liebetruth, 2017). 

Prestationsmätning genererar alltså mängder av information till verksamheter angående 

aktiviteternas tillstånd. Vidare är prestationsmätning ett verktyg som används för att kvantifiera 

effekten och effektiviteten av olika verksamhetsaktiviteter (Melnyk, Bititci, Platts, Tobias & 

Andersen, 2014; Neely, 2005).   

 

Prestationsmätning utförs med hjälp av ett prestationsmätningssystem. Enligt Micheli och Mari 

(2014) behöver prestationsmätningens design och användning vara genomtänkt så att mätresultaten 

är tillräckliga för sitt givna syfte, objektivitet och interaktivitet. Vidare är det är inte siffrorna i sig 

utan prestationsmätningssystemets kvalitet som gör att prestationsmätningen kan utgöra ett 

framgångsrikt styrmedel (Micheli Mari, 2014). För att skapa ett effektivt prestationsmätningssystem 

har fyra faser identifierats vilka är: design, implementering, användning samt uppdatering (Bourne, 

Kennerley & Franco-Santos, 2005; Bourne, Mills, Wilcox, Neely & Platts, 2000; Micheli & Mari, 

2014). Vi tolkar det som att dessa fyra faser utgör en cirkulär process.  
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3.2.1 Design  
Första fasen som återfinns för att skapa en användbar prestationsmätning är att identifiera 

verksamhetens nyckelmål. Dessa mål ska ange de utfall verksamheten vill uppnå och hur de ska 

arbeta för att uppnå dem (Melnyk et. al., 2014; Neely, Gregory & Platts, 2005; Simons, 2000; 

Tangen, 2005).   

 

Ledningen bör enligt Smith (2005) kommunicera mål till medarbetare samtidigt som de övervakar 

deras prestationer på alla nivåer. Genom att alla i verksamheten tar del av målen blir det även 

enklare för verksamheten att utveckla och skapa nya mål som är i enlighet med hela verksamheten 

(Simons, 2000). Smith (2005) förklarar att det är viktigt att målen tillhör en helhet genom att de är 

konsekventa och tätt kopplade till verksamhetens, processer och tillhörande prestationer.  

 

För att verksamheten sedan ska kunna ta reda på om målen uppnås, behöver verksamheten designa 

prestationsmått som överensstämmer med målen (Smith 2005; Bourne et al 2000). Enligt ett flertal 

författare är det värdefullt för verksamheter att designa mått som är länkade till strategin (Anthony 

& Govindarajan, 2001; Bourne et al, 2005; Ferreira & Otley, 2009; Simons, 2000; Smith, 2005). 

Bourne et al (2005) och Ferreira och Otley (2009) förklarar även att verksamhetens mål och 

prestationsmått stämma överens med intressenters behov. Vidare förklarar författarna att 

prestationsmått kan vara finansiella och icke-finansiella samt används för att utvärdera framgång i 

att uppnå verksamhetens mål och strategier. 

 

3.2.2 Implementering  

När målen är identifierade och prestationsmåtten har designats är nästa steg att implementera dessa i 

verksamheten. Implementeringen innebär att system och tillvägagångssätt för att samla in och 

bearbeta data regelbundet införs (Bourne et al, 2000). När prestationsmätning sker regelbundet ger 

den enligt Bourne et al (2000) mest effekt. 

 

I och med att prestationsmätning genererar en stor mängd information kan man med hjälp av 

exempelvis digitala system fånga upp och presentera data som redan används i verksamhetens 

system på ett mer meningsfullt sätt. Denna fas kan även involvera att ta fram nya processer så att 

information, som för närvarande inte registreras, kan samlas in (Bourne et al, 2000; Melynk et al, 

2014). Prestationsmätningen behöver implementeras i alla olika delar av verksamheten för att den 

ska ge det mest fördelaktiga utfallet (Anthony & Govindarjan, 2007).  
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3.2.3 Användning 
I nästa fas börjar prestationsmåtten användas för att bedöma genomförandet av verksamhetens mål 

och strategi. Informationen och återkopplingen från mått ska sedan enligt Bourne et al (2000) kunna 

användas för att utmana och testa strategin. 

 

En nyckelprocess som associeras med användningen av prestationsmått är enligt Bourne et al 

(2005) att den tillhandger en mängd information om verksamhetens prestationer och tillstånd. 

Informationsflödet är behövligt internt för att kunna styra effektivt och stödja uppnåendet av mål 

och strategier (Bourne et al 2005; Searcy, 2012). Informationen behöver även kommuniceras till 

externa intressenter som spelar viktiga roller för att bidra till att verksamheten uppnår sin strategi 

(Behn, 2003; Simons, 2000; Micheli & Mari, 2014). Det som mäts och behöver mätas i 

prestationsmätningssystemet informerar om verksamhetens strategiska avsikter och betydelser, 

vilket gör det tydligare för medarbetare vad de ska fokusera på (Melynk et al 2014; Simons 2000). 

 

Simons (2000) förklarar att återkopplingsinformation som prestationsmätningen genererar är 

information som används för att hjälpa genomförandet av strategier. Detta genom att visa framsteg i 

uppnåendet av mål samt vilka hot och möjligheter som uppstått. Informationen ger möjligheter att 

korrigera och anpassa handlingsplaner (Ferreira & Otley, 2009; Simons, 2000). Vidare kan 

jämförelse mellan faktiskt utfall och förväntningar ske med hjälp av informationen.  

 

En annan process som associeras med prestationsmätning är beslutsfattande (Bourne et al, 2005). 

Informationen som prestationsmätningen ger, hjälper beslutsfattare att planera och att ta mer 

genomtänkta beslut i och med att de har ett faktabaserat underlag att utgå ifrån (Simons, 2000; 

Bourne et al, 2005).  En annan process som associeras med användningen av prestationsmått är att 

vidta åtgärder (Bourne et al, 2005). Utifrån mätningen synliggörs det vart processer i verksamheten 

brister. När man ser vilka delar som inte håller, blir det lättare att bearbeta problemet och vidta 

åtgärder varpå man kan nå förbättringar (Behn, 2003; Smith, 2005). 

 

3.2.4 Uppdatering   
Melynk et al (2014) beskriver att prestationsmätning länge har varit ett effektivt medel för 

verksamhetsstyrning, men att verksamheter står inför en turbulent och ständigt förändrande 

marknad. Vidare behöver dessa förändringarna reflekteras på verksamheternas strategi, samtidigt 

som strategiska förändringarna bör influera prestationsmätningen.  
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Vidare förklarar Bourne et al (2005) att prestationsmätningen tappar effektiviteten om målen och 

måtten inte uppdateras i samband med omgivningen och verksamhetens behov. Prestationsmått och 

mål som används behöver därför granskas och uppdateras periodvis för att de ska överensstämma 

med förändringar på marknaden och med verksamhetens strategiska riktning (Bourne et al, 2000; 

Bourne et al, 2005; Kaplan & Norton, 2001). Verksamheter behöver även granska 

prestationsmåttens resultat samt dess påverkan på mål och strategier med fokus på förbättring och 

lärande, så att prestationsmätningen hjälper verksamheten framåt (Bourne et al, 2005). När mål och 

prestationsmått uppdateras startar processen på nytt. Vi har nedan skapat Figur 2 (s. 19) för att 

förtydliga processen. 

 

 

 
Figur 2: Prestationsmätning. Egen konstruktion. 

 

3.3 Prestationsmätning av CSR  
Prestationsmätning har vi tidigare definierat och inom det området finns det mycket forskning 

(Barrows & Neely, 2011). Prestationsmätning av CSR är däremot ett relativt nytt forskningsområde 

där det finns begränsat med litteratur som vi tolkar har ett spritt fokus. Vi uppfattar det även som att 

den mesta av forskningen kring prestationsmätning av CSR för den interna styrningen är normativ 

och saknar praktiskt underlag.  
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Enligt Morioka och Carvalho (2016) behöver verksamheter som strävar efter att vara hållbara 

involvera CSR i deras prestationsmätningssystem, de behöver därför skapa ett Sustainability 

performance measurement system (SPMS). Till skillnad från ett prestationsmätningssystem har ett 

SPMS även fokus på att mäta CSR:s tre dimensioner som utgör Triple bottom line (TBL) det vill 

säga ekonomiska, miljömässiga och sociala aktiviteter samtidigt som verksamheten har ett 

långsiktigt fokus (Searcy, 2016; Sherman, 2012).   

 

Enligt Searcy (2012) definieras SPMS som ett system av indikatorer och mått som förser 

verksamheter med information som hjälper den kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsstyrningen, 

kontrollen, planeringen och prestationen av CSR-aktiviteter. Det vill säga de ekonomiska, sociala 

och miljömässiga aktiviteterna, som verksamheterna tillämpar. Vidare har författaren utvecklat 

definitionen och förklarar att systemet av indikatorer och mått även bidrar med information om 

framsteg mot definierade mål för att hjälpa till att hantera den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga påverkan verksamheten har på det lokala, regionala och globala samhället (Searcy, 

2016. Enligt Searcy (2016) finns det en brist på empiriska exempel kring hur verksamheter 

involverar sociala och miljömässiga faktorer i sina prestationsmätningssystem i den tidigare 

forskningen. 

 

I skapandet av ett SPMS presentar Searcy (2012) tre faser, vilka har inspirerats från de fyra 

nyckelfaserna, design, användning, implementering och uppdatering, som Bourne et al (2000) 

beskriver innefattas i ett prestationsmätningssystem. Enligt Searcy (2012) innefattar SPMS tre faser, 

eftersom två av faserna överlappar varandra och utgör en fas. Faserna som återfinns är; design, 

implementering och användning samt uppdatering (Searcy, 2012). Eftersom det finns mycket 

forskning kring faserna i ett prestationsmätningssystem, tolkar vi det som att det kan vara effektivt 

att applicera dessa faser även i prestationsmätningen av CSR. 

