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Förord 

Att fått möjlighet att skriva denna uppsats har varit roligt, utmanande och inte 
minst väldigt lärorikt. Att vi fått möjligheten att intervjua företagsledare har 
gett oss en bra förståelse för komplexiteten i att styra en verksamhet men 
även en givande insikt i hur det är att vara en företagsledare vilket vi båda 
har som ambition att bli i framtiden. Därför vill vi rikta ett stort tack till 
samtliga företag och företagsledare som tagit sig tid och ställt upp på våra 
intervjuer då vi utan ert deltagande inte hade haft möjlighet att färdigställa 
denna uppsats. Vidare vill vi även passa på att rikta ett stort tack till våra 
handledare Inger Esperi och Mikael Johnsson som under uppsatsens gång 
givit oss ett bra stöd och konstruktiv kritik. Båda författarna har varit lika 
delaktiga i uppsatsen som skrivits gemensamt. 
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Sammanfattning 

Bakgrund och problemformulering: Verksamhetsstyrning är en grundbult 
i företagande och förekommer i princip alltid. Styrningen kan dock vara mer 
eller mindre uttalad och strukturerad vilket gör varje företags styrning unik. 
Att få en djupare förståelse för små och medelstora företags styrning är ett 
intressant forskningsområde då teori inom verksamhetsstyrning utgår från 
stora företag vars tid och resurser väsentligt skiljer sig från företagen i denna 
studie. Befintlig forskning om belöningssystem behandlar stora företag i 
andra kontexter som skiljer sig från den svenska. Även i de kontexter som 
studerats saknas en djupgående förståelse och för belöningssystem i små och 
medelstora företag har relevant forskning över huvud taget inte identifierats. 
Det är därför intressant att studera i vilken utsträckning svenska små och 
medelstora företag använder belöningssystem och hur systemet i så fall är 
designat. Vidare har intresset för att arbeta mer hållbart och ansvarsfullt 
under senare år ökat markant, ändå tycks rollen som små och medelstora 
företags har för en hållbar utveckling blivit förbisedd. Det är därför av 
intresse att öka förståelsen för hur små och medelstora företag arbetar med 
CSR-engagemang och hur långt de har kommit i ett strukturerat arbete 
liknande deras traditionella styrningsarbete av kärnverksamheten. 

Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för 
verksamhetsstyrning och belöningssystem, de bakomliggande motiven för 
CSR-engagemang samt sambandet mellan verksamhetsstyrning och CSR-
engagemang. 
Slutsatser: Resultatet av studien visar att verksamhetsstyrningens design och 
omfattning i små och medelstora företag varierar väsentligt. Gemensamt är 
att alla företag målsätter, följer upp och utvärderar kortsiktiga mål av 
ekonomisk karaktär. Bland företagen i studien hade nio av tio företag ett 
belöningssystem i form av årsbonusar där de anställda delar på en pott av 
årets resultat. Beträffande styrning av kärnverksamheten jämfört med 
styrning av CSR-engagemang uppmärksammar studien stora skillnader. 
Samtliga företag arbetar aktivt med CSR men detta ingår i regel inte i 
företagens styrsystem. Den största anledningen är att CSR oftast består av 
mjuka värden vilka upplevs som problematiska att mäta med undantag för 
miljömål.  
Nyckelord: Verksamhetsstyrning, CSR, Belöningssystem, Små och 
medelstora företag  
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1.   Inledning 

Det inledande kapitlet ger en introduktion till valet av ämne. Avsnittet syftar 
till att ge en bred förståelse av begreppen Corporate Social Responsibility 
(CSR) och verksamhetsstyrning. Detta mynnar ut i en problemdiskussion 
vilken slutligen leder fram till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

1.1.  Introduktion 

Verksamhetsstyrning är en grundbult i företagande då styrning av någon 
form alltid förekommer i en organisation eller företag. Styrningen kan dock 
vara mer eller mindre uttalad, strukturerad och omfattningen varierar kraftigt 
mellan olika företag. Att styra mot uppställda mål är en gammal företeelse 
som härstammar från begreppet ekonomistyrning vilket definierades första 
gången av Anthony (1965). Ekonomistyrning skapades som ett system tänkt 
att ge stöd åt interna ekonomiska beslut. Beslut som uteslutande rörde den 
ekonomiska aspekten inom företagande. Minskade kostnader, ökad- 
lönsamhet och försäljning är exempel på sådant som styrningssystemet är 
tänkt att stödja. Med tiden har ekonomistyrning förändrats till att innefatta en 
större bredd av aspekter. Begreppet verksamhetsstyrning har växt fram som 
ett bredare styrningsverktyg. Verksamhetsstyrning inbegriper fler aspekter 
än den traditionella ekonomistyrningen då ökad kundnöjdhet, kortare 
leveranstider och ett socialt ansvarstagande kan ingå som ett komplement till 
den ekonomiska aspekten. Malmi och Brown (2008) understryker begreppets 
vida betydelse och menar att olika författare använder olika definitioner. Den 
definition av verksamhetsstyrning som kommer att ligga till grund för i den 
här studien är att verksamhetsstyrning består av verktyg som syftar till att öka 
sannolikheten hos individer och grupper att agera i samstämmighet med 
organisationens mål och på så sätt möjliggöra för organisationen att uppnå 
dem (Flamholtz 1983, Flamholtz et al. 1985, Otley 2003, Merchant & Van 
der Stede 2012). Studien kommer bygga på ett ramverk av Flamholtz et al. 
(1985) som innefattar fyra typer av styrningsverktyg: Planering, mätning, 
återkoppling och utvärdering-belöning som tillsammans möjliggör för 
företaget att uppnå̊ sina mål. Det finns inga regler som bestämmer hur 
verksamhetsstyrningen ska utformas, därför kan verksamhetsstyrningen 
anpassas efter varje företag, styrningen blir därför unik för det enskilda 
företaget (Ax et al. 2005). Det gäller inte minst för små och medelstora 
företag som dessutom saknar tydliga riktlinjer för hur styrningen bör se ut 
(Kloviené och Speziale 2015).  
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Otley (1994) argumenterar vidare för att organisationer opererar i en mer 
osäker och globaliserad värld där antalet mellanchefer blir färre. Detta skiljer 
sig från när Anthony (1965) definierade ekonomistyrning då förhållandet var 
det motsatta. I dagens företagsklimat är det viktigt att ha delaktiga 
medarbetare därför är behovet av empowerment större än tidigare. 
Belöningssystem är ett sätt att stimulera de anställda till delaktighet och 
möjliggör att varje anställd tar det ansvar som krävs för att företaget ska bli 
framgångsrikt. Syftet med belöningssystemet är att styra de anställdas 
beteende och få dem att arbeta mot organisatoriska mål samt påminna och 
motivera de anställda. (Merchant & Van der Stede 2012, Malmi & Brown 
2008, Merchant & Otley 2007, Bonner & Sprinkle 2002, Flamholtz et al. 
1985). 

Den andra delen i studien syftar till att undersöka de bakomliggande motiven 
till varför små och medelstora företag arbetar med CSR samt undersöka 
sambandet mellan verksamhetsstyrning och CSR-engagemang. CSR innebär 
att företagen tar ansvar inför dess omgivning. Begreppet definieras av Europa 
kommissionen (2011) som: företagens ansvar för deras påverkan på 
samhället. Trycket på företag att arbeta hållbart och ansvarsfullt har under 
2000-talet ökat markant, ändå tycks rollen som små och medelstora företag 
har för en hållbar utveckling blivit förbisedd. Media rapporterar dagligen om 
företag som brister i sitt sociala ansvarstagande och nya skandaler leder till 
ytterligare ökad uppmärksamhet. Detta leder till att konsumenter och 
intressenter efterfrågar ett mer hållbart agerande och efterfrågan på hållbara 
produkter och tjänster ökar (Waddock et al. 2012, Isaksson & Garvare 2011). 
Företag kan inte länge enbart fokusera på kortsiktig lönsamhet utan måste 
även skapa starka band med samhället, sunda kundrelationer, investera i 
forskning och utveckling samt stärka sitt varumärke (Szekely & Knirsch 
2005). För framgångsrikt implementera CSR-aspekter i verksamheten 
behöver företag skapa en stark koppling mellan CSR och företagets 
övergripande affärsstrategi (Porter & Kramer 2006). Har företaget ingen 
koppling mellan kärnverksamheten och CSR-engagemang tenderar 
resultaten av engagemangen att begränsas (Porter & Kramer 2006). Att öka 
insikten kring hur små och medelstora företag arbetar med 
verksamhetsstyrning och CSR-engagemang är intressant då små och 
medelstora företag  utgör 99% av alla företag och sysselsätter två tredjedelar 
av alla anställda i den privata sektorn inom EU (European Commission 
2015). Det faktum att större delen av företagen inom EU är små och 
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medelstora visar den centrala roll de har för en hållbar utveckling. Detta till 
trots har tidigare forskning främst behandlat hållbarhetsarbete i stora 
organisationer (Lueg & Radlach 2015, Mousiolis et al. 2015, Moyeen & 
Courvisanos 2012, Salimzadeh & Courvisanos 2015). Det finns därför ett 
behov av att öka förståelsen för hur små och medelstora företag arbetar med 
CSR-engagemang för att underlätta för framtida forskning att understödja 
små och medelstora företag i detta arbete. 

1.2.  Problemformulering 

Studien kommer utgå från en teoretisk referensram där begreppet 
verksamhetsstyrning beskrivs som ett verktyg som syftar till att styra de 
anställdas beteende i önskad riktning. Den teoribildning som finns på 
området beskriver att små och medelstora företag upplever problem med att 
styra verksamheten då det saknas generella riktlinjer för detta (Kloviené & 
Speziale 2015). Vidare upplever små och medelstora företag svårigheter att 
anpassa verksamhetsstyrningen till företagets strategi. Styrningen tenderar 
dessutom att vara informell och växa fram i takt med att problem för 
verksamheten uppstår (Kloviené & Speziale 2015). Verksamhetsstyrningen 
består av flera olika delar där återkoppling beskrivs som ett viktigt verktyg 
som ensamt eller i kombination med andra kan styra de anställdas beteende i 
önskad riktning (Flamholtz et al. 1985).Tidigare forskning belyser att få små 
och medelstora företag använder formella system för att återkoppla den 
information som deras mätningar ger (Hudson et al. 2001). Även 
belöningssystem är ett viktigt verktyg för att styra de anställdas beteende. 
Belöningssystemets uppgift är att styra de anställda att arbeta mot 
organisatoriska mål samt påminna, motivera och belöna dem att uppnå dessa 
(Merchant & Van der Stede 2012, Malmi & Brown 2008, Merchant & Otley 
2007, Bonner & Sprinkle 2002, Flamholtz et al. 1985). Befintlig forskning 
om belöningssystem behandlar stora företag i andra kontexter som skiljer sig 
från den svenska (Medoff & Abraham 1980, Baker et al. 1988). Även i de 
kontexter som studerats beskriver Baker et al. (1988) att en djupgående 
förståelse saknas och för belöningssystem i små och medelstora företag har 
relevant forskning inte kunnat identifieras. Det är därför intressant att studera 
i vilken utsträckning svenska små och medelstora företag använder 
belöningssystem och hur systemet i så fall är designat. 