 

3.3.1 Design 

I den här fasen designas verksamhetens CSR-prestationsmått och mål. Enligt Searcy (2012) är 

processen att designa och välja ut mått av kritisk vikt. Tanken är att måtten och indikatorerna som 

verksamheterna tar fram ska ge en överblick på framsteg av CSR-mål (Searcy, 2016). Vidare 

förklarar Searcy (2016) att det är de enskilda CSR-prestationsmåtten som tillsammans formar ett 

SPMS. Enligt författaren behöver systemet och dess mått täcka all ekonomisk, social och 

miljömässig påverkan en verksamhet har (Searcy, 2016). För att CSR-prestationsmått ska vara 
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användbara behöver de vara meningsfulla, detta genom att relateras till CSR-påverkan och 

tillhandahålla framåtblickande information. De behöver även vara kvantifierbara, externt 

verifierbara och jämförbara (Morioka & Carvalho, 2016; Schultze & Trommer, 2012). 

Verksamheter behöver även kritiskt analysera om deras SPMS är lämpliga för att styra deras 

verksamhet eller om funktionen enbart är att tillgodose intressenters behov eller efterfrågan (Mir & 

Rahaman, 2011; Morioka & Carvalho, 2016). 

 

Vad gäller designen av CSR-prestationsmått finns det olikheter kring hur det går till (Montiel & 

Delgado-Ceballos, 2016; Mura et al, 2018). I en litteraturgenomgång av Montiel och Delgado-

Ceballos (2016) redogör de för att det finns få empiriska undersökningar kring SPMS och de som 

finns förlitar sig framförallt på data från olika källor som Global reporting initiative (GRI) eller 

Dow Jones Susatainability Index. Vidare förklarar författarna att det inte finns några etablerade och 

standardiserade sätt att mäta CSR på (Montiel & Delgado-Ceballos, 2016). Därav råder även en 

otydlighet kring hur prestationsmåtten designas.  

 

Däremot finns det en rad olika riktlinjer för att prestationsmäta CSR. GRI är en välkänd 

organisation som erbjuder standarder med indikatorer som ska hjälpa verksamheter att 

prestationsmäta CSR-aktiviteter utifrån TBL:s dimensioner dessa riktlinjer är framtagna för att 

företag ska kunna hållbarhetsrapportera (Global reporting Initiative, 2018). Att ta sig an GRI:s 

riktlinjer tolkar vi kan utgöra fasen i att designa CSR-prestationsmått och mål. Vad vi kan utläsa 

finns det dock vissa brister med att förlita sig på GRI:s riktlinjer. Enligt Stanikis och Arbaiauskas 

(2009) har verksamheter som antagit GRI:s riktlinjer för att prestationsmäta CSR störst fokus på 

extern rapportering. De underskattar därför det interna informationsbehovet för beslutsfattande, 

ökad styrningseffektivitetet och faktiska prestationsförbättringar.  

 

Det finns olika syn på hur prestationsmåtten för CSR ska designas. Enligt Krisnawati et al (2014) 

och Seracy (2016) behöver CSR-prestationsmått anpassas efter verksamheternas egen kontext och 

behov för att CSR-aktiviteter ska kunna mätas på ett användbart sätt. Bland annat för att 

verksamheterna ska kunna se huruvida de uppnår sina mål med CSR. 

 

Det är också viktigt att verksamhetens CSR-prestationer mäts på ett omfattande sätt, både 

kvantitativt och kvalitativt samt internt och externt (Epstein et al, 2014; Krisnawati et al, 2014; 

Sherman, 2012). Således behöver verksamheten använda sig av flera prestationsmått så att de kan få 
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en så omfattande uppfattning av sin CSR-prestanda som möjligt (Gianni, Gotzamani & Tsiotras, 

2017; Krisnawati et al, 2014). 

 

I och med att CSR-prestationsmått ska informera verksamheten om framsteg mot uppsatta mål, blir 

designen av CSR-mål en väsentlig del för ett SPMS (Searcy, 2016). Enligt Searcy (2016) har 

prestationsmått i sig en liten betydelse och ger enbart användbar information om prestationer ifall 

de kopplas till strategier och mål. När CSR-måtten är kopplade till mål blir de mer effektiva 

(Searcy, 2016). Palmer och Flanagan (2016) uttrycker att en verksamhet, precis som med alla 

verksamhetens strategiska initiativ, behöver sätta upp mål för sina CSR-aktiviteter för att 

verksamheten ska kunna bli hållbar.  

 

Till skillnad från prestationsmätningssystemen, som det finns mycket etablerad forskning kring, så 

bidrar inte forskningen kring SPMS med samma tydlighet gällande uppsättningar av mål. Det finns 

dock initiativ med riktlinjer och guidning för verksamheter kring hur de kan sätta upp sina CSR-

mål. FN Global Compact är ett exempel, FN:s standarder erbjuder riktlinjer och guidning för 

verksamheter om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljömässiga och anti-

korruptionsfrågor (Schembera, 2018). Precis som GRI:s riktlinjer hjälper verksamheter genom att 

erbjuda mått för att mäta CSR-prestanda, bidrar FN Global Compact med mål som verksamheter 

kan jobba mot för att bli mer hållbara. FN har även tagit fram Agenda 2030 som är ett initiativ som 

innehåller 17 stycken övergripande Sustainable development goals (SDG) och 169 delmål som 

riktar in sig på mänskliga rättigheter, jämställdhet och ökad makt för kvinnor. De är indelade i CSR: 

sociala och miljömässiga dimensioner (UN, 2018).  

 

3.3.2 Implementering och användning 
När verksamheten har designat sina CSR-prestationsmått och mål, så behöver dessa föras in och 

börja användas i verksamhetens processer (Morioka & Carvalho, 2016; Searcy, 2012). När det 

gäller implementering- och användningsfasen är forskningen precis som designfasen begränsad, 

vikten av att implementera SPMS belyses men inte hur det ska ske (Morioka & Carvalho, 2016; 

Searcy, 2012). 

 

Prestationsmätningar av CSR i verksamheter utgör enligt forskare flera användningsområden. Bland 

annat så används informationen som mätningarna genererar enligt Wood (2010) främst för att 

beskriva och presentera verksamhetens CSR-aktiviteter till samhället och externa intressenter som 

exempelvis, aktieägare, leverantörer och kunder. Prestationsmätningarna av CSR-aktiviteter visar 
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även på vilket resultat och inverkan aktiviteterna har genererat. Searcy (2016) förklarar att 

prestationsmätningen av CSR kan bidra till att utveckla mer omfattande verksamhetsstrategier och 

mer informerade beslut. Det kan även leda till förbättrad kommunikation med verksamhetens 

intressenter. I forskningen betonas det att intressenter spelar en viktig roll vid implementeringen och 

användningen av SPMS (Mura et al, 2018; Searcy, 2012). 

 

Verksamheter kan involvera information om sin ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan i 

sina kommunikationsstrategier och externa rapporteringar för att vara transparenta (Parris, Dapko, 

Arnold & Arnold, 2016; Elkington, 2004). Genom att vara transparenta och dela information om sin 

påverkan på samhället stärks verksamhetens trovärdighet och legitimitet samtidigt som 

intressenternas förtroende ökar, vilket kan leda till bättre rykte och lönsamhet (Fuente, Garcia-

Sánchez & Lozano, 2017; Chena, Feldmann & Tanga, 2015; Parris, Dapko, Arnold & Arnold, 

2016).  

 

Något intressant att belysa är att den externa rapporteringen av CSR-prestationer även kan leda till 

interna fördelar. Lueg, Anderson & Dancianu (2016) förklarar exempelvis att riktlinjer för 

rapportering av CSR som exempelvis GRI och integrerad hållbarhetsredovisning kan hjälpa 

verksamheter att prestationsmäta och hantera sina CSR-aktiviteter på ett systematiskt sätt. 

Dessutom förklarar författarna att framtagningen av integrerad hållbarhetsredovisning gör det 

enklare för verksamheten att länka CSR till affärsstrategin samt att fastställa mål och riktlinjer för 

CSR (Lueg et al, 2016).  

 

Vissa författare förklarar att prestionsmätningsunderlaget som används i processen att ta fram en 

hållbarhetsredovisning innebär ett organisatoriskt lärande, där verksamheter kan basera sin 

verksamhetsstyrning på informationen som erhålls i rapporteringsprocessen (Vigneau, Humphreys 

& Moon, 2015; Adams & Frost, 2008; Zambon & Del Bello, 2005; Gond & Herrbach, 2006). 

Informationen som tas fram på grund av de externa kraven hjälper dessutom verksamheten att få en 

överblick av sin CSR-prestanda, vilket innebär att hållbarhetsrapporteringen kan fungera som ett 

medel för att förbättra verksamhetens hållbarhet (Boutena & Hoozeaab, 2013; Hedberg & Von 

malmborg, 2003). Enligt Parris et al (2016) stärker verksamhetens externa rapportering även deras 

etiska beslutsfattanden eftersom transparensen gör att de vill redogöra för bättre ekonomiska, 

sociala och miljömässiga prestationer. 
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Att använda prestationsmätning av CSR i verksamheten är något som kan leda till många fördelar. 

Rodrigues, Pigosso och McAloone (2016) förklarar att prestationsmätning, precis som med 

verksamheters andra aktiviteter, stödjer beslutsfattare i deras utvärdering av CSR-prestationer 

samtidigt som den förser dem med väsentlig information för att planera framtida åtgärder. Även 

Epstein et al (2014) förklarar att det är fördelaktigt för chefer med prestationsmätning av CSR 

eftersom mätningsunderlaget utgör en viktig informationskälla som kan ligga till grund för 

beslutsfattande (Epstein et al., 2014). Informationen om CSR-prestationer som framkommer från 

SPMS är även relevant att kommunicera öppet internt, för att medarbetare ska förstå och lita på 

verksamhetens CSR-aktiviteter samt för att de ska förstå de CSR relaterade målen och måtten 

(Engert, Rauter och Baumgartner, 2016; Parris et al., 2016). Användningen information kan även 

leda till att medarbetare blir mer motiverade på arbetsplatsen (Epstein et al, 2014).  

 

Förutom att prestationsmätningen av CSR hjälper till att se om verksamheten uppnår sina uppsatta 

mål, hjälper den även till att utvärdera, hantera målen samt tydliggör vilka åtgärder som behövs för 

att nå förbättringar (Adam & Frost, 2008; Adam, Muir & Hoque, 2014; Björklund och Forslund, 

2013; Epstein et al., 2014; Neely et al., 2005; Searcy, 2012). När verksamheter mäter CSR behöver 

de enligt Epstein et al (2014) mäta utfallet av CSR, men även insatser och processer som leder till 

det utfallet. Genom att göra det får verksamheter en tydligare förståelse för deras CSR-påverkan, 

varpå de kan lägga fokus på prioriterade områden samt ta fram åtgärder till områden som brister för 

att nå förbättringar (Epstein et al, 2014). 

 

Enligt vår tolkning finns det i forskningen ett större fokus på externa faktorer som transparens och 

legitimitet i både integrering och användning av prestationsmått och mål för CSR. I forskningen 

kring prestationsmätning av CSR för den interna styrningen beskrivs flera fördelar med att integrera 

och använda CSR-prestationsmått och mål. En brist med den forskningen är dock att den sällan har 

praktiskt stöd.  

3.3.3 Uppdatering  
Den tredje fasen som Searcy (2012) tar upp är uppdatering av CSR-prestationsmåtten och målen. 

Enligt Searcy (2012) och Epstein et al (2014) fungerar denna fas som en återkopplingsfas för 

verksamheternas CSR-prestationsmått och mål. I och med att styrningen av CSR är en process som 

påverkas av ständiga förändringar i både interna och externa faktorer blir det betydande att CSR-

prestationsmåtten och målen hänger med i utvecklingen (Searcy, 2011; Searcy, 2012). Därmed 

behöver verksamheter regelbundet granska och åtgärda sina CSR-prestationsmått och mål, eftersom 

att man på så vis kan eliminera de måtten som inte längre är nödvändiga samt för att se vad man kan 
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skapa för nya mått och indikatorer (Searcy, 2012). Fördelarna med att tillämpa CSR-prestationsmått 

och mål kommer sakta försvinna om verksamheter inte reflekterar över förändringar som sker i dess 

omgivning och anpassar måtten därefter (Searcy, 2011). Precis som prestationsmätningssystemet, så 

tolkar vi det som att även SPMS utgör en cirkulär process vilket vi illustrerar i Figur 3 (s. 25).  

 

 
Figur 3. SPMS. Egen konstruktion.  

 

Mura et al (2018) förklarar att framsteg skulle kunna göras genom en mer omfattande 

konceptualisering av mätprocessen som exempelvis liknar Bourne et al (2000) faser, vilket Searcy 

(2012) har försökt göra. Vad vi kan utläsa så finns det en del brister kring utformandet av ett SPMS. 

Dels så påträffas en liten mängd forskning kring området. Men främst finner vi att forskningen som 

finns kring SPMS är normativ och saknar praktiska stöd (Searcy, 2016).  
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3.4 Syntes 
Något vi bär med oss från den teoretiska referensramen är att forskningen pekar mot att CSR har 

blivit en allt mer integrerad del av verksamheter och dess strategi (Blowfield & Murray, 2014; 

Krisnawati et al, 2014; Arjaliés och Mundy, 2013; Jutterström & Norberg, 2011). Det är enligt flera 

studier lämpligt att CSR integreras i verksamheternas styrmedel. Ett styrmedel som är lämpligt att 

använda för att hantera och utvärdera CSR-aktiviteter är prestationmätning (Krisnawati et al, 2014).  

 

För att skapa en effektiv prestationsmätning har fyra faser identifierats vilka är: design, 

implementering, användning samt uppdatering (Bourne, Kennerley & Franco-Santos, 2005; Bourne, 

Mills, Wilcox, Neely & Platts, 2000; Micheli & Mari, 2014). Vidare kan verksamheter 

prestationsmäta sina CSR-aktiviteter genom att använda ett SPMS (Morioka & Carvahlo, 2016; 

Searcy, 2012). SPMS är ett system med faser som efterliknar faserna i ett 

prestationsmätningssystem se Figur 3 (s. 29). 

 

Det som skiljer ett SPMS från ett prestationsmätningssystem är att även mått och mål för CSR finns 

med. Användningen av SPMS tillhandahåller enligt Searcy (2016) verksamheter med information 

om CSR-aktiviteter som kan presenteras till både externa och interna intressenter samt kan även 

användas som beslutsunderlag och för att sätta upp nya mål. Mätningen av CSR leder även till att 

verksamheterna kan upptäcka brister i CSR-aktiviteter som kan åtgärdas (Boutena & Hooezeaab, 

2013; Epstein et al, 2014; Searcy, 2012; Vigneau et al, 2015).  

 

Något som vi framförallt bär med oss från den teoretiska referensramen är att den mesta 

forskningen kring prestationsmätningar av CSR för den interna styrningen saknar praktisk 

förankring (Liu, 2018; Searcy, 2016; Wu et al, 2018). Vilket vi tar med oss för att empiriskt 

undersöka hur verksamheter arbetar med prestationsmätningar av CSR. 
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Figur 4: Syntes. Egen konstruktion. 

 
Syntesmodellen Figur 4 (s. 27) illustrerar vår tolkning om hur prestationsmätning av CSR ser ut. 

Modellen börjar med CSR en integrerad del av verksamheten. När CSR är en integrerad del av 

verksamheten är det lämpligt med prestationsmätning av CSR. Nästa steg i modellen blir därför den 

cirkulära processen som utgör ett SPMS, vilket inleds med design följt av implementering och 

användning sedan uppdatering. Den sista delen i modellen är de användningsområden som ett 

SPMS bidrar med till verksamheter. 

 

Den teoretiska referensramen har gett oss en grund för att kunna gå ut i praktiken och intervjua 

verksamheter för att se hur de arbetar med prestationsmätningen av CSR.  
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I de två kommande kapitlen kommer upplägget följa samma teman som i den teoretiska 

referensramen för att delarna ska kunna anknytas med varandra på ett tydligt sätt. 

 

4. Empiri 
 
4.1 Verksamheterna och respondenterna 
Vi har genomfört intervjuer på tio olika verksamheter med 12 respondenter. Respondenterna verkar 

inom olika branscher men en gemensam nämnare är att samtliga aktivt tillämpar CSR. Intervallet av 

anställda på dessa verksamheter varierar mellan 260 - 43 000 personer. Vi har valt att hålla 

respondenterna anonyma och har nedan skapat Tabell 1 (s. 29) för att ge en uppfattning om 

respondenterna och verksamheterna studien utförts på. Vi redogör nedan för vilken befattning 

respondenten har, vilken bransch verksamheten tillhör samt antalet anställda på verksamheten.  

 
Respondent Bransch Befattning Intervjuform 

och datum 
Anställda 

SI1 
SI2 

Bank, finans och 
försäkring  

Sustainability intern & 
Sustainability intern  

Personlig 
31/10-2018  

ca 15 
000 

HC1 Byggverksamhet Hållbarhetschef 1 Personlig 
1/11-2018 

ca 1700 

HC2 Fastighetsverksamhet Hållbarhetschef 2 Personlig 
2/11-2018 

ca 260 

EA Fastighetsförmedling Ekonomiansvarig Mail 
24/10-2018 

ca 1700 

SA El-generering Senior adviser, Corporate 
Sustainability 

Telefon 
5/11-2018 

ca 20 
000 

HSH Offentlig verksamhet Handläggare, Social 
hållbarhet  

Personlig 
14/11-2018 

ca 13 
000 

HG Tillverkning & 
Industri  

Head of Governance, 
Quality and Standardization 

Personlig 
15/11-2018 

ca 43 
000 

C1 
HR 

Detaljhandel Controller & HR direktör Personlig 
6/11-2018 

ca 14 
000 

C2 Offentlig Verksamhet Controller  Personlig 
15/11-2018 

ca 6 000 

HA Revision  Hållbarhetsansvarig Mail 24/11-
2018 

ca 4 000 
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Tabell 1: Presentation av respondenter. Egen konstruktion. 
 

4.2 CSR en integrerad del av verksamheten 
För att få en förståelse om hur CSR hanteras och mäts med styrmedlet prestationsmätning, försökte 

vi i ett första skede få en förståelse för vad CSR innebär på de verksamheter vi har utfört intervjuer. 

Något alla respondenter har gemensamt är att samtliga tydliggör att CSR i grund och botten är ett 

ansvarstagande gentemot samhället och även den egna verksamheten. SA förklarar CSR som att 

verksamheter tar ett ansvar gentemot kommande generation, genom att bidra till hållbar utveckling 

utifrån TBL:s ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Det används dock en mängd 

olika begrepp för CSR hos verksamheterna. Majoriteten av respondenterna har gått ifrån termen 

CSR och arbetar med olika termer av hållbarhet. Ett exempel är HG som förklarar att deras 

verksamhet inte längre tillämpar CSR.   