Vidare är verksamhetsstyrningens roll vid styrning mot hållbarhetsmål ett 
relativt outforskat område (Lueg och Radlach 2015). Framförallt visar den 
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tidigare forskningen att små och medelstora företag upplever svårigheter att 
på ett effektivt sätt utvärdera och följa upp sina CSR-engagemang (Isaksson 
& Garvare 2013, Clarke et al. 2011). En av anledningarna till detta är att de 
system och riktlinjer som finns för hållbarhetsarbete idag enbart lämpar sig 
för stora företag med fler och större resurser. Små och medelstora företag 
saknar oftast kapital och expertis för att kunna mäta resultatet av sitt 
hållbarhetsarbete (Isaksson & Garvare 2013). Både Lueg och Radlach (2015) 
och Yu och Bell (2007) visar i sina studier att den sociala och etiska aspekten 
oftast negligeras när företag fokuserar sitt hållbarhetsarbete. Det vanligaste 
är att företag arbetar med det miljömässiga ansvarsområdet inom CSR (Yu 
& Bell 2007). En anledning till att miljöansvaret ofta hamnar i fokus är att 
tillverkande företag har lagkrav kopplat till miljö medan andra typer av CSR-
engagemang är frivilligt. En annan anledning som nämns är det faktum att 
det är enklare för företag att följa upp och utvärdera miljöarbete jämfört med 
socialt- eller etiskt arbete. Yu och Bell (2007) hävdar även att tidigare 
forskningsstudier endast fokuserar på hur företag tar miljömässigt ansvar 
kopplat till deras verksamhetsstyrning och att övriga dimensioner utelämnas 
något som ytterligare rättfärdigar denna studie. Enligt befintlig teori 
bakomliggande motiv som berättigar företag att involvera sig i CSR. Det kan 
medföra konkurrensfördelar, det kan underlätta möjligheten att rekrytera och 
behålla personal, möjliggöra för en effektiva resursanvändning samt stärka 
varumärket. Detta sammantaget kan leda till ökad lönsamhet (Porter & 
Kramer 2006).  Utifrån ovanstående resonemang har studien syfte växt fram. 
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1.3.  Syfte 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för verksamhetsstyrning 
och belöningssystem, de bakomliggande motiven för CSR-engagemang samt 
sambandet mellan verksamhetsstyrning och CSR-engagemang. 

1.4.  Frågeställningar 

Studien kommer svara på följande frågeställningar:  

Hur ser verksamhetsstyrningen och belöningssystem ut i små och 
medelstora företag? 

Vilka är motiven till att små och medelstora företag väljer att engagera sig i 
CSR? 

Är det någon skillnad beträffande styrning av kärnverksamheten kontra 
CSR-engagemang? 

1.5.  Avgränsningar 

Studien avgränsas till små och medelstora svenska företag inom 
tillverkningsindustrin. Det vanligaste sättet att definiera små och medelstora 
företag (SMF) är utifrån några av följande kriterier; antalet anställda, 
nettotillgångar, årlig omsättning och årlig produktionsvolym (Salimzadeh & 
Courvisanos 2015). Denna studie kommer använda sig av EU:s definition av 
SMF vilken utgår från kriterierna antalet anställda och årlig omsättning. Små 
företag definieras av kriterierna, färre än 50 personer anställda och en 
årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro 
per år. Medelstora företag definieras av att de sysselsätter färre än 250 
personer och har årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en 
balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år  (Tillväxtverket 
2016). 
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2.  Teoretisk referensram 

I kapitlet redogörs för den teori som ligger till grund för uppsatsens empiri 
och analys. Inledningsvis diskuteras begreppen, verksamhetsstyrning, 
belöningssystem och CSR. Vidare redogörs för teori som appliceras för att 
försöka förstå hur begreppen anpassas till små och medelstora företag. 

2.1.  Verksamhetsstyrning 

Begreppet ekonomistyrning tar sin början 1965 då Anthony (1965) definierar 
ekonomistyrning som en process där ledare försäkrar att det finns resurser 
som används effektivt och produktivt för att uppfylla organisationens mål. 
Anthony (1965) förstår redan då att beteendestyrning är centralt vilket 
kommit att prägla den moderna verksamhetsstyrningen, att förstå hur ledare 
agerar är avgörande för att konstruera ett fungerande styrsystem. Paradoxalt 
nog gjorde Anthonys (1965) breda definition att verksamhetsstyrning nästan 
enbart kom att kretsa kring styrningsverktyg inom det vi idag kallar 
ekonomistyrning. Ekonomistyrning avser intern styrning tänkt att ge stöd åt 
interna ekonomiska beslut. Verktyg som används är bland annat budgetering 
och kostnadskalkylering (Langfield- Smith 1997, Otley 1999, Chenhall 
2003). Denna typ av styrning lämpade sig väl för dåtidens organisationer. 
När Anthony (1965) definierade ekonomistyrningen gjorde han det med 
utgångspunkt i dåtidens företagsklimat. Han antog i sin definition existensen 
av relativt stora och stabila organisationer och många mellanchefer med 
tydliga roller (Otley 1994). Antagandena som Anthony (1965) gjorde är inte 
längre självklara vilket Otley (1994) tar fasta på. 

Otley (1994) argumenterar för att företag behöver en högre grad av 
empowerment och en förmåga att engagera anställda i alla typer av positioner 
inte bara den högsta ledningen. Nutidens organisationer kräver enligt samma 
forskare flexibilitet, anpassningsförmåga och ständigt lärande för att vara 
framgångsrika något som styrningsverktyg inom ekonomistyrning inte 
stöder. Därför har ekonomistyrning sakta men säkert kommit att förändras 
till verksamhetsstyrning där styrningsverktyg inom ekonomistyrning ingår i 
ett begrepp långt mycket bredare, innehållsrikt, komplext och med ett 
tydligare fokus på beteendestyrning. Den definition av verksamhetsstyrning 
som kommer att ligga till grund för analysen beskriver begreppet som 
verktyg som syftar till att öka sannolikheten hos individer och grupper att 
agera i samstämmighet med organisationens mål och på så sätt möjliggöra 
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för organisationen att uppnå dem (Flamholtz 1983, Flamholtz et al. 1985, 
Otley 2003, Merchant & Van der Stede 2012). De verktyg som anses ingå i 
verksamhetsstyrning varierar mellan forskare. För att underlätta analysen 
utgår studien från de verktyg Flamholtz et al. (1985) argumenterar för. Det 
vill säga (1) planering, (2) mätning (3) återkoppling och (4) utvärdering-
belöning. Planering inbegriper målsättning på varje delområde som företaget 
väljer som en del av verksamhetsstyrningen. Företaget bör konkretisera och 
kvantifiera målen så det är tydligt vad som bör uppnås. Planering är således 
ett verktyg för att belysa de delar som företaget prioriterar. Dessa delar bör 
målsättas både på kort och lång sikt (Flamholtz et al. 1985). Mätning innebär 
att de kvantifierade målen mäts som underlag för det tredje verktyget 
återkoppling (Flamholtz et al. 1985). Återkoppling och utvärdering-
belöning diskuteras separat under nedanstående rubrik med anledning av 
deras centrala roll för att uppfylla studiens syfte. 

2.2.  Återkoppling och utvärdering-belöning 

Återkoppling av mätningarna ger information om beteende och resultat. 
Återkopplingen har beteendestyrande egenskaper ur två perspektiv. Dels 
erbjuder verktyget information som möjliggör för den anställde att korrigera 
sitt beteende om detta avviker från det önskade och dels fungerar 
informationen motiverande då det ger ett löfte för framtida belöningar 
(Flamholtz et al. 1985). Även ledningen är i behov av återkoppling för att på 
ett underbyggt sätt kunna justera eller förändra delar i styrningen som inte 
fungerar och på så sätt undvika att misstag begås två gånger. Den 
återkopplade informationen fungerar också som ett kvitto för ledningen som 
bekräftar de delar i styrningen som fungerar (Flamholtz et al. 1985, Otley 
1999). Verktyget är därför en viktig del i den lärande organisationen och 
således bindväven i styrningen. Utvärdering-belöningssystem är 
det slutgiltiga verktyget i styrningen, här knyts säcken ihop. Faktiskt resultat 
utvärderas med utgångspunkt i de uppsatta målen. De anställdas eller en 
grupps prestationer jämförs med förbestämda mål. Belöningar utgår enligt 
teori som en följd av önskat beteende och en utebliven sådan tolkas som 
motsatsen (Flamholtz et al. 1985). Belöningar syftar till att påminna och 
motivera de anställda att uppnå de mål som företaget har satt upp för att sedan 
belöna de som lyckas (Merchant & Van der Stede 2012, Malmi & Brown 
2008, Merchant & Otley 2007, Bonner & Sprinkle 2002, Flamholtz et al. 
1985). Belöningssystem delas vanligtvis in i monetära och ickemonetära 
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belöningar. Monetära belöningar förknippas vanligtvis med kortsiktiga 
ekonomiska belöningar såsom bonusar, optionsprogram eller löneökningar. 
Ickemonetära belöningar däremot kan ta uttryck som en befordran, ökat 
inflytande vid beslut, ökad möjlighet till ledighet eller erkännande från 
chefen. Merchant och Van der Stede (2012) argumenterar för att belöningar 
kan vara i princip vad som helst så länge de anställda värdesätter belöningen. 
De sätter upp sex kriterier förutom värdesättande som avgör om en belöning 
fyller sitt syfte. Belöningen ska vara: (1) stor nog att göra ett avtryck, (2) 
förståelig, (3) komma rätt i tid, (4) vara hållbar, (5) vara möjlig att återkalla 
samt (6) kostnadseffektiv. Det vanligaste argumentet för belöningssystem 
är  att det leder till en ökad ansträngning hos de anställda jämfört med 
ansträngningen vid avsaknaden av ett sådant (Malmi & Brown 2008, Bonner 
& Sprinkle 2002). Baker et al. (1988) hävdar dock att detta inte behöver vara 
fallet. De menar istället att monetära belöningar är kontraproduktiva, att de 
sänker den anställdes motivation. De menar att anställda som fokuserar på att 
tjäna mer pengar får en mängd negativa konsekvenser. De anställda tenderar 
att fokusera på den uppgift där belöning utgår eller är mest kännbar. Det leder 
till att andra uppgifter blir lidande i  jämförelse, det som mäts blir gjort (Otley 
1999). 

2.3.  Verksamhetsstyrning i små och medelstora företag 

Kloviené och Speziale (2015) belyser att det är problematiskt för små och 
medelstora företag att anpassa sin verksamhetsstyrning då de modeller som 
utvecklas enbart lämpar sig för stora företag. Verksamhetsstyrning i små och 
medelstora företag är oftast informell och styrningen baseras på specifika 
problem vilket leder till att den växer fram spontant snarare än planeras. 
Tillvägagångssättet strider mot Flamholtz et al. (1985) beskrivning av en 
framgångsrik verksamhetsstyrning. Enligt Barnes et al. (1998) 
karaktäriserats den av en dålig anpassning mellan strategi och åtgärder. 
Något som stärks i studien av Hudson et al. (2001) där ledare medger att 
styrningen inte alltid ligger helt i linje med företagets strategi. Anledningarna 
till att verksamhetsstyrningen växer fram snarare än planeras beror bland 
annat på att små och medelstora företag saknar mänskliga resurser och har 
begränsade ekonomiska möjligheter för att implementera en välplanerad 
verksamhetsstyrning (Barnes et al. 1998, Hudson et al. 2001). I dagsläget 
finns det inga generella riktlinjer som kan förklara och hjälpa små och 
medelstora företag att använda verksamhetsstyrning på ett effektivt sätt 
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(Kloviené och Speziale 2015). Även om generella riktlinjer för  
verksamhetsstyrning inte existerar i små och medelstora behöver de likt stora 
företag översätta den övergripande strategin till verkliga aktiviteter med 
specifika mål för att möjligheten ska finnas för återkoppling och utvärdering. 
Små och medelstora företag väljer därför ofta ett fåtal indikatorer och mått 
som anses nödvändiga att uppfylla för att nå de mål som preciserats 
(Kloviené och Speziale 2015). Kloviené och Speziale (2015) hävdar 
dessutom att en fungerande verksamhetsstyrning med bra mått och 
indikatorer, både finansiella och icke finansiella, kan underlätta för företag 
att effektivt implementera mål för CSR och hållbarhet. Ett problem för små 
och medelstora företag med att anpassa sin verksamhetsstyrning till CSR och 
hållbarhet är deras fokus på kortsiktiga operativa och finansiella prestationer 
(Yu & Bell 2007, Garengo et al. 2005, Hudson et al. 2001). Balanserade 
styrningsmodeller används sällan och områden som innovation, arbetsmiljö, 
human kapital etc. mäts och utvärderas inte på samma sätt som kortsiktiga 
mål (Hudson et al. 2001). Kaplan och Norton (1995) introducerade det 
balanserade styrkortet som innebär att företag bör ta hänsyn till fyra olika 
perspektiv när det sätter målen för verksamheten: Finansiellt perspektiv, 
Kundperspektiv, Lärande- och utvecklingsperspektiv samt interna processer 
(Kaplan & Norton (1995). Syftet med det balanserade styrkortet är att bredda 
styrningen från enbart ekonomiska mål. Genom att inkludera icke-
ekonomiska mål kan företag få en bättre långsiktig styrning. Vid återkoppling 
av mätningarna i små och medelstora företag identifierar Hudson et al. (2001) 
att få företag har formella system. Ett formellt system för återkoppling 
innebär att företaget stannar upp och går igenom mål och måluppfyllelse vid 
exempelvis månatliga möten. Avsaknaden av relevant forskning för 
belöningssystem i små och medelstora företag tycks vara stor. I dagsläget är 
det svårt att hitta forskning som skapar förståelse för hur små och medelstora 
företag använder belöningssystem. 

2.4.  Vad är CSR? 

Coppa och Sriramesh (2013) menar att CSR innebär företag ska kunna 
generera lönsamhet, samtidigt som de orsakar minimal skada för samhället 
och bidra till sociala förbättringar. Mallin (2013) fastslår att företag är 
verksamma i ett större samhälle och inte i ett definierat företagsvakuum. 
Företag kan inte enbart fatta beslut som är gynnsamma ur deras och/eller 
ägarnas synvinkel om det har en negativ påverkan på miljön och 
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omgivningen där företaget existerar. Begreppet tripple bottom line (TBL) är 
ett annat relevant begrepp (Elkington 1994) för CSR. TBL illustrerar att 
hållbar utveckling nås genom att tre olika dimensioner balanseras. Elkington 
(1999) benämner dessa dimensioner som människa, planet och lönsamhet, 
vilka kan översättas till ansvar som rör miljöintegrering, ekonomiskt välstånd 
och social rättvisa (Bansal 2004). För att ett företag ska anses agera 
hållbarbart krävs att samtliga av dessa tre dimensioner balanseras. Elkington 
(1994) belyser vikten av att företag hittar sätt att samarbeta med kunder, 
leverantörer och andra intressenter, även i viss mån konkurrenter, för att hitta 
hållbara affärsmetoder. Inte enbart för att kunna ta sitt samhällsansvar utan 
även för att kunna hitta konkurrensfördelar. CSR handlar även om att företag 
ska engagera sig i filantropiska aktiviteter, bygga en god kommunikation och 
relation med lokalsamhället, ta hand om sina anställda och skapa goda 
arbetsförhållanden, fortsätta göra affärer inom lokalsamhället och samtidigt 
ta hänsyn till miljön (Roberts et al. 2006). Motiv för att engagera sig inom 
CSR är att det är en källa till möjligheter, innovation och möjliga 
konkurrensfördelar (Porter & Kramer 2006). Andra dominerande motiv som 
anges för att ett företag ska engagera sig inom CSR är bättre möjligheter att 
rekrytera och behålla kompetens, effektivare resursanvändning och ett stärkt 
varumärke (Porter & Kramer 2006). Archie B. Carroll är en forskare vars 
forskning kring CSR är välciterad. Carroll (1991) anser att CSR ska ses 
utifrån fyra nivåer, dessa skiljer sig dock något från hur andra författare ser 
på uppbyggnaden av CSR. Enligt Carroll (1991) består de fyra nivåerna av 
ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvarstagande. Gemensamt för 
de olika uppfattningarna om CSR är att samtliga delar hänger ihop och 
behöver uppfyllas för att ett företag ska kunna anses ta sitt fulla ansvar. 
Utifrån ovanstående resonemang kommer följande ansvarsområden inom 
CSR ingå i studiens teoretiska referensram: 

2.4.1.   Ekonomiskt ansvarstagande 

Carroll (1991) menar, inte helt olikt Friedman (1970), att organisationer 
skapas i syfte att agera som en ekonomisk enhet. Ekonomisk vinst bör vara 
primära motivet för organisationens verksamhet. Elkington (1999) ser det 
ekonomiska ansvaret som ett ansvar som sträcker sig längre än att enbart 
generera vinst åt företaget. Företag ska även bidra med positiva ekonomiska 
fördelar till lokalsamhället. Vidare anser Carroll (1991) att resterande delar 
av en organisations sociala ansvar utgår från det ekonomiska ansvaret. 
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Carroll och Schwartz (2003) utvecklar detta och menar att det ekonomiska 
ansvarsområdet omfattar alla de aktiviteter som ett företag direkt eller 
indirekt genomför och som motiveras av att det har en positiv inverkan på 
företaget. En typ av aktivitet som har en direkt positiv inverkan är ökad 
försäljning medan en annan aktivitet som indirekt påverkar är valfri åtgärd 
som syftar till att öka moralen och välbefinnandet hos de anställda (Carroll 
& Schwartz 2003). Alla aktiviteter ett företag gör som förmodas leda till ökat 
värde på aktien och/eller resultatet ska bedömas som ekonomiskt motiverat. 

2.4.2.   Socialt ansvarstagande 

Socialt ansvarstagande innebär att företag ska använda sig av rättvisa 
affärsmetoder både mot de anställda och lokalsamhället där företaget 
opererat (Elkington 1999). Företag ska betala rättvisa löner till sina anställda, 
upprätthålla en säker och bra arbetsmiljö och agera som en god 
samhällsmedborgare (Elkington 1999). Hur Elkington ser på det sociala 
ansvaret ligger även i linje med hur Roberts et al. (2006) beskriver det. De 
menar att socialt ansvar handlar om att ta hand om sina anställda och skapa 
goda arbetsförhållanden. Ett sätt att göra detta är genom att erbjuda 
möjligheter till träning och personlig utveckling (Roberts et al. 2006). Porter 
och Kramer (2006) hävdar att företag bör analysera sitt sociala ansvar på 
samma sätt som de utvärderar beslut som rör kärnverksamheten. Genom att 
behandla beslut som rör CSR på samma sätt som andra investeringsbeslut 
kan företag upptäcka att CSR är mer än en kostnad för företaget. 

2.4.3.   Miljömässigt ansvarstagande 

Det finns oftast lagstadgade regler inom miljömässigt ansvar vilket leder till 
att företag måste arbeta på ett sätt som minimerar skador på miljön. Det 
miljömässiga ansvar som behandlas är därför ansvar utöver det som är 
lagstadgat (Carroll & Schwartz 2003). Miljöansvaret syftar till att säkerställa 
att mänskliga aktiviteter inte urholkar jordens land-, luft- och vattenresurser. 
Ekosystem antas ha begränsat antal resurser och företag måste hela tiden 
försöka minska företagets ekologiska fotavtryck (Elkington 1999, Bansal 
2004). Även Székely & Knirsch (2005) visar att det miljömässiga 
ansvarstagandet mäts och bedöms i termer av företagets ekologiska 
fotavtryck. Innovation är en viktig del i denna process. Genom innovation 
kan företag hitta nya tillvägagångssätt att producera produkter som är mer 
resurssnåla, mindre giftiga eller produkter med längre livcykel (Bansal 
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2004). Ett miljömässigt ansvarstagande kan också leda till ekonomiska 
fördelar (Porter & Kramer 2006). 