 

“Vi pratar inte längre om Corporate Social Responsibility. Det begreppet har ju övergått i något 

mer sustainability språk och vi kallar det för, på *** heter det Sustainable Business. Vi jobbar med 

Sustainable Business. Under det här paraplyet ligger ju allt det som tidigare kallats för CSR. Innan 

det SR.” - HG 

 

Många av respondenterna uttalar att CSR har breddats till något större och mer integrerat, de menar 

att hållbarhet ska prägla hela verksamheten. Vidare uppfattar vi det som att respondenterna anser att 

CSR helt enkelt ska bli mer av en självklarhet, därav involveras det i verksamheternas övriga 

aktiviteter. Det är inte längre så att CSR innebär att man till exempel har välgörenhetsprojekt vid 

sidan om verksamheten utan det är faktiskt något som finns i åtanke över hela verksamheten. När vi 

frågar SI1 & SI2 om CSR, eller som de benämner det “Sustainability”, så säger SI1 följande: 

 

 “Det som jag tror att vi på *** har jobbat med väldigt mycket de senaste åren är att det ska bli en 

del av vår affär, en del av vår verksamhet mer och då valt att döpa det till Corporate Sustainability 

istället. Så att vi har det mer som en integrerad del av helheten, än att ha den som en 

sidoverksamhet.” - SI1 
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Även HR talar om att CSR inte behöver vara något litet projekt som läggs på vid sidan om 

verksamhetens andra aktiviteter. Flertalet respondenter har uttryckt sig liknande. 

 

“...man måste få in det i folks huvuden vet ni. Ni behöver inte tänka såhär vid sidan om, ni ska 

tänka i.” - HR 

Vidare yttrar respondenterna att CSR måste integreras på alla avdelningar och att det inte enbart ska 

vara en hållbarhetsavdelning som ansvarar för alla CSR-aktiviteter. Även SA talar om att CSR 

behöver integreras på varje avdelning i hela verksamheten. Dessutom yttrar SA någonting som får 

oss att uppleva att CSR verkligen blivit integrerat väl i verksamheten. 

“I affärsdelens ansvar att integrera hållbarhet i sitt beslutsfattande och dagliga arbete. De är 

ansvariga både för att identifiera risker med hållbarhet och hantera riskerna. Och se om det är en 

risk man kan leva med eller om man får ta bort den. Ni var ju inne på det med Integrerat det gäller 

oavsett hur man klassificerar hållbarhetsfrågan. En affärsområdeschef är ju ansvarig för sitt 

ansvarsområde helt och fullständigt. Vilket ju då innebär att den är ansvarig för hållbarhetsfrågan 

då också precis som pengarna. Det ska vara inkluderat i beslutsfattande osv. Det står i vårt 

ledningssystem som gäller för hela företaget utan undantag.” SA 

 

I flera av verksamheterna märks det att CSR har integrerats mer genom att de gått ifrån att ha en 

separat hållbarhetsredovisning till att involvera hållbarheten i årsredovisningarna. I och med att 

verksamheterna tillämpar hållbarhet i allt de gör förklarar vissa respondenter att det blir ologiskt att 

ha en separat rapport för CSR. En separat hållbarhetsrapport är något som HC1 förklarar att de har 

gått ifrån och istället har en årsredovisning med hållbarheten integrerad, för att hållbarheten ska 

prägla hela verksamheten. En annan respondent som berättar om att CSR har integrerats i 

verksamhetens årsredovisning säger såhär: 

“Tidigare hade vi en separat hållbarhetsredovisning, men det har vi tagit bort, därför att vi säger 

så här, ja men hållbarhet är integrerat i allt vi gör så varför då ha en separat rapport? Därför 

integreras det i årsredovisningen och vi håller fortfarande på att integrerar den mer och mer för 

varje år som går. I liksom redovisningstexten så vi får en känsla av att det här är faktiskt integrerat 

i allt vi gör. För så är det.” - HG 

En respondent förklarar att deras verksamhet till och med har fått kritik för att man inte hittar CSR i 

deras årsredovisning. Det menar att de har fått kritik för att CSR har integrerats alldeles för skickligt 
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i årsredovisningen och att det blir svårt att skilja CSR-materialet från det resterande i 

årsredovisningen.  

“Det finns ju företag som försöker benchmarka, som lever på att försöka benchmarka och 

analysera företag just utifrån hållbarhet. Där får vi ibland kritik för man hittar inte saker om man 

letar för det är så integrerat. Man hittar ingen tabell över hållbarhetsdata.” - SA 

  

Respondenterna som har integrerat CSR i verksamheten talar för att det är ett väldigt viktigt sätt att 

arbeta på för att bidra så mycket som möjligt till hållbarhet. Ett par respondenter yttrar dock att CSR 

inte är helt integrerat i verksamheten ännu. Trots detta kan vi se att de försöker gå mot den 

riktningen, eftersom respondenterna pratar om att de vill att det ska integreras mer. När vi frågar 

HSH och HC2 om CSR går mot att bli helt integrerat i organisationen berättar båda att det är något 

de strävar mot. 

 

“Det är målsättningen, att alla ska känna att de bidrar till hållbarhet på ett eller annat sätt.” - HC2 

  

“Aa. Och det är en del av min avdelnings arbete att förankra hållbarhets… asså min avdelning, 

social hållbarhet, ska integrera det här aspekterna i hela kommunorganisationen.” - HSH 

 

Något som SA förmedlar är att de har plockat bort verksamhetens separata hållbarhetsmål eftersom 

hållbarheten är så integrerad. Vidare förklarar SA att tankesättet därmed blir att verksamheten inte 

kan ha mål som inte är hållbara, vilket gör att alla mål som sätts upp är hållbara. Det är väldigt 

uppenbart för oss att hållbarhet är ett viktigt fokus i verksamheterna enligt respondenterna. 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att CSR konstant utvecklas och blir viktigare med tidens 

gång. En respondent yttrar till och med att företag kommer få det tufft i framtiden om de inte börjar 

tillämpa CSR i verksamheten. 

 

“Jag tror att de företag som inte börjar integrera hållbarhet i sin verksamhet nu, kommer att få det 

kämpigt om ett antal år.” - SI1  

 

När respondenterna pratar om CSR eller hållbarheten som en integrerad del av verksamheten, tolkar 

vi det som att det finns ett mönster i att hållbarhet ska inkluderas i beslutsfattande och att det ska 

gälla för hela verksamheten. En likhet som vi ser hos respondenterna är att alla förklarar att det är 
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viktigt att integrera CSR i hela verksamheten. Vissa verksamheter har definitivt kommit längre i 

integreringsprocessen av CSR än andra. 

 

4.3 Prestationsmätning av CSR 

För att få en förståelse om verksamheternas prestationsmätning av CSR-aktiviteter frågade vi 

samtliga respondenter hur deras mätning ser ut. Vi fick intrycket av att prestationsmätningen av 

CSR ser olika ut hos verksamheterna, vi uppfattar dessutom inte att det finns några tydliga SPMS. 

Ett intressant citat belyser det faktum att CSR är ett nytt område i näringslivet. 

 

“Alltså hållbarhet är ett ganska nytt område i näringslivet som sådant och det är alltid så att, man 

ställs alltid mot det ekonomiska. Har man inte kvantifierat de icke-finansiella bitarna så kommer de 

alltid underordnas de ekonomiska. Men om man kvantifierar kan man faktiskt mäta och ställa de 

här mot varandra. Och i det här kan man vilja kanske minska lönsamheten om man får de här 

värdena. Om man inte kvantifierar då kommer inte det upp liksom, det övervägandet kommer inte 

upp överhuvudtaget liksom. - HC1 

 

“Ja alltså vi mäter allt. Det här Performance management processen gäller ju allt vi gör så vi 

jobbar på exakt samma sätt med hållbarheten.” - HG 

 

HR berättar att prestationsmätningen av CSR är något som är relativt nytt i deras verksamhet. 

Vidare förklarar HR att verksamheten dock omedvetet har jobbat med mätningar som involverar 

CSR tidigare, men att det med nutida lagkrav hållbarhetsrapportering har gjort att det tillkommit 

flera mätområden för CSR. För att få en tydligare uppfattning om hur verksamheterna arbetar med 

prestationsmätning av CSR redogör vi nedan för hur deras arbete i de tre faserna i utformandet av 

SPMS; design, implementering och användning samt uppdatering ser ut. Design samt 

implementering och användning är de faser vi uppfattar återfinns hos verksamheterna, medan 

uppdateringsfasen inte påträffas. 

 

4.3.1 Design  

När det gäller designen av prestationsmått i verksamheterna använder åtta av tio verksamheter 

GRI:s riktlinjer. De respondenter som berättar att de tillämpar GRI på verksamheten talar även för 

att det är en bra riktlinje. Trots att branscherna skiljer sig åt bland respondenterna så berättar 
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samtliga respondenterna som verkar inom den privata sektorn att deras prestationsmätning av CSR 

följer riktlinjer från GRI. HC2 talar om att de tillämpar GRI på deras verksamhet när vi frågar ifall 

de mäter sina CSR-aktiviteter.  

 

“Det gör vi och vi gör varje år en sån här hållbarhetsredovisning enligt GRI och då ingår det att vi 

ska ha en mätbarhet på de här faktorerna. Det är ett sätt att mäta sitt hållbarhetsarbete eller CSR-

arbete.” - HC2 

 

Flera av respondenterna nämner sedan att verksamheterna hållbarhetsredovisar utifrån GRI:s 

riktlinjer och att dessa prestationsmått hjälper till att öka verksamheternas transparens utåt. 

Dock tillägger en del respondenter att alla mått som GRI erbjuder inte alltid är lämpliga i deras 

verksamhet. Sju av tio verksamheter nämner att de främst använder GRI:s prestationsmått och 

indikatorer men att de även designar och använder andra mått som är mer anpassade efter 

verksamhetens behov. Att andra mått används påvisar HG som berättar att GRI är långt ifrån allt 

som mäts gällande CSR.  

 

”Ja men vi följer ju GRI så gott vi kan...ibland i GRI så specificerar de ju exakt hur de vill att man 

ska räkna egentligen, och ibland så går det och ibland är det kanske ganska svårt att applicera det 

på vår data och då får man ju göra en definition som fungerar för oss och hålla sig till den, så satt 

men vi följer GRI.” - C1 

  

HSH och C2 skiljer sig dock åt i designen av sina CSR-prestationsmått. Eftersom HSH och C2 som 

verkar inom den offentliga verksamheten använder de inte GRI:s riktlinjer. De designar istället 

många CSR-prestationsmått där de exempelvis mäter orsakssamband.  