2.4.4.   Etiskt ansvarstagande 

Det etiska ansvaret är ett frivilligt ansvar där samhället trots det förväntar sig 
att företag agerar. (Carroll 1991). Carroll (1991) beskriver det etiska ansvaret 
som en organisations skyldighet att agera på ett sätt som deras intressenter 
anser vara korrekt, något som Carroll och Schwartz (2003) utvecklar 
ytterligare. Etik handlar om att företag bör agera utifrån standarder och 
normer som är generellt accepterade av organisationen, branschen, 
yrkesgruppen och/eller lokalsamhället (Carroll & Schwartz 2003). Isaksson 
och Garvare (2003) anser även att etiskt beteende av företag innefattar 
problem som; korruption, skattebetalning och anställdas trygghet. Även 
diskriminering, jämställdhet och goda arbetsvillkor är delar som det etiska 
ansvarsområdet täcker. Etiskt ansvar berör således konsekvenserna av ett 
företags handlande. Det etiskt mest korrekta beslutet ett företag fattar är det 
beslut som gynnar flest personer och har flest fördelar. Carroll (1991) och 
Isaksson och Garvare (2009) m.fl. belyser att etiskt ansvarstagande har en 
central roll inom CSR. 

2.4.5.   Filantropiskt ansvarstagande 

Filantropiskt ansvar handlar om något som är önskvärt snarare än tvingat 
(Carroll & Schwartz 2003). Exempel på filantropiskt ansvar är deltagande i 
projekt som bidrar till ökad välfärd, sponsring eller andra lokala engagemang 
(Porter & Kramer 2006). Begreppet filantropi är komplext och för att 
underlätta förståelsen kommer det anpassas för analysen av svenska företag. 
I den svenska kontexten betyder det filantropiska ansvarstagandet mindre 
engagemang som att sponsra idrottsföreningar i närområdet eller på annat sätt 
bidra till det lokala samhället. Svenska små och medelstora företag saknar 
resurser för att engagera sig i mer omfattande välfärdsaktiviteter i en global 
kontext. Det filantropiska området sträcker sig även till andra 
ansvarsområden. Ett företag som väljer att sponsra eller skänka till 
välgörande ändamål med syfte att öka försäljningen av produkter, tjänster 
eller förbättra sin image har ekonomiska motiv och den filantropiska 
handlingen kan således kopplas till det ekonomiska ansvarsområdet (Carroll 
& Schwartz 2003). Gemensamt för etiskt och filantropiskt ansvar är att de 
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behandlar företagets trovärdighet, ansvarstagande och avsikt att vara en god 
samhällsmedborgare(Carroll & Schwartz 2003). 

2.5.  CSR i små och medelstora företag 

Salimzadeh och Courvisanos (2015), Moyeen och Courvisanos (2012) samt 
Mousiolis et al. (2015) belyser i sina studier att tidigare forskning mestadels 
fokuserat på hållbarhetsarbete i större organisationer. Salimzadeh och 
Courvisanos (2015) hävdar likt flera andra forskare att små och medelstora 
företag har en väldigt betydelsefull roll för en hållbar utveckling. De menar 
att ägare, ledare samt anställda i små och medelstora företag inte längre ska 
undantas från miljömässigt och socialt ansvar. En viktig aspekt som tydligt 
skiljer arbete med CSR i små och medelstora företag jämfört med större 
företag är att ägare och ledning i små och medelstora företag ofta är samma 
person. Det innebär att det är ägarnas/ledningens egna attityder, värderingar, 
personliga känslor och påverkan från vänner och familj som styr CSR-
engagemanget (Moyeen & Courvisanos 2012, Mousiolis et al. 2015). Yu och 
Bell (2007) hävdar att konceptet hållbarhet överlag är okänt för många små 
och medelstora företag. Även i de fall företag har en bra förståelse för 
konceptet kvarstår utmaningen att på ett effektivt sätt implementera ansvar 
för sin omgivning i företagets affärsstrategi (Clarke et al. 2011).  

Yu och Bell (2007) menar att ett lågt CSR-engagemang från små och 
medelstora företag kan bero på både interna och externa faktorer. Ett litet 
företag är oftast fullt upptaget med den kortsiktiga överlevnaden och det 
dagliga arbete. De har således för lite tid och för små resurser för 
hållbarhetsstrategier (Yu och Bell 2007). Isaksson och Garvare (2013) menar 
likt ovanstående att trots engagemang från ledare i små och medelstora 
företag slutar det oftast med att de fokuserar på kortsiktiga och dagliga 
operativa problem. Pressen från kortsiktiga mål som företag ställs inför gör 
att de bortser från att investera i den sociala välfärden (Porter & Kramer 
2006). Därför är en av de största anledningarna till att små och medelstora 
företag inte vill, eller kan engagera sig i fler sociala och miljömässiga 
ansvarstaganden brist på tid, pengar och/eller nödvändiga resurser (Moyeen 
& Courvisanos 2012, Yu & Bell 2007, Isaksson & Garvare 2013, Roberts et 
al. 2006). Vidare visar Aya Pastrana och Sriramesh (2014) att små och 
medelstora företag upplever problem med mätning av deras CSR-aktiviteter. 
Företag som arbetar med olika CSR-aktiviteter utvärderar sällan resultatet 
och effekterna på grund av bristen på tydliga metoder och riktlinjer för 
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utvärdering (Aya Patrana & Sriramesh 2014). Coppa och Sriramesh (2013) 
visar liknande resultat där endast en tredjedel av företagen i deras studie 
försökte mäta resultaten av CSR aktiviteterna. 
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3.  Metod 

I kapitlet presenteras och argumenteras för val av metod och varför vald 
metod är bäst lämpad att besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 
Kapitlet beskriver vidare de avgränsningar som gjorts och hur urvalet 
bestämts. Kapitlet avslutas med att presentera de etiska överväganden som 
gjort. 

3.1.  Val av metod 

Forskning delas traditionellt in i två delar, kvalitativ och kvantitativ (Bryman 
& Bell 2013). Vidare finns det två huvudsakliga forskningsansatser att 
tillämpa, deduktion och induktion. Vår undersökning tillämpar en kvalitativ 
metod med en deduktiv forskningsansats då studien utgår från befintlig teori 
som är tillämpbar på verksamhetsstyrning samt CSR-engagemang. I 
kvalitativ forskning läggs stor vikt vid ord och att förstå den sociala 
verkligheten och en deduktiva forskningsansats innebär att befintlig teori 
inom det berörda området prövas för att sedan bekräftas eller förkastas 
(Bryman & Bell 2013). Utifrån befintlig teori har vi sedan bestämt ett antal 
teman och frågor som berör de områden som vi ämnar att undersöka. 
Intervjuer ligger till grund för bedömningen av hur väl befintlig teori 
överensstämmer med det empiriska materialet. Fördelen med en kvalitativ 
studie är flexibiliteten, vi är öppna för olika utfall och låser oss inte till 
hypoteser som är vanligt i kvantitativ forskning. Syftet är att genom öppna 
samtal få en bättre uppfattning om hur företag arbetar med 
verksamhetsstyrning, belöningssystem och CSR. Vi anammar ett tolkande 
synsätt i form av interpretativism. Interpretativism innebär att förstå 
människors beteende utifrån en kontext, ett sammanhang (Bryman & Bell 
2013). Även om företag har en uttalad strategi beträffande CSR-arbetet är vi 
mer intresserade av hur arbetet faktiskt ser ut i praktiken. Utifrån 
respondenternas svar görs en tolkning om hur verkligheten ser ut. Vi kommer 
förhålla oss relativt ostrukturerat och flexibelt så att respondenterna får tala 
så fritt som möjligt för att få en riktig bild av verksamheten. Genom detta 
tillvägagångsätt speglas den sociala verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman 
och Bell 2013). Andra argument som rättfärdigar en kvalitativ studie är att 
tidigare forskning fastslår att kvalitativa studier dominerar forskning inom 
CSR och verksamhetsstyrning i små och medelstora företag (Vazquez-
Carrasco och López-Pérez 2013). Kritiker menar att den kvalitativa 
forskningen är subjektiv och forskarens egna värderingar ligger till grund för 
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hur intervjuerna tolkas vilket leder till en låg generaliserbarheten. Detta 
faktum diskuteras djupare under kapitlet kvalitet. Vidare är kvalitativa 
undersökningar svåra att replikera på grund av variation i sociala miljöer 
vilket ytterligare försämrar trovärdigheten (Bryman & Bell 2013). 

3.2.  Val av design 

Forskningsdesignen utgör en ram för insamling och analys av data samt en 
struktur som styr och vägleder forskaren hur insamlad data ska analyseras 
(Bryman & Bell 2013). Bryman och Bell (2013) redogör för fem former av 
forskningsdesign; experimentell design, tvärsnitts- eller surveydesign, 
longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. Med anledning 
av att syftet är att skapa en djupare förståelse för hur små och medelstora 
företag arbetar med verksamhetsstyrning, belöningssystem och CSR. Har vi 
har valt att göra en tvärsnittsdesign som innebär att vi kommer samla in data 
från mer än ett fall vid en viss tidpunkt. 

3.3.  Urval 

Urvalet gjordes med hjälp av programmet Retriver business där en lista på 
alla små och medelstora aktiebolag inom den specifika branschen togs fram. 
I Retriver business avgränsades sökningen efter företag med anställda inom 
intervallet 10-249 där årsomsättning inte överskred 50 miljoner Euro. 
Resultatet exporterades sedan till ett Excel dokument där vi slumpmässigt 
valde företag att kontakta. Det viktigaste var inte själva företaget utan att vi 
fick kontakt med personer som har gedigen kunskap om verksamheten. 
Genom att intervjua verkställande direktörer och ekonomichefer fick vi bästa 
möjliga förutsättningar att besvara uppsatsens syfte. Urvalsmetoden kallas 
enligt Cohen et al. (2007) för ändamålsenligt urval. Urvalsmetoden är 
lämplig när antalet personer som kan ge den efterfrågade informationen är 
begränsad (Cohen et al. 2007) vilket är fallet i små och medelstora företag. 
Totalt gjordes tio kvalitativa intervjuer vilka senare ligger till grund för 
uppsatsens analys och slutsats. 

3.4.  Datainsamling och undersökningens genomförande 

Undersökningsmetoden beskriver vilken metod som används för att samla in 
data (Bryman & Bell 2013). Inom kvalitativ forskning sker insamling i 
huvudsak via intervjuer, deltagande observationer eller fokusgrupper 
(Bryman & Bell 2013). Kvalitativa intervjuer delas in i två typer, semi-
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strukturerade och ostrukturerade (Bryman & Bell 2013). För insamling av 
primärdata till vår studie tillämpades semi-strukturerade intervjuer med 
frågor som var bestämda på förhand i en intervjuguide (Bryman & Bell 
2013). Intervjuguiden återfinns som bilaga. Bryman och Bell (2013) 
beskriver en semi-strukturerad intervjudesign som ett samtal kring på 
förhand bestämda ämnen där respondenten själv får möjlighet att utforma 
sina svar. Intervjuerna baserades på öppna frågor där respondenten gavs 
möjlighet att fritt formulera sitt svar. Med utgångspunkt i respondentens svar 
fick vi möjlighet att ställa följdfrågor och be om förtydliganden. En stor 
fördel med detta tillvägagångssätt var att både intervjuare och respondenten 
fick möjlighet att återgå till områden eller ämnen som endera part fann 
särskilt intressant. På så sätt minimerade vi risken att missa något väsentligt 
för studien. På grund av det långa avståndet mellan oss och respondenterna 
har valde vi att genomföra intervjuerna över telefon vilket kan kritiseras vid 
djupgående intervjuer (Trost 2005). Möjligheten till tolkning av kroppsspråk 
och kontext går förlorad (Trost 2005) vilket kan ha en betydande roll vid 
kvalitativ forskning. Däremot ger telefonintervjuer möjligheten att tala med 
människor som är geografiskt långt ifrån den plats där intervjuarna befinner 
sig (Widerberg 2002), det är även mer kostnadseffektivt och respondenten 
kan uppleva det mindre besvärligt att besvara känsliga frågor över telefon 
(Bryman och Bell 2013). Vidare ger telefonintervjuerna  en heltäckande bild 
av små och medelstora företag i hela Sverige.  

I god tid innan de tilltänka intervjuerna skickades ett mail till de företag som 
valts ut till vår undersökning. I mailet presenterade vi oss själva, beskrev 
studiens övergripande syfte och tillsammans med respondenten kom vi 
överens om tid för en telefonintervju. Under intervjuerna var vi två 
intervjuare vid varje tillfälle men för att underlätta och förtydliga för 
respondenten hade en av oss huvudansvaret för att styra samtalet (Bryman & 
Bell 2013). Den andre intervjuaren hade därmed möjlighet att föra 
anteckningar och ställa följdfrågor. Samtalen inleddes med att vi 
presenterade oss själva och beskrev studiens syfte för respondenten. 
Samtidigt diskuterades de etiska aspekterna och samtycke till inspelning 
medgavs. Respondenten gavs även möjlighet att ställa frågor om studien. Vi 
gick även igenom förväntad tidsåtgång varefter intervjun inleddes med frågor 
av enklare karaktär där respondenten beskrev sig själv och sina 
arbetsuppgifter. Detta för att inleda samtalet med en personlig prägel som 
enligt Bryman och Bell (2013) är ett sätt att få respondenten att känna 
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trygghet. Förhoppningen var således att bygga upp en relation och en miljö 
där respondenten kunde vara öppen för de mer ingående frågorna för att 
besvara studiens huvudsyfte. Vi lät samtalets riktning styra frågeföljden så 
långt det var möjligt vilket medförde att frågorna inte alltid ställdes i samma 
ordningsföljd. Detta för att skapa ett bättre flyt i samtalet. Ett fåtal 
respondenter tenderade att sväva iväg vilket fick till följd att vi med hjälp av 
intervjuguiden behövde styra samtalet i större utsträckning än andra 
intervjuer. Avslutningsvis sammanfattades intervjun och respondenten gavs 
möjlighet att addera ytterligare information eller ställa frågor. För att lyckas 
väl med analysen transkriberades materialet i nära anslutning till varje 
intervjutillfälle. Enligt Widerberg (2002) är transkribering centralt för att 
tolka språk, uttryck och långa tystnader. Transkriberingen gav oss 
möjligheten att analysera oss själva som intervjuare för att bli bättre till nästa 
intervjutillfälle (Widerberg 2002). Widerberg (2002) belyser även vikten av 
att direkt efter intervjun göra en kortare sammanfattning för att inte glömma 
bort viktiga intryck vilket gjordes. Att spela in intervjuerna kan ha negativa 
konsekvenser. Risken finns att respondenten bringas ur fattning och blir 
oroad av inspelningen (Bryman & Bell 2013) vilket kan påverka resultatet. 
Genom samtycke till inspelning hoppas vi ha minimerat den risken. 

Litteratursökningen innefattar tidigare studier och forskning inom de berörda 
områdena. Via Google Scholar och Karlstad universitets biblioteksdatabas 
fick vi tillgång till vetenskapliga artiklar med hög reliabilitet. Sökandet 
filtrerades till att enbart innehålla artiklar publicerade i vetenskapliga 
journaler som är referatgranskade (peer review). En stor del av de källor som 
användes kommer från literature reviews inom de olika forskningsfälten, 
vilket gav oss en bra bild av hur tidigare forskning sett ut och vilka 
fokusområden som funnits. Genom att använda äldre källor tillsammans med 
nyare forskning har den teoretiska referensramen fått ett djup. Vidare har vi 
använt oss av diverse kurslitteratur inom de olika områdena för ett ytterligare 
djup och en bredare referensram. 

3.5.  Bearbetning och analys av data 

För att underlätta analysen av data tillämpade vi en tematisk analys. Tematisk 
analys innebär att det insamlade materialet, i detta fall transkriberade 
intervjuer, sorteras, analyseras och sammanställs utifrån teman som valts på 
förhand (Cohen et al. 2007, Widerberg 2002). Vi utgick från en tematisk 
analys men har även hämtat inspiration ifrån det Bryman och Bell (2013) 
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beskriver som innehållsanalys där fokus ligger på tolkning av intervjuerna. 
De centrala delarna i studien har bildat teman med utgångspunkt i 
teorikapitlet: Verksamhetsstyrning, återkoppling, belöning och utvärdering, 
CSR och underrubrikerna i CSR. Innan vi sorterade materialet i teman läste 
vi igenom det transkriberade intervjuerna ett flertal gånger, dels för att kunna 
överblicka materialet och dels för att se mönster, det vill säga, likheter och 
olikheter mellan företagen. Därefter sorterades det transkriberade materialet 
utifrån de på förhand bestämda temana. Genom att sortera det transkriberade 
materialet blev det mer användarvänligt, enklare att processa och 
underlättade analysarbetet. Slutligen kopplades teori och empiri samman 
vilket mynnade ut i en analys och slutsats. 

3.6.  Trovärdighetsdiskussion 

Det är upp till läsaren att bilda sig en egen uppfattning om resultatet är 
trovärdigt, därför är det inom kvalitativ forskning viktigt att visa läsaren att 
trovärdigheten av data och analyser är hög (Trost 2005). Bryman och Bell 
(2013) diskuterar begreppet trovärdighet och delar in det i fyra delkriterier: 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Det första 
delkriteriet, tillförlitlighet, syftar till att den sociala verkligheten kan 
beskrivas på flera olika sätt och för att öka tillförlitligheten bör forskningen 
utföras i enlighet med de regler som finns. Vidare bör forskare även 
rapportera resultatet tillbaka till respondenterna för att försäkra sig om att 
uppfattningen av den sociala verkligheten är korrekt (Bryman & Bell 2013). 
Vi har varit noga med att utföra undersökningen på ett neutralt och korrekt 
sätt vilket finns beskrivet under föregående rubriker. Respondenterna har 
dessutom fått ta del av resultatet i vår studie och fått möjligheten att lämna 
synpunkter. Dels för att vi vill försäkra oss om att vår uppfattning av deras 
sociala verklighet är korrekt men även för att respondenterna ska ha 
möjlighet att ta lärdom av varandra. Kriteriet överförbarhet berör möjligheten 
att överföra resultatet till andra kontexter. I kvalitativ forskning kan det vara 
svårt att fastställa överförbarheten och istället bör forskare framställa fylliga 
redogörelser för hur det ser ut i den specifika kontexten. Detta för att andra 
personer ska ha möjligheten att bedöma hur överförbara resultaten är 
(Bryman & Bell 2013). Vår studie består av en djupgående presentation över 
hur tio specifika företag arbetar och vad de har för likheter och olikheter. Vi 
har använd oss av citat för att tydligt beskriva deras kontext. Det tredje 
delkriteriet, pålitlighet, belyser vikten av att skapa en fullständig redogörelse 
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av samtliga faser i forskningsprocessen (Bryman & Bell 2013). Därför har vi 
försökt vara noggranna och välstrukturerade när vi beskrivit 
tillvägagångssättet för processer såsom förberedelser, urval, datainsamling 
och analys som sedan genererat resultatet. Genom att presentera 
tillvägagångsättet är förhoppningen att läsaren får en ökad förståelse för 
resultatet samt en möjlighet att bedöma studiens kvalitet. Att våra handledare 
dessutom kontinuerligt granskat och lämnat synpunkter har ytterligare 
förbättrat studiens pålitlighet. Det sista kriteriet för bedömning av studiens 
trovärdighet är konfirmering. Konfirmering  lyfter fram vikten av att 
forskaren agerar i god tro och inte låter egna värderingar eller teoretiska 
inriktning påverka slutsatserna. 