 

“Ekonomiska bistånd hänger ofta ihop med att man är arbetslös, att man är äldre, att man precis 

har kommit till Sverige. Och arbetslöshet hänger ganska starkt ihop med ohälsa.” -HSH 

 

I designen av mål är det många respondenter som säger att de sätter upp mål utifrån FN:s globala 

mål, Agenda 2030. Både HSH och HC1 förklarar att de sätter upp mål utifrån Agenda 2030. För 

HC1 som är arbetar inom den privata sektorn är detta ett frivilligt alternativ. Men HSH talar dock 

om att de har andra förutsättningar i och med att de verkar inom den offentliga sektorn. Agenda 

2030 har varit underlaget till deras centralt styrda dokument, mål och budgetar. Vidare förklarar 
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HSH att det centralt styrda dokumentet är tvingande på grund av att de är politiskt lagstyrda. På den 

här verksamheten designar de inte själva måtten och målen.  

 

“I regeringens hanteringsplan för hur man ska implementera agenda 2030 har SEB fått ett uppdrag 

att ta fram indikatorer och nyckeltal för hur man mäter sociala hållbarheten, så det är lite så också 

väntar in lite och ser vad som kommer” - HSH 

 

“Sen har man då satt upp långsiktiga mål till 2030. Det ligger överst då vi har 11 såna mål 8 

stycken väsentliga hållbarhetsaspekter. Sen är dom i sin tur nedbrutna till kortsiktiga mål flera 

delmål. Det är ganska många mål totalt sätt det kanske är 3, 4, 5 stycken mål inom varje område. 

Så det är liksom 30 mål som ligger och alla dom är mätbara. Alla långsiktiga mål är inte mätbara 

men dom flesta är det.”  - HC1 

 

Ett annat sätt tre respondenter nämner att de använder sig av för att designa mål är att de utgår från 

en väsentlighetsanalys. HC2 beskriver att de i verksamheten har arbetat med en väsentlighetsanalys 

och intressentdialog för att ta fram en plan för vad de ska CSR-redovisa. Vidare förklarar HC2 att 

de vill integrera de delarna i affärsplanen eftersom intressenterna tycker att de frågorna är viktigast. 

Dessa frågor ska kunna mätas och följas upp på. HC2 yttrar att de inte mäter något separat internt 

när vi frågar om de mäter andra delar än vad de redovisar utåt. HG:s verksamhet arbetar på ett 

liknande vis, där de gör en väsentlighetsanalys för att fram strategier och mål som innefattar de 

viktigaste CSR-frågorna enligt externa intressenter och verksamheten själv. 

Två respondenter utmärker sig gällande designen av mått och mål, vi uppfattar det som att de har ett 

system kring hur det går till. I verksamheten där SA arbetar tillämpar de balanced scorecard. De har 

ett balanced scorecard för varje avdelning där det redogörs hur verksamheten styrs. Vidare berättar 

SA att de i dessa scorecards gör kopplingar mellan verksamhetens strategiska mål och vision samt 

att det tas fram prestationsmått där till. Vi tolkar det som att det finns ett samband mellan målen och 

måtten när verksamheterna designar de.  

  

Där HG arbetar tillämpar de Performance management, där grunden är att designa mål. På följande 

sätt förklarar HG hur de fungerar med uppsättning av mål på deras verksamhet.  

  

“Allt börjar med på toppen med *** finansiella mål så får VD:n presentera det. Och sen bryts det 

ned till vår verksamhet och hur dom ska klara det. Sen har vi vår egen strategi. Som vår strategi 

just nu har två, en sån här mellanhållplats Q4 2019 då vi har fått krav att vi måste uppnå 10 % 
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debet. Men sen vår strategi tar slut 2022. Satt då just nu då planerar vi för att se vad ska vi göra för 

att nå dit 2022. Och det bygger helt och hållet på att vi tar de finansiella målen och bryter ned dom 

till aktiviteter. Vi följer upp aktiviteter. Vi lyfter ut vissa av dom som kallas för key initiatives som 

där det liksom är en tajtare uppföljning på som är mer kritiska för framgången va. Så har vi några 

såna här masswings på högsta nivån. Sen finansiella målen är ju inte allt va. Vi har ju mål och 

målsättning för allt va.” HG 

 

Sedan förklarar HG att den här processen involverar CSR eftersom hållbarhet alltid finns med i 

verksamhetens mål och visioner. 

Något vi märker är att flera respondenter uttrycker att det förekommer utmaningar med att designa 

prestationsmått och mål. HA förklarar att det handlar om att identifiera rätt mål för rätt ändamål om 

prestationsmätningen av CSR ska bli effektiv. Vidare uttrycker HA att det är svårt att hålla hög 

kvalitet på vissa mått eftersom definitioner eller rapporteringsrutiner inte alltid är så väletablerade 

och det inte är lika vant att rapportera icke-finansiella indikatorer som finansiella. En annan 

respondent yttrar sig om att det är viktigt att måtten är sägande.  

 

“Ni är på den viktigaste frågan när det gäller att jobba med och få ett bra hållbarhetsarbete. Men 

det står ändå där liksom vad är lagom antal mål och mätetal. Så det både blir hanterbart och 

samtidigt att det säger någonting i praktiken om vår hållbarhetsprestanda liksom.” - HC1 

 

Precis som HA och HC1 så förklarar flera respondenter att det inte är helt enkelt att designa 

lämpliga prestationsmått för CSR. 

 

4.3.2 Implementering och användning  

När det kommer till implementering och användning av prestationsmått ser det olika ut mellan 

verksamheterna. Vid implementeringen märks det att verksamheterna försöker gå mot att 

implementera prestationsmätningen i digitala system. Det framgår att respondenter anser att 

digitalisering kan vara till stor hjälp för verksamheterna i och med att mätningen utgör en stor 

mängd data och information. Med digitaliseringen blir datan bättre och därav mer användbar att 

styra med förklarar respondenterna.  

 

“Ja men det är ju ett ganska stort arbete att hantera när det är kvantifierad mätning liksom, och det 

vi hållit på väldigt mycket med nu. Det är vi nog inte ensamma om i branschen i alla fall det är att 

man försöker gå från en väldigt manuell hantering till att få digitalt stöd för hanteringen av data 
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för det möjliggör dels att man får bättre kvalitet på datan dessutom att man får effektivare 

hantering ehmm och man kan också följa upp det mer frekvent vilket också blir ett mervärde.” -

HC1 

  

SA berättar att de försöker implementerar prestationsmätning av CSR-aktiviteter i verksamhetens 

digitala system så mycket som möjligt. Implementeringen av prestationsmätning i digitaliseringen 

handlar väldigt mycket om att ta hand om den data som redan har samlats in och använda den till 

någonting vettigt förklarar SA. Att prestationsmätningen av CSR-aktiviteter ska digitaliseras är 

även något HSH arbetar med på deras verksamheter.  

 

“Vi arbetar ju som sagt… som ni börjar märka… det finns både indikatorer och där är det ju ren 

statistik som har matats in. Och vi jobbar mycket med nyckeltal, där det också är ren statistik som 

läggs in. Sen arbetar vi väldigt mycket det de här åtgärdsrapportering. Där är det mer kanske att vi 

har fått förskrivning. T.ex. vi får förskrivningar att vi ska alltid ställa sociala och miljömässiga 

krav. Där har vi kravet att det ska ställas. Och nu håller vi precis på att utveckla någon slags 

system för att kvantifiera. För nu är det att vi har ställt krav, check. Men vilken typ, hur ofta, hur 

många. Där håller vi på med ett utvecklingsarbete som precis har kommit igång. “- HSH 

 

Majoriteten av respondenterna yttrar att de bland annat använder informationen som erhålls från 

deras prestationsmätning av CSR för att förmedla till externa intressenter hur det går för 

verksamhetens CSR-aktiviteterna. När vi pratar om prestationsmätning av CSR börja många 

respondenter direkt tala om hållbarhetsredovisning. Det finns en gemensam syn om att 

hållbarhetsredovisningen finns för att vara transparenta och skapa trovärdighet hos verksamheternas 

externa intressenter.  

 

 “Jag vet inte hur mycket ni kan om hållbarhetsredovisning men som ni såg ligger det till grund för 

det vi ska redovisa och redogöra för. Då vill vi också integrera de delarna i vår affärsplan och se 

att de bitarna ska sluta cirkeln. Så de delarna som våra intressenter säger är viktigaste att vi jobbar 

med, ska också finnas med i vår affärsplan. Det blir våra väsentliga frågor och de vi ska fokusera 

på. Sen ska vi säkerställa att det är går att mäta också och följa upp. Att vi är på rätt spår.” - HC2. 

 

“Men det rapporteras ju också mer eller mindre är ju det en faktor att man rapporterar externt för 

man måste ju visa liksom att man jobbar med de här frågorna liksom.” - HC1 
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HC2 förklarar vidare att de mäter utifrån det intressenterna efterfrågar och inte har några separata 

interna mått. Respondenterna uttrycker att de externa riktlinjerna, GRI och Agenda 2030, bidrar till 

att externa intressenter kan få ett hum om hur verksamheter arbetar med deras CSR-aktiviteter 

eftersom standarderna är väletablerade.  

 

“Ja men liksom vissa saker måste man mäta därför att det finns en förväntan på oss att mäta det, 

hela hållbarhetsarbetet så finns det ju en väldigt stark förväntan hos väldigt många investerare och 

ibland så får vi göra saker då och mäta saker då som är för vissa grupperingar.” -HG 

  

Dessutom förklarar HG vidare att mätningen av deras CSR-prestanda är en trovärdighetsfråga. I och 

med att de försöker få sina kunder att bli mer hållbara så säger HG att det blir mycket mer 

trovärdigt om de själva kan visa hur duktiga de är på att vara hållbara. Detta innebär att externa 

intressenter har en inverkan på verksamhetens arbete med prestationsmätning av CSR. Samtliga 

respondenter som verkar inom den privata sektorn nämner dessutom att prestationsmätning av CSR 

ligger till grund för hållbarhetsrapportering, eftersom det finns både krav och önskemål från externa 

intressenter att se hur verksamheten påverkar samhället.  

 

“Det kan man se att det här har blivit ett viktigt ämne för våra kunder också. Och vi blir mätta från 

Sveriges kvalitetsindex och där kunde vi se att våra kunder rankar socialt ansvarstagande och 

hållbarhet väldigt högt. Så de här blir ju bara mer och mer. Det gör så att vi blir mer beroende av 

att mäta det också” -SI1 

 

Det finns enligt respondenterna interna fördelar med att hållbarhetsredovisa. Ett flertal respondenter 

talar om att den information som genererats från prestationsmätning av CSR för att redovisas utåt 

också används internt. HC1 beskriver att mätningen av CSR är ett internt styrverktyg, men att det 

också rapporteras på grund av en extern efterfrågan. Flera respondenter instämmer med HC1 

angående att det bidrar till den interna styrningen. 

  

“Vi mäter för intern uppföljning och möjligheten att externt berätta om resultatet av vårt arbete...” 

- HA 
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Så redovisar vi ju kvartalsvis ett antal av dessa nyckeltalen och värdena både internt och externt.” - 

SA 

 

Respondenterna pratar om att det finns ett samband mellan framtagningen av den externa 

rapporteringen och den interna styrningen av CSR-aktiviteter. Både SA och HG nämner att deras 

årsredovisningar involverar hållbarhetsdata som auditeras av revisorer, vilket innebär att underlaget 

till de siffror som tas fram från mätningen blir säkerhetsställda. De förklarar att den processen 

hjälper dem att veta om siffrorna är pålitliga och korrekta.  

  

“Vår årsrapport är ju externt reviderad av Ernst and Young... Och det innebär egentligen då att vår 

hållbarhetsrapport, det som står där i de siffrorna som står där i är auditerat och säkerhetsställda. 

Så den skriver vi ju en gång om året. Och då samlar vi in alla dom här siffrorna och dom blir 

granskade. Det innebär ju att dom är auditerade och säkerhetsställda och det är ju egentligen en av 

de stora nyttorna med att skriva en årsrapport. Att man då har en process för att samla in och 

säkerhetsställa kvalitetssäkra data. Om vi tex pratar om utsläpp. Vilken siffra är det då som vi 

pratar om då. Jo det är den här siffran som står i hållbarhetsrapporten. Och då gäller den även 

internt så att säga. Så vi använder ju oss av processen i att ta fram årsrapporten för att 

säkerhetsställa att vi har rätt data internt.” - SA 

  

“De auditerar vår hållbarhetsredovisning. De kommer in och så säger vi en siffra, 14,7 nånting här 

då vill dom att vi leder i bevis hur vi har kommit fram till 14,7. Så går de igenom hela den här 

rapporteringsstrukturen. Med källan och verifierar att vi har rapporterat rätt” - HG  

Även respondent C1 nämner en intern fördel för styrningen som kommer med lagkravet på 

hållbarhetsredovisning, vilket är att det leder till att det finns en anledning att formalisera saker man 

gör. Det blir även ett mer systematiskt arbete där man tydligt följer saker år efter år yttrar C1.  

  

Ett annat användningsområde som två respondenter framför är att prestationsmätningen av CSR 

utgör information som kan presenteras internt för att öka den interna transparensen. När vi frågade 

våra respondenter om informationen som tas fram från mätningar av CSR redovisas för 

medarbetarna säger respondenterna så här: 
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“Jaja! Ja en del av tanken är ju att affärsenheterna, att man ska se ja hur jag bidrar till enhetens 

mål. Och hur enhetens mål bidrar uppåt det vill säga. Det ska ju finnas en jättestark koppling där. 

Man kan ju vända på det om jag inte ser vad jag gör för nytta då är det ju svårt att vara engagerad 

också ju. ” -SA 

“Vi har jobbar väldigt mycket med att förankra de externa måtten även internt. Jag tror att det har 

varit våran strategi istället för att ta egna specifika mått internt, så tydliggör vi de externa även för 

våra medarbetare.” -HC2  

 

Till skillnad från ovanstående respondenter som vi tolkar rapporterar information om CSR-

prestationer till medarbetare för att engagera dem ser vi ett annat fokus hos HC1. Där framstår det 

som att det är ledningen som får ta del av informationen från prestationsmätningar av CSR och mål.  

 

“Vi har ju målen liksom och de här delmålen och en gång i halvåret så redovisar vi för ledningen 

hur har det gått, utfallet. Vissa mål publiceras internt varje kvartal. Men en enhet mål presenteras 

på årsbasis. Vid början på varje år Från föregående år. Då ingår liksom en utvärdering och en 

diskussion hur har det gått. Har det gått om vi tänkt oss. För att liksom utvärdera om vi behöver 

göra några förändringar framåt liksom. Så utvärderingar sker.” -HC1  

 

Vissa respondenter nämner att prestationsmätningen av CSR används som grund för att sätta upp 

mål och att målen sedan mäts för att utvärdera hur väl de har uppnåtts. HSH berättar att all data de 

genererar från prestationsmätning ska användas som underlag för att planera verksamheten. Det 

finns alltid ekonomiska, sociala och miljömässiga målsättningar i verksamheten yttrar EA och 

fortsätter berätta att CSR-aktiviteterna sedan utvärderas eftersom de ständigt vill förbättras. SA 

förklarar för oss att varje avdelningschef på verksamheten hanterar respektive avdelnings resultat 

varpå de plockar fram en åtgärdsplan när det behövs. Vidare talar SA om att syftet med 

åtgärdsplanen är att upplysa bristerna och i sin tur resonera kring förbättringsalternativ, vilket även 

SI1 och HC2 håller med om.  

 

“Det handlar alltid om att planera och utvärdera tidigare aktiviteter. För att se vad de har gett för 

resultat och vad vi kan göra bättre. Och sen under projektets gång se och utvärdera. Och sen när 

projektet är klart se hur det gick, vart kan vi gå tillbaka och göra det bättre osv. Det är så 

processen hela tiden ser ut.” -SI1 
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“Så att från våran affärsplanering till alla våra verksamheters planering så integrerar vi alla de 

här frågorna sen har vi olika nyckeltal eller indikatorer eller vad man nu vill kalla det som vi mäter 

på, för att säkerställa att vi är på väg mot rätt håll. För vissa av de här är långsiktiga. Och sen 

utvärderar vi och tittat på om vi behöver något mer till nästa år.” - HC2 

 

HC1 uttrycker ytterligare en anledning till varför mätande är betydande. Och förklarar att de har ett 

“Plan - do - check - act” cykliskt tänk i verksamheten, där mätningen ingår som en viktig punkt.  

 

“Man brukar ju säga liksom det man inte mäter blir inte gjort liksom. På ett sätt är ju det liksom 

det särklass viktigaste för att få ett systematiskt arbetssätt, för att förbättras liksom det man inte 

mäter det är inte synliggjort och då blir det inte gjort heller. Så det är oerhört viktigt så mätning 

blir ju oerhört ju viktigt alltså. Så därför försöker vi kvantifiera och målsätta alla de områden som 

vi vill utvecklas inom så det blir väldigt viktigt som en drivkraft.”  - HC1 

  

Det finns enligt respondenterna många fördelar med prestationsmätning av CSR, men någonting vi 

noterar är att det även förekommer en del svårigheter med att mäta CSR. En sak flertalet 

respondenterna påpekade var att kvantifiering av mått är betydande för att kunna ställa måtten mot 

varandra, men att det är svårt att kvantifiera vissa kvalitativa aspekter. HC2 berättar att det är mjuka 

mått som blir svåra att kvantifiera i och med att det kan handla om åsikter och känslor.    

 

“Sen blir det ju... ni var inne på det här med svårigheter att mäta. En del saker blir ju svåra att 

mäta då, det blir ju lite mer kvalitativt än kvantitativt.” - SA 

  

En annan svårighet med att prestationsmäta CSR är enligt SI1 att det ibland bara att veta vad som är 

CSR, vilket gör att det blir diffust vad som ska mätas och hur ibland. Det är något som även C1 

håller med om.  

“Men också vad som får klassas som hållbarhet och inte? Bara det är diffust. Ni pratar CSR, vi 

pratar hållbarhet” - SI1  

 

Flera respondenterna förklarar att det är svårt att prestationsmäta CSR-aktiviternas påverkan när det 
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ligger utanför verksamheten. HC2 uttrycker att de anser att den indirekta miljöpåverkan är svåra att 

mäta. Detta håller även HG med om och berättar ytterligare att det bland annat beror på att de inte 

har full insyn på vad kunderna gör med varorna de köpt från verksamheten. 9 av 10 respondenter 

uttrycker att det finns svårigheter i mätningen av CSR-aktiviteter.  

 

4.3.3 Uppdatering  

Vad vi tolkar från våra respondenter är att det inte riktigt finns en uppdateringsfas på 

verksamheterna. De pratas inte om att de uppdaterar eller tar bort prestationsmått. Det verkar vara 

en relativt ny arbetsgång att de presationsmäter CSR. Målen som finns på verksamheterna 

uppdateras däremot eftersom företagen vill förbättras. Men enligt vår tolkning har denna fas inte 

uppstått hos verksamheterna än. 

 

SI1 pratar om att de ska försöka ta fram nya prestationsmått något mer än det får vi inte fram i 

denna fas. 