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att ett problem med 
forskningsintervjuer är att samtalet inte är öppet utan snarare förenat med en 
asymmetrisk maktrelation där intervjuaren bestämmer över 
intervjusituationen. Det är intervjuaren som bestämmer ämnen vilket inte är 
normalt vid ett öppet samtal. Det finns olika faktorer som påverkar 
maktbalansen i en intervju, i denna studie kan situationen påverkats av att vi 
män i 25-årsåldern som talar svenska och studerar på universitet. Det är 
givetvis svårt att fastslå hur detta påverkat resultatet. Andra intervjueffekter 
än kön, etnicitet eller samhällsklass men kan enligt Bryman och Bell (2013) 
vara lättare att neutralisera. För att försöka minska maktasymmetri och inge 
respondenterna en känsla av trygghet och delaktighet beskrev vi inför varje 
intervjutillfälle studiens syfte och tilltänkta tillvägagångssättet. Vi lät 
respondenten styra samtalen så länge de höll sig inom ramarna för 
undersökningen och hoppas genom detta minskat utfrågningsproblematiken. 

3.7.  Etiska överväganden 

Utöver problematiken med asymmetrisk maktrelation mellan intervjuare och 
respondent bryter Bryman och Bell (2013) ner etiska principer i 
företagsekonomisk forskning i fyra huvudområden. Uppkomst av skada för 
någon av deltagarna, informationsbrist vid samtycke, integritetskränkning 
samt om villfarelse eller bedrägeri förekommer (Bryman & Bell 2013). 
Principerna har noga tagits i beaktande för att minimera risken att agerar på 
ett oetiskt sätt som även riskerar att påverka resultatet. Ett problem med 
kvalitativa studier är att forskaren vill få respondenten att tala så öppet som 
möjligt utan att de säger mer än det vill ha sagt och ångrar sig (Kvale & 
Brinkmann 2009). Vi har i vår studie försäkrat respondenterna om att deras 
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medverkan är anonym då vi inför varje intervju informerat att det inspelade 
materialet kommer raderas och att deras svar inte kommer kunna spåras till 
företaget eller dem personligen (Kvale & Brinkmann 2009). Vi har försökt 
minimera risken att respondenterna kan identifieras genom att utgå ifrån ett 
fåtal respondenter som representerar företag i hela landet. Skulle en 
respondent ångra sitt deltagande har de möjlighet att meddela detta och 
materialet kommer således inte användas. Genom att beskriva syftet med 
studien två gånger och låta respondenten ställa ytterligare frågor försäkrar vi 
oss att respondenten samtycker samt minimerar risken för bedrägligt 
beteende. Vi har försökt vara så öppna och ärliga som möjligt utan att påverka 
kvaliteten och resultatet negativt. 
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4.  Empiri 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska resultat. Kapitlet delas in i 
följande övergripande kategorier hämtade från teorin: verksamhetsstyrning, 
återkoppling, utvärdering-belöning och CSR. Under respektive kategori 
presenteras en sammanställning över respondenternas svar och olika 
uppfattningar vilka även kommer förtydligas med citat från respondenterna. 

4.1.  Verksamhetsstyrning 

Hur verksamhetsstyrningen ser ut skiljer sig åt mellan de företag som har 
deltagit i våra intervjuer. Samtliga respondenter fick frågan vad 
verksamhetsstyrning innebär för dem vilket genererade flera olika svar. En 
gemensam nämnare för respondenterna är att de anser att begreppet är brett 
och innefattar många olika delområden. Respondenterna tenderar dock att 
trycka extra på delar som de anser är viktigast i deras styrning. En respondent 
svarar att: För mig handlar det mycket om att ha en organisation där vi har 
korta beslutsvägar, en ganska platt organisation. Att vi får ut den information 
som ges till alla på ett snabbt och enkelt sätt medan en annan svarar: För vår 
del innebär det att vi måste styra så vi kan producera och leverera i tid. 
Samtliga företag har en vision eller en önskvärd bild om var de vill vara inom 
ett antal år men alla har inte långsiktiga mål för att nå dit. Det finns skillnader 
mellan hur företagen arbetar för att nå sin vision. Tre av de tillfrågade 
företagen arbetar med ett balanserat styrkort medan lika många hänvisar till 
en årsbudget. Alla företag i studien arbetar aktivt med att styra verksamheten 
med mål och uppföljning, omfattningen varierar dock kraftigt. De företag 
som tillämpar styrkort arbetar mest målmedvetet och har fler mått i sin 
styrning jämfört med de som använder en årsbudget eller helt saknar formellt 
styrverktyg. En respondent beskriver sin styrning på följande sätt: I toppen 
ligger en affärsplan och en strategisk plan med långsiktiga mål om hur vi ska 
utveckla verksamheten. Under den ligger en marknadsplan som är nedbruten 
och innehåller både kort och långsiktiga mål. De typer av mål som finns där 
är allt ifrån innevarande års intäktsbudget, marginal per område, 
orderingång per vecka, kundbesök per vecka både på ny och befintlig kund 
samt marknadsföringsaktiviteter på kort och lång sikt.. För produktionen har 
vi ett antal produktionsmål förknippat med den intäktsbudget som finns. Vi 
har en kostnadsbild att hålla oss till. Övriga produktionsmål är de klassiska 
som leveranssäkerhet, kassationer, reklamationer. Medan en annan 
respondent som inte använder styrkort beskriver sin styrning: Vi har en 
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budget som följs upp mot föregående år och en budget för kommande år. Det 
finns således stora skillnader mellan företagen. Alla företag beskriver dock 
hur de har uppsatta mål. Dessa är ofta kortsiktiga och av ekonomisk karaktär. 
Mål som är nödvändiga för företagets fortlevnad och för att de ska kunna 
planera verksamheten. Orderstock, volymtillväxt, leveranssäkerhet och 
reklamationer är exempel på mått som framhålls av de allra flesta företag 
som viktiga för deras verksamhet.  

Fyra av tio tillfrågade företag lyfter även fram andra mål som inte är av direkt 
ekonomisk karaktär. Nöjda kunder, nöjda medarbetare och kassationer av 
material är tre mål som framkommer. De mål som inte är av ekonomisk 
karaktär upplevs däremot av samtliga respondenter som svårare att mäta. 
Som anledningar till  detta nämner respondenterna följande: Det är svårare 
att kvantifiera mjuka värden som förutsätter att du har tillräckligt bra 
underlag för att kunna göra en korrekt analys. En annan respondent för ett 
liknande resonemang: Det är ganska svårt att mäta över tid. Det är svårare 
jämfört med totalkostnadsutveckling som är mycket lättare att mäta då vi kan 
följa det varje månad. Trivsel är aldrig etta eller nolla. Detta är mjuka 
värden som är mer komplexa att mäta. Övriga företag har valt att inte 
målsätta och mäta icke-ekonomiska delar då de anser att de saknar bra system 
och resurser i form av tid: Vi kan inte följa upp alla offerter och fråga om 
kunderna är nöjda, då behöver vi ringa varje kund vilket tar för mycket tid 
och resurser. Tid och resurser är uppenbara faktorer som begränsar 
företagens styrning till ett fåtal mål som sedan följs upp, bland annat 
kommenterar en respondent att: Det finns ett antal områden vi mäter men har 
inga tydliga mål på de mjuka värdena. Vi är sämre än de större företagen 
jag varit på tidigare, de resurser som finns här är inte tillräckliga, vi är lite 
små i sammanhanget. Fyra av respondenterna upplever storleken på deras 
företag som en begränsning för styrningen. Intervjuarna vittnar om att 
långsiktiga mål är kraftigt underordnade de kortsiktiga. De långsiktiga målen 
är ofta få och kopplade till en vision eller målbild. En respondent uttrycker 
att: Vi har utifrån vår vision tagit fram ett antal strategiska 
framgångsfaktorer och utifrån de satt upp långsiktiga mål på treårs intervall. 
Tre av de tillfrågade företagen har långsiktiga mål i treårs intervall och lika 
många menar att de långsiktiga målen endast är kopplade till de kortsiktiga 
nyckeltalen som en ambitionsnivå. 
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4.2.  Återkoppling och utvärdering-Belöning 

Återkoppling och uppföljning av mål sker olika frekvent beroende på vilken 
typ av mål det är. Generellt är återkoppling och uppföljning mer frekvent 
närmare produktionen. Två av de tillfrågade företagen har daglig styrning på 
varje avdelning. En respondent beskriver det dagliga mötet på följande sätt: 
Vi går i huvudsak igenom leveranser, kassationer och reklamationer. Vidare 
beskriver tre av de respondenterna att deras veckomöten har ett liknande 
upplägg som de med daglig styrningen beskriver ovan. En annan av de 
respondent beskriver att följande diskuteras på deras veckomöten: Specifika 
reklamationer och sådana delar. Alltså sådant som är direkt kopplat till den 
dagliga produktionen. Dessa möten är ett av tillvägagångssätten som förser 
de anställda med information om hur väl företaget presterar. Här återkopplas 
den faktiska leveransen till de uppställda mål som finns i produktionen. Ett 
av företagen kommenterade följande: Produktionsledarna mäter veckovis 
hur effektiviteten ser ut. De har en dragning varje måndag om hur förra 
veckan gick så att den enskilde får feedback. Förutom två har samtliga företag 
månadsmöten tillsammans med ledningsgruppen. På dessa sammankomster 
diskuteras främst de kortsiktiga målen. En av respondenterna beskriver deras 
månadsmöten såhär: De kortsiktiga målen är helt klart prioriterade men vi 
sneglar även långsiktigt. Ett annat företag uttrycker följande: Det är mest en 
koll på utfall föregående månad och även planering och diskussion 
framåtriktat för att knyta an till de längre målen resterande del av året och 
kommande år.  

Hur ofta de långsiktiga målen följs upp varierar mellan företagen. De 
långsiktiga målen diskuteras mindre frekvent än de kortsiktiga. Två av 
respondenterna beskriver hur deras långsiktiga mål summeras årsvis, en 
annan respondent ett par gånger per år och en tredje ungefär en gång per 
kvartal i samband med styrelsemöte. De företag som arbetar med styrkort 
menar att långsiktiga mål följs upp löpande eftersom alla målen i styrkortet 
är målsatta på kort och långt sikt. Från intervjuerna framkommer generellt att 
det är svårare för företagen att mäta och följa upp mål som inte är av 
ekonomisk karaktär, de respondenterna benämner som mjuka värden. 
Intervjuerna visar tydligt att företagen upplever att det finns lättare och 
relativt sätt svårare delar att mäta och följa upp. En klar majoritet uttrycker 
att de har ett bra system för att mäta och följa upp mål av ekonomisk karaktär. 
En respondent kommenterar följande: Vi har ett affärssystem som med rätt 
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indata ger fantastiskt bra möjligheter till bra utdata för uppföljning. Medan 
en respondent som upplevde svårigheter svarade att: Nja, vi mäter vissa 
saker. Vi mäter orderingång och orderstock varje månad. När vi träffas i 
ledningsgruppen går vi endast muntligt igenom hur det går med 
kundgrupper. Däremot vittnar alla respondenter om att det inte finns samma 
trygghet och säkerhet vid mätningar av mjukare värden som exempelvis 
kundnöjdhet eller medarbetarnöjdhet som det gör vi mätning av 
produktionsnära mål. Flera respondenter menar att de inte har ett bra sätt att 
följa upp icke-ekonomiska mål och väljer därför att avstå. Ett  företag menar 
att de försöker följa upp icke-finansiella parametrar men att resultatet är 
osäkert: Det är de mjuka värden som är mer komplexa att mäta, annars har 
vi väldigt bra koll på våra siffror. Dessa exempel speglar den generella 
uppfattningen om mål av mer mjuk karaktär bland respondenterna. 