 

“Ja men exempelvis om vi kollar på våra hållbara fonder. Hur mycket mer hållbara är de än 

vanliga fonder? Sådana mätetal finns inte idag. Det är sådana typ av mått vi tittar på att ta fram, 

men det är inte helt enkelt.” - SI1 

 

5. Analys 
 

5.1 CSR en integrerad del av verksamheten 
Utifrån det empiriska materialet redogör flera respondenter för att CSR är en integrerad del i 

verksamheten. Det finns två respondenter som sticker ut gällande hur deras verksamheter arbetar 

med att integrera CSR i verksamheten. Deras mål och strategier involverar CSR samtidigt som 

deras prestationsmätning också involverar CSR. De respondenter som inte har kommit dit än 

förklarar att de arbetar med att göra CSR till en mer integrerad del av verksamheten. Vi tolkar det 

därför som att den tidigare forskningen som beskriver att CSR börjar bli en integrerad del av 

verksamheten styrks (Arjaliés och Mundy, 2013; Blowfield & Murray, 2014; Jutterström & 

Norberg, 2011; Krisnawati et al. 2014).  
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Forskningen påpekar även vikten av att mål länkas med strategin. Vi tolkar det utifrån det empiriska 

materialet som att CSR integreras i både mål och strategier. När så är fallet stärks Krisnawati:s et al 

(2014) och Morioka:s och Carvalho:s (2016) resonemang om att prestationsmätning är lämpligt när 

CSR är integrerat med verksamhetens mål och strategier, i och med att mål och strategier behöver 

utvärderas (Bourne et al, 2000; Simons, 2000; Smith, 2005). Detta talar för att prestationsmätning 

av CSR kan vara relevant för verksamheters interna styrning i praktiken.   

 

5.2 Prestationsmätning av CSR 
Något som avspeglar teorin är att prestationsmätning av CSR är ett relativt nytt område där 

forskningen är normativ utan praktisk styrka (Lueg et al. 2016). Utifrån det empiriska underlaget 

redogör respondenter för att CSR är ett relativt nytt område att prestationsmäta. Vi tolkar det som 

att detta kan vara en bidragande orsak till att det finns begränsat med empirisk forskning.  

 

I det empiriska materialet kan vi utläsa att det inte finns ett tydligt SPMS hos verksamheterna vilket 

kan bero på att verksamheterna ganska nyligen börjat prestationsmäta CSR. Searcy:s (2012) tre 

faser design, användning och implementering samt uppdatering saknar därför praktisk substans i det 

här fallet. Enligt Searcy (2016) saknas det praktiska exempel på hur verksamheter involverar CSR i 

sina prestationsmätningssystem, vilket vi tolkar kan bero på att det inte ännu existerar ett sådant 

tillvägagångssätt hos verksamheterna. Hos de två verksamheter som arbetar med Balanced 

scorecard och Performance management som styrningsfilosofier är prestationsmätningen av CSR 

mer etablerad och utvecklad. Något som vi tolkar kan bero på att vanan och vikten av att 

prestationsmätning är stor där. 

5.2.1 Design 

Det empiriska underlaget visar på att designen av prestationsmått på verksamheterna främst utgörs 

av GRI:s riktlinjer, vilket Stanikis och Arbaiauskas (2009) menar kan vara en nackdel eftersom det 

framförallt ger fokus till den extern rapportering. Vidare förklarar författarna att verksamheter som 

följer GRI:s riktlinje ofta kan komma att underskatta det interna informationsbehovet för 

beslutsfattande, ökad styrningseffektiviteten och faktiska prestationsförbättringar (Stanikis & 

Arbaiauskas, 2009). Vi märker ifrån det empiriska underlaget att respondenterna har ett externt 

fokus när vi talar om prestationsmätning av CSR. De flesta respondenterna talar om 

hållbarhetsredovisning i samband med prestationsmätning av CSR och GRI, vilket tyder på ett 

externt fokus mer än fokus på styrningen av CSR. Det externa fokuset förklarar även enligt vår 
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tolkning varför respondenterna väljer att använda prestationsmått från GRI:s riktlinjer som främst är 

till för att underlätta verksamheters hållbarhetsrapportering (Global reporting initiative, 2018). 

 

Däremot tyder det empiriska materialet på att flera respondenter även designar prestationsmått som 

är anpassade efter deras verksamheter, vilket styrker Krisnawati:s et al (2014) och Searcy:s (2016) 

resonemang om att CSR-prestationsmått behöver anpassas efter verksamheternas unika behov och 

kontext. Vidare berättar respondenterna att verksamheterna använder mått som sträcker sig över 

GRI:s riktlinjer, eftersom prestationsmåtten som GRI erbjuder inte alltid är passande hos 

verksamheterna. Enligt respondenterna från de offentliga verksamheterna prestationsmäter de CSR 

utifrån andra prestationsmått och indikatorer än GRI. De arbetar bland annat med att mäta 

orsakssamband för att kunna se hur de kan förbättra samhället. Vi uppfattar det som att fokuset 

främst riktas mot GRI:s riktlinjer hos samtliga privata verksamheter vilket indikerar på att fokuset 

för att prestationsmäta CSR är för att kunna hållbarhetsrapportera till externa intressenter. 

 

Monitel & Delgado-Ceballos (2016) beskrev att det inte finns några etablerade och standardiserade 

sätt att prestationsmäta CSR på samt att det råder en otydlighet kring hur CSR-prestationsmått 

designas. GRI kan vi tolka som lite av ett standardiserat sätt i vårt sammanhang eftersom samtliga 

privata verksamheter använder deras mått, men det framkommer att det inte räcker med dessa i 

empirin och teorin. Utifrån vårt empiriska underlag uppfattar vi det som att avsaknaden av ett 

standardiserat sätt att prestationsmäta CSR även kan bero på att måtten utöver GRI ser olika ut i 

olika verksamheter. Eftersom måtten och förutsättningarna är olika hos verksamheterna kan det 

enligt vår tolkning vara en bidragande orsak till att det är svårt att finna ett standardiserat sätt att 

mäta CSR på.   

 

I den tidigare forskningen redogör Schembera (2018) för att FN:s riktlinje, Agenda 2030, hjälper 

verksamheter sätta upp hållbara mål. Det empiriska underlaget tyder på att flera verksamheter 

tillämpar Agenda 2030 när de designar sina CSR-mål. Enligt vår tolkning tar verksamheter alltså 

hänsyn till de externa intressenterna även när de sätter upp CSR-mål i och med att Agenda 2030 är 

en extern riktlinje som FN främjar. 

 

Det är två respondenter som sticker ut i det empiriska materialet, i deras verksamheter involveras 

CSR i designen av samtliga mål samtidigt som måtten anpassas efter dessa mål. Enligt vår tolkning 

är designen av mål och mått i dessa verksamheter mer genomtänkt. Tidigare forskning kring 

styrmedlet prestationsmätning menar att prestationsmått behöver designas utifrån mål (Anthony & 
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Govidarajan, 2007; Bourne et al 2005; Ferreira & Otley; Simons, 2000; Smith, 2005). Detta tyder 

på att de verksamheterna faktiskt har involverat CSR med styrmedlet prestationsmätning. Utifrån 

det empiriska materialet framgår det av resterande respondenter att mått och mål inte har ett 

samband, mål tas bland annat från Agenda 2030 samt väsentlighetsanalyser och mått främst från 

GRI. I de verksamheterna tolkar vi det som att prestationsmätningarna av CSR inte är till för den 

interna styrningen utan för att skapa extern transparens.  

 

5.2.2 Implementering & Användning 

Det framgår av respondenterna att prestationsmätningen av CSR genererar en stor mängd data, 

vilket gör att de försöker implementera datan i digitala system för att kunna utföra 

prestationsmätningen mer regelbundet och för att den ska få bättre kvalitet. Det här är något som 

forskningen menar utgör fasen implementering i ett prestationsmätningssystem, där författare talar 

om att implementeringsprocessen innebär att data ska bearbetas mer regelbundet genom exempelvis 

digitala program (Bourne et al, 2000; Melynk et al, 2014). I den normativa forskningen kring SPMS 

finns det inte någon tydlighet i hur implementeringsfasen ser ut (Morioka & Carvahlo, 2016; 

Searcy, 2012). Vi uppfattar det utifrån det empiriska materialet som att implementeringsfasen i 

SPMS inte skiljer sig åt från implementeringsfasen i ett vanligt prestationsmätningssystem, det är 

enbart prestationsmåtten som skiljer sig åt eftersom även CSR mäts.  

 

Vi tolkar det som att de externa intressenterna har en betydande roll i användningen av 

prestationsmätningar av CSR, vilket är gemensamt mellan den tidigare forskningen och det 

empiriska underlaget. Respondenterna som arbetar inom den privata sektorn yttrar att de rapporterar 

sina CSR-prestationer till externa intressenter för att förmedla hur det går för verksamhetens CSR-

aktiviteter. Vilket är ett något som framgår i den tidigare forskningen av Mura et al (2018), Searcy 

(2012) och Wood (2010). Respondenterna tillägger även att verksamheterna rapporterar till externa 

intressenter för att det skapar trovärdighet och transparens, vilket tidigare forskning också hävdar 

(Fuente et al, 2017; Chena et al, 2015; Parris et al, 2016).  

 

En anledning till att tidigare forskning om prestationsmätningen av CSR lägger mest fokus på den 

externa rapporteringen av CSR-prestationer tror vi kan bero på att även verksamheterna främst 

lägger fokuset där. Vidare tolkar vi från det empiriska underlaget att lagkravet som säger att större 

verksamheter ska hållbarhetsrapportera även kan vara en bidragande faktor till varför fokuset är på 

den externa rapporteringen i studiens sammanhang. 
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En extern fördel som framkommer i det empiriska materialet hos två respondenter är att 

mätsiffrorna i hållbarhetsredovisningen auditeras av revisorer vilket gör att datan som de sedan 

baserar sin interna styrning på har säkerhetsställts. Detta leder till att datan blir mer tillförlitlig. 

Dessa två respondenter är de som utmärkt sig i tidigare avsnitt, där det märks att 

prestationsmätningen av CSR inte enbart handlar om extern rapportering utan även styrning. Det 

här är något som exemplifierar och stämmer överens med den tidigare forskning som förklarar att 

processen i att ta fram hållbarhetsrapporteringen är ett organisatoriskt lärande, där verksamheter kan 

basera sin styrning på informationen som erhålls i rapporteringsprocessen (Vigneau, Humphreys & 

Moon, 2015; Adams & Frost, 2008; Zambon & Del Bello, 2005; Gond & Herrbach, 2006).  

 

I det empiriska materialet framställs det från majoriteten av respondenterna att prestationsmätningar 

av CSR är till för den interna styrningen men det finns inga vidare förklaringar än det ovan nämnda 

och betoningen i samtalen ligger i de flesta sammanhangen på den externa rapporteringen eller 

intressenter. Vidare får vi uppfattningen att prestationsmätning av CSR främst är till för extern 

rapportering och att vara transparenta än för den interna stryningen (Mura et al 2018; Searcy, 2012) 

 

Det empiriska materialet tyder på svårigheter i prestationsmätning av CSR vilket är något som den 

tidigare forskningen inte belyser. Vi tolkar att detta kan bero på att den tidigare forskningen kring 

prestationsmätning av CSR i den interna styrningen främst är normativ. En tolkning är att det även 

tyder på att forskningen kring prestationsmätning av CSR för övergripande resonemang där 

svårigheter och andra aspekter inte tas med. 

 

5.2.3 Uppdatering 

Ett flertal författare upplyser uppdateringsfasen i ett SPMS eller prestationsmätningssystem som 

fasen när verksamheter behöver återkoppla på de CSR-prestationsmått och mål som har integrerats 

för att kunna skapa nya mål samt uppdatera de tidigare CSR-prestationsmåtten.  

Den här fasen behövs enligt författare eftersom omständigheterna i verksamhetens interna och 

externa omgivning ständigt förändras (Bourne et al, 2005; Epstein et al, 2014; Melynk et al, 2014; 

Searcy, 2012). Vidare beskrivs att prestationsmätningssystemet tappar sin effektivitet om det inte 

hänger med i utvecklingen. Det vi noterar är att uppdateringsfasen när det gäller SPMS inte 

påträffas i empirin. Även den tidigare forskningen kring den här fasen är begränsad. Att den här 

fasen inte återfinns i det empiriska materialet kan bero på att verksamheterna har den externa 
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rapporteringen som fokus, vilket gör att den här fasen inte finns. Vilket enligt vår tolkning beror på 

att prestationsmätning av CSR inte används genomtänkt för den interna styrningen i verksamheterna 

med undantag för två respondenter som utmärkt sig i studien.  

 

I det empiriska materialet ser vi en process för prestationsmätningen av CSR men vi uppfattar inte 

de tre faserna Searcy (2012) beskriver i SPMS eller de fyra faserna Bourne et al (2000) beskriver 

gällande prestationsmätningssystem. Vår tolkning är att det beror på att det största fokuset för 

prestationsmätning av CSR är den externa rapporteringen som både efterfrågas av intressenter och 

utgör ett lagkrav. Vi tolkar det även som att prestationsmätningar av CSR inte ofta har betraktats 

som ett styrmedel i varken litteraturen eller i det här fallet på verksamheterna. 

 

6. Bidrag 
 
6.1 Studiens resultat 
Syftet med studien var att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sina 

interna prestationsmätningar. Vår empiriska studie visar att verksamheter inte har fört in CSR i 

sina interna prestationsmätningar för intern styrning. Prestationsmätningarna används istället 

framförallt för att kunna rapportera CSR-prestationer externt, som ett sätt att skapa transparens mot 

externa intressenter. Informationen som framkommer vid prestationsmätningar för extern 

rapportering används även i viss mån internt i styrningssyfte.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 
Studien har visat att det finns en del likheter mellan den tidigare forskningen och vårt empiriska 

material. Det empiriska materialet har som den tidigare forskningen visat att CSR har blivit en mer 

integrerad del av verksamheten i majoriteten av verksamheterna (Arjaliés & Mundy, 2013; 

Blowfield & Murray, 2014; Landrum, 2018; Krisnawati et al, 2014).  

 

Prestationsmätningar av CSR för den interna styrningen är ett forskningsområde som är begränsat. 

Den största delen av forskningen som finns är dessutom normativa studier där prestationsmätningar 

av CSR framgångsrikt används för den interna styrningen (Epstein et al, 2014; Searcy, 2012; 

Searcy, 2016; Mura et al, 2018). Vår empiriska studie talar däremot för att verksamheter främst 

använder prestationsmätningar av CSR för att kunna rapportera CSR-prestationer externt för att 

således skapa trovärdighet och transparens gentemot externa intressenter. Det finns en del tidigare 

forskningen som talar för detta och påpekar att verksamheter lägger stort fokus på den externa 
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rapporteringen och inte styrningsfunktionen som prestationsmätningar av CSR kan bidra med 

(Mura et al, 2018; Fuente, Garcia-Sánchez & Lozano, 2017; Chena, Feldmann & Tanga, 2015; 

Parris et al, 2016). 

 

Vår tolkning utifrån den empiriska studien är att prestationsmätningar av CSR inte används för den 

interna styrningen. Det finns ett fåtal verksamheter som arbetar med prestationsmätningar av CSR 

för den interna styrningen men de är enbart ett fåtal och även där tycks ett stort fokus ligga på 

extern rapportering och transparens.  

 

Tidigare forskning redogör för att verksamheter med hjälp av SPMS och dess faser kan 

prestationsmäta sina CSR-aktiviteter på ett lämpligt vis (Searcy, 2012, Mura et al, 2018). Vi har 

dock noterat att den tidigare forskningen kring SPMS är bristfällig i dess faser samt saknar 

empiriskt stöd. Utifrån det empiriska underlaget tolkar vi det som att faserna i ett SPMS inte 

återfinns i verksamheternas arbete med prestationsmätningar av CSR. 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Studien visar att prestationsmätningar av CSR framförallt används för att kommunicera CSR-

prestationer till externa intressenter. Enligt vår empiriska studie har CSR blivit både viktigare och 

mer integrerat i verksamheterna. Vårt råd till de verksamheter som arbetar aktivt med CSR och 

prestationsmätning är att de kan gynnas av att föra in CSR mer i det vardagliga arbetet med 

prestationsmätning, eftersom prestationsmätning kan hjälpa kontrollen, planeringen och 

prestationen av CSR-aktiviteter. 

 

För att kunna använda prestationsmätning som ett styrmedel för CSR kan rutiner som liknar den 

traditionella prestationsmätningen även införas när det gäller CSR. En idé kan vara att ha ett mer 

systematiskt och genomtänkt arbetssätt gällande just prestationsmätningen av CSR.  

 

6.4 Vidare forskning 
Denna studie har kommit fram till att det finns en begränsad mängd forskning kring 

prestationsmätningar av CSR för den interna styrningen. Den forskning som finns är dessutom inte 

särskilt djupgående och mestadels normativ. Bland annat visar vår empiriska studie att det finns 

flera svårigheter med att prestationsmäta CSR vilket den tidigare forskningen inte ofta har belyst.  
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Därför är ett förslag till vidare forskning att göra flera kvalitativa studier med fokus på 

prestationsmätningar av CSR för den interna styrningen för att få djupare förståelse för hur det ser 

ut i praktiken.   

 

Prestationsmätningssystem är ett väletablerat forskningsområde, men enligt vår tolkning finns det 

begränsat med forskning som dessutom är bristfällig kring SPMS. Ett förslag till vidare forskning är 

därför att ta reda på hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sitt prestationsmätningssystem 

eller som forskningen benämner det SPMS. 
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Bilagor  
Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Presentation 

Vi heter Iman Yassin och Josefine Walfridsson och läser ekonomprogrammet vid Högskolan i 

Gävle. Vi skriver just nu examensarbete inom området ekonomi & verksamhetsstyrning. Vi är båda 

23 år gamla och kommer från Uppsala. Båda är intresserade av hållbarhet därav studiens syfte.  

 

Inledande frågor 

• Vi vill börja med att berätta att medverkan är frivillig samt fråga om vi har ert samtycke? 

• Får vi spela in samtalet? Informationen kommer enbart att användas till studien. 

• Vill du börja med att berätta om dig själv lite kort, vem är du?  

• Hur ser din bakgrund ut och vilka är dina arbetsuppgifter i verksamheten? 

 

Frågor som berör studiens syfte  

1. Vad innebär CSR för er på ________? 

 

2. Tillämpar ni CSR på verksamheten? 

 

3. CSR har tre områden, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Tillämpar ni CSR i något/några 

av dessa områden? I så fall på vilket sätt? 

- Hur ser era ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstaganden ut? 

 

4. Prestationsmätning syftar till att hjälpa företagens målsättning och strategiska process 

genom; planering och målsättning, genomförande och utvärdering av aktiviteter. Använder 

ni prestationsmätning i verksamheten? 

 

5. Hur arbetar ni med CSR? Använder ni prestationsmätning i samband med CSR? D.v.s. 

analyserar ni er situation, sätter mål, gör planer, genomför aktiviteter och utvärderar dessa? -

I så fall hur? 

 

6. Mäter ni prestationen av CSR-aktiviteter för intern användning? På vilket sätt? Finansiella 

och icke-finansiella mått? 
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7. Mäter ni de olika delarna av CSR? Ekonomiska, sociala, miljömässiga. Hur? Vilka mått 

används till respektive område? 

 

8. Anser ni det finns svårigheter med mätningen av CSR-aktiviteter utifrån er erfarenhet?  

 

9. Är det något ni vill berätta om era CSR åtaganden som vi inte har frågat om? 