Alla utom ett av de tillfrågade företagen använder eller har använt någon 
form av belöningssystem. Fler än hälften av de tillfrågade medger att de har 
ett aktivt bonussystem. De flesta företag i studien som har ett aktivt 
belöningssystem använder någon form av årsbonus som delas ut bland de 
anställda i företaget. Belöningen är hos samtliga av dessa företag kopplad till 
årets resultat och delas ut om företaget gett tillräcklig vinst. Ett av företagen 
har en årsbonus även för deras säljare om de lyckats överträffa sina mål och 
för övriga anställda är belöningen en individuellt lönesättning: Vi har en form 
av bonussystem för några tjänstemän på säljsidan där man har en kickback 
på resultat efter finansiella poster. Det handlar om 1,5% av det resultatet 
som överstiger 400.000:-. Vi har även ett individuellt lönesystem där vi har 
som en trappa där den som uppfyller alla kriterier får högsta lön. Nio av tio 
företag har någon form av belöningssystem men för några av dessa har det 
inte varit aktuellt i närtid på grund av sviktande resultat. Samtliga avser dock 
återinföra detta när verksamheten går bättre. Endast ett av företagen använder 
sig av ett icke-finansiellt belöningssystem utöver årsbonus: Varje sommar är 
det semester fyra veckor. Vi vet att det kommer semester fyra veckor varje 
år, och ska vi kunna stänga produktionen dessa veckor måste vi ha ett 
produktionsmål. Vi måste nå målet för att  kunna stänga över sommaren och 
de vet de anställda om. En av respondenterna svarar att de varken har ett 
aktivt belöningssystem eller planer på att införa ett sådant.  

Det råder dock delade meningar om huruvida en årlig bonusutdelning 
verkligen motiverar de anställda att arbeta hårdare och bli mer engagerade. 
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En respondent kommenterar att: Det är svårt att säga om vinstdelningen 
betyder något. Jag tror att det är bättre med någon form av belöningssystem 
där medarbetaren i större utsträckning själv kan påverka belöningen. En 
känsla av att genom eget arbete leder till en belöning. En annan kommenterar 
att: Vi efterfrågar är månadsbonus som ger direkt återkoppling på prestation 
snarare än vinstdelning en gång om året. Jag tror inte så mycket på det, jag 
tror att det finns andra saker som gör mer nytta. Vad som däremot är tydligt 
är att samtliga respondenter som arbetar med belöningssystem anser att ett 
bra belöningssystem stimulerar de anställda att arbeta hårdare. En respondent 
uttrycker att: Det stimulerar gruppen och skapar ett driv i gruppen att 
verkligen prestera, de anställda följer upp varandra på ett annat sätt. 

4.3.  CSR 

Att arbeta med CSR och socialt ansvarstagande uppfattas av samtliga 
företagsledare som en viktig del i sina respektive organisationer. Bland de 
företag som intervjuades i denna studie finns det förvisso skillnader i 
planering och uppföljning av deras CSR aktiviteter. Samtliga företag arbetar 
med CSR-aktiviteter i någon utsträckning. I samtliga intervjuer fick 
respondenterna svara på frågan hur det skulle påverka deras företag om det 
upphörde med CSR-arbete. Bland svaren finns en tydlig argumentationslinje, 
företagen anser att det skulle påverka resultatet negativt på sikt. Ett av 
företagen uttrycker att: Jag tror att vi på sikt kommer tappa kunder, vilket vi 
märkt allt mer. Allt fler kunder kräver faktiskt att vi gör mer än enbart följer 
lagar. Ska vi ska vara med i racet måste vi lyfta detta arbetet mer annars 
förlorar vi affärer i längden. Ett annat företag anser att personalen kommer 
påverkas negativt vilket även det riskerar att påverka resultatet: Skulle vi 
avsluta CSR-arbetet tvärt skulle vi snabbt få en ökad personalmissnöjdhet 
vilket skulle leda till tappad kompetens och därför riskerar vi bolagets 
framtid. Att sluta arbeta med CSR skulle enligt företagen medföra sämre 
konkurrenskraft, högre personalomsättning och minskade affärer i framtiden. 
För fem av de intervjuade företagen är CSR-engagemang och ansvarstagande 
gentemot omgivningen viktigt. Detta på grund av personliga värdering hos 
ledningen vilket speglas i företagens engagemang. Majoriteten av 
företagsledarna lägger stor vikt vid att bo och verka på orten som en central 
del i valet av deras aktiviteter. 
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4.3.1.   Ekonomiskt ansvarstagande 

Det ekonomiska ansvaret finns både som en medveten och undermedveten 
faktor i många av de CSR-aktiviteter företagen engagerar sig i. Ett företag 
som fokuserar mycket personalens på välbefinnande uttrycker att: Alla får 
köpa gymkort och gå på företagshälsovård som vi bekostar. Dels för att vi 
som företag måste stå för rehabiliteringskostnaderna i 14 dagar vid 
sjukskrivning. Det blir jättedyrt för oss vilket är anledningen till att vi jobbar 
mycket med detta. Företagsledarna i studien argumenterar för de ekonomiska 
fördelarna av att engagera sig i CSR, inte minst det miljömässiga ansvaret. 
Genom att bli bättre på återvinning, sänka resurs- eller energiförbrukningen 
och minska kassationer belyser de flesta att det inte enbart bidrar till en bättre 
miljö utan även minskade kostnader för företaget. Ett av företagen beskriver 
att de har ett system där deras restprodukter förbränns och görs till pellets 
vilka senare säljs vidare: Vi får så klart inte lika bra betalt för de som färdiga 
produkter men det är ett bra sätt att hålla igång cykeln. Även om inte alla 
ser den direkta lönsamheten i miljöengagemang i form av minskade 
kostnader så är efterfrågan från kunder  en bidragande faktor: Det finns det 
marknadsföringsmässiga pluspoäng kring att kunna hålla en hög svansföring 
kring miljöspaketen. Detsamma gäller filantropiska aktiviteter såsom 
sponsring och bidrag till välgörande ändamål. Sju av tio företag engagerar 
sig i filantropiska aktiviteter dels  i syfte att ta sitt sociala ansvar men också 
att bättra på företagets rykte och image, både gentemot kunder men även mot 
lokalbefolkningen. Såhär säger en respondent:  Vi gör det för att vi vill synas 
med de som ligger i framkant. Om det finns en möjlighet att få med vår logga 
i en tv-sändning eller motsvarande är det bra. Det är viktigt att synas i såna 
sammanhang, det skapar en stolthet bland de anställda plus att de vårdar 
personalen som får gå på matcherna. Det är en bra varumärkesprofilering. 

4.3.2.   Socialt ansvarstagande 

Företagen i studien tenderar att fokusera mycket på de anställda när vi frågar 
hur de engagerar sig i socialt ansvarstagandet. God arbetsmiljö och goda 
arbetsvillkor är något som alla företag i studien arbetar aktivt med. Fyra av 
företagen mäter sjukfrånvaro och ger de anställda möjligheten att besöka en 
företagshälsovård en gång per år för att försäkra sig om att personalen är frisk 
och mår bra. Såhär kommenterar en av respondenterna: Vi har en 
företagshälsovård där alla går en gång per år. Att jobba skift är 
ansträngande för kroppen, vilket gör att vi måste se till att de anställda sköter 
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hälsan. En annan respondent uttrycker att: Vi jobbar med förebyggande 
arbete av olyckor. Vi identifierar och mäter risker samt premierar de 
anställda om de uppmärksammar sådana. Vi har som mål att ha noll 
frånvarodagar på grund av olycka. Vi mäter vår sjukfrånvaro både kort- och 
långsiktigt. Vi jobbar förebyggande i form av hälsoundersökningar till 
bidrag till friskvård. Även de företag som inte mäter sjuk- och skadefrånvaro 
arbetar aktivt för att skapa ökad trivsel på arbetsplatsen. Bland annat med 
relativt triviala saker som gratis kaffe, frukt, frukost varje fredag och/eller 
bra arbetskläder etc. Företagsledarna är måna om att engagera sig i aktiviteter 
som de anställda uppfattar som något positivt för sin arbetssituation. Utöver 
det sociala ansvaret som berör de anställda är det endast ett fåtal andra 
aktiviteter som kan identifieras inom ramen för det sociala ansvarstagandet. 
Framförallt var det ett företag med en företagsledare som personligen är 
väldigt involverad i lokalsamhället som sticker ut: Jag är otroligt engagerad 
i skolan. Av alla elever som går ur skolan så hamnar 13% i utanförskap vilket 
kostar mycket pengar för samhället. Därför jobbar jag mycket med skolan. 
Jag har fått kommunen att skapa samarbete med fryshuset i Stockholm bland 
annat. Så vi har ett stort engagemang i området. 

4.3.3.   Miljömässigt ansvarstagande 

Intervjuerna visar att samtliga företag arbetar med olika typer av 
miljömässigt ansvar. De vanligaste fokusområdena är  el- och 
energiförbrukning, utsläpp av olika kemikalier och oljor samt kassationer. 
Inom ansvarsområdet för miljö har respondenterna lättast att identifiera 
tydliga mål och riktlinjer för hur de ska arbeta. Tre av företagen är dessutom 
certifierade med ISO 14000 vilket gör att de har tuffare krav på sig både från 
myndigheter men även från kunder och andra intressenter. En respondent 
kommenterar att: Vi har myndighetskrav på oss som är en grundförutsättning 
för vårat certifikat, men myndighetskraven ökar kontinuerligt och det krävs 
att vi gör åtgärderna om vi har någon brist. Vi blir årligen reviderade från 
kommunens miljöinspektörer som säkerställer att vi bedriver en verksamhet 
som uppfyller de krav som finns. Även de som inte är certifierade har krav 
från myndigheter: I den bransch vi är verksamma inom så har vi ett nära och 
lagfört samarbete med arbetsmiljöverket som är här nästan en gång per 
månad och gör mätningar på luft, reningsanläggningen och att våra system 
är slutna. Majoriteten anser att de tar sitt miljömässiga ansvar utöver det som 
är lagstadgat och krav från myndigheter. Endast två av tio anser att de inte 
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gör något extra utöver att följa lagar och regler, såhär kommenterar en av 
respondenterna: Vi jobbar efter de regler som finns och förhåller oss till 
dessa. Det enda jag vet att vi gjort utöver lagkraven är att vi har sett över 
alla transportörer. Fler än hälften av företagen har helt slutna interna system 
i sin produktion vilket får till följd att deras miljöpåverkan via utsläpp till 
naturen är begränsad. Minskad energiförbrukning är ett område där 
merparten av företagen arbetar för ständiga förbättringar: Vi jobbar med 
energieffektivisering, i olika etapper försöker vi minska vår 
energiförbrukning. 

4.3.4.   Etiskt ansvarstagande 

Att arbeta mot diskriminering, för jämställdhet och goda arbetsvillkor anser 
samtliga respondenter är av yttersta vikt. Trots det har bara fem av tio av de 
intervjuade företagen policys för detta. Endast ett av företagen har uppsatta 
mål kring jämställdhet och diskriminering som följs upp och utvärderades 
årligen. Respondenten i detta företag berättar att: Vi har en jämställdhetsplan 
som vi tagit fram och följer upp en gång per år. Den verifieras även i vår 
personalundersökning. Utöver de företag som har policys för jämställdhet 
och diskriminering fokuserar respondenterna kring problematiken att anställa 
fler kvinnor till produktionen, om policys finns på området uttrycker en 
respondent: Nej det kan ja tyvärr inte säga att vi har eller jobbar med. Men 
vi försöker pusha för att få in fler kvinnor i produktionen, nu har vi 
övervägande män. En annan respondent framför att: Vi har 40% kvinnor i en 
totalt mansdominerad bransch. Majoriteten i både ledningsgrupp och 
styrelse är kvinnor. Vi har en etnisk bakgrund där 20% är av icke svenskt 
ursprung. Vi jobbar för att lika arbete ska ge lika lön. Etik och 
arbetsförhållanden hos underleverantörer följs sällan upp. Endast ett av de 
tillfrågade företagen berättar att de följer upp vilket ansvar deras 
underleverantörer tar: Ja de gör vi eftersom vi är tvungna till det. Företaget 
vi levererar till kontrollerar detta och ställer krav på oss. Våra 
underleverantörerna levererar också till vår slutkund och är således redan 
reviderade. Men ja, vi besöker våra leverantörer i  hela världen och har bra 
koll insikt i deras CSR-arbete. Övriga företag anser att de inte har tid eller 
möjlighet att kolla upp sina underleverantörer: Vi är små och saknar resurser 
att kolla upp underleverantörerna i detalj, men vi väljer ofta företag vi 
känner till menade en respondent. En annan påpekar att de har stora 
välrenommerade underleverantörer vilka de antar sköter sig bra: Vi har stora 
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underleverantörer som vi vet är bra och är certifierade. Men det är ingenting 
som vi direkt kollar, det kan jag inte påstå. 

4.3.5.   Filantropiskt ansvarstagande 

Att sponsra lokala idrottsklubbar är något som samtliga respondenter antyder 
att de gör. Motivet för att engagera sig i filantropiska aktiviteter varierar 
mellan företagen, en respondent uttrycker att de inte skulle engagera sig om 
det inte gav något tillbaka till företaget: Vi gör inga sådana satsningar utan 
att vi får till någon form av personalvård, gärna 50%. Därför har vi 
exempelvis sittplatser som vi lottar ut bland de intresserade bland vår 
personal. Vi kombinerar marknadsföring med en personalfördel. Vi sponsrar 
det vi kallar bygdens lag. Utöver det ekonomiska motivet läggs det stor vikt 
vid att förbättra företagets image via denna typ av aktiviteter. Majoriteten av 
de som anställs bor på orten där företaget är verksamt och för att ha möjlighet 
att underlätta rekrytering av kompetent personal krävs att företaget är 
attraktivt. En respondent uttrycker: Det hänger ihop med att ägarna bor och 
verkar i byn och vi vill ha en god relation med lokalsamhället. Vi är som en 
stor familj, både på gott och ont. Vi har rekryterat folk löpande senaste året 
eftersom och ett gott rykte underlättar. Vi får ett gott rykte genom att synas 
och på olika evenemang. Det finns dock undantag bland respondenterna, tre 
av tio företag anser att de inte behöver använda CSR i marknadsföringssyfte 
eftersom de har nära samarbeten med en eller ett fåtal större aktörer. 
Filantropiska aktiviteter i dessa företag handlar istället om att skapa ett 
mervärde för lokalsamhället. En respondent berättar att: För oss handlar det 
om att bidra till samhället med det överskott som vi producerar, att vi tar ett 
samhällsansvar. En annan uttrycker att: Vi får inga nya kunder för att vi 
sponsrat det lokala hockeylaget. Vi är inget varumärke som visas utåt. 

4.4.  CSR-mål och uppföljning 

CSR-arbetet och uppföljning av de aktiviteter företagen väljer skiljer sig åt 
mellan företagen. Åtta av tio tillfrågade företag uppger att de har mål för 
miljömässigt engagemang som följs upp kontinuerligt. För två av dessa 
företagen ingår dessutom målen i styrningen av kärnverksamheten. Ett av 
företagen uttrycker att: Vi har ett miljömål kopplat till styrkortet och en 
miljöpolicy. Det andra uttrycker att. Miljömålet är kopplat till kassationer, 
att vi inte ska använda energi, kemikalier och material för att återproducera 
detaljer, här ingår även energiförbrukningen. Övriga mål inom CSR handlar 
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mer om det socioekonomiska. Utöver miljömål är det däremot tydligt att det 
inte saknas kvantifierade mål för företagens CSR-aktiviteter. Ett företag 
kommenterar att: Det är mer visioner och hypoteser än att det är detaljerade 
mål men det är ändå förknippat med vår personalnöjdhet. Trivs personalen 
får vi minskad sjukfrånvaro så indirekt så speglas detta  i de mätbara målen 
men det är svårt att mäta. En annan uttrycker förhoppningar om att arbetet 
leder till något positivt men att det är svårt att mäta: Vad CSR-engagemanget 
leder till är svårt att mäta. Produktionen kan vi följa upp efter varje skift  men 
det sociala går nog inte att mäta upplever jag. De fyra respondenterna som 
upplever storleken på företaget som en begränsning i deras 
verksamhetsstyrningen nämner samma anledning till varför uttalade och 
kvantifierade mål inom CSR inte finns. En respondent är uttrycker följande 
om deras CSR arbete: Det är inget vi mäter direkt, utan snarare ett uttalat 
sätt vi jobbar på. Men vi följer de lagar och regler som finns i 
miljölagstiftningen. Vi har inga uttalade hållbarhetsmål men vi jobbar med 
CSR. Det är ingen ovilja utan snarare en okunskap hos oss då vi inte vet hur 
vi ska  följa upp detta. 
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5.  Analys 

I detta kapitel kommer empirin analyseras med utgångspunkt i studiens 
teoretiska referensram. Genom att identifiera likheter och olikheter, både 
mellan respondenter men även i förhållandet mellan befintlig teori och 
empirin, syftar analysen till att öka förståelsen för hur små och medelstora 
företag arbetar med verksamhetsstyrning, belöningssystem och CSR-
engagemang. 

5.1.  Verksamhetsstyrning i små och medelstora företag 

Med utgångspunkt i det empiriska materialet har en tydlig bild av hur små 
och medelstora företag inom tillverkningsindustrin styr sin verksamhet 
framträtt. Det framkommer att alla de tillfrågade företagen arbetar med någon 
form av verksamhetsstyrning men omfattningen varierar. Kloviené och 
Speziale (2015) argumenterar för att styrningen i små och medelstora företag 
ofta är informell och baseras på specifika problem. Från empirin går dock att 
utläsa att alla företagen har en vision och mål uppsatta för verksamheten. De 
uppsatta målen följs upp och utvärderas av samtliga företag. Det går därför 
att argumentera för att resultatet av vår undersökning visar att styrningen i 
små och medelstora företag är mer formell än vad teorin antyder. Hur många 
mål och vad som målsätts varierar dock mellan företagen i studien, i regel 
tenderar de att fokuserar på ett fåtal mål. De delar som företagen målsätter 
domineras av kortsiktiga mål av ekonomisk karaktär. Även om målen 
varierar mycket finns det ett antal mål som är gemensamma för de allra flesta. 
Studiens empiriska undersökning visar att produktionsnära mål såsom 
utveckling av orderstock, volymtillväxt samt leveranssäkerhet dominerar. 
Företagen i studien beskriver hur de utvärderar dessa produktionsnära mål 
löpande.   

Fyra av de tillfrågade företagen lyfter emellertid också fram andra 
målområden som inte är av direkt ekonomisk karaktär. Tre av dessa företag 
använder ett så kallat styrkort (Kaplan & Norton 1995) med flera mål. Det är 
framförallt ett företag som sticker ut med femton olika mål som följs upp 
löpande. Det går därför inte tydligt att varken bekräfta eller dementera den 
teori som beskriver hur små och medelstora företag väljer ett fåtal mål i sin 
verksamhetsstyrning (Kloviené & Speziale 2015). Resultatet antyder dock att 
befintlig teori går att applicera på små företag inom tillverkningsindustrin, 
men att medelstora bör exkluderas då resultatet tyder på att medelstora 
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företag använder ett flertal mål, vilket har ett starkt samband med 
användandet av ett styrkort vilka tre av fyra medelstora företag i vår 
undersökning använder som styrningsverktyg. Resultatet av den empiriska 
undersökningen kan däremot bekräfta att företagen väljer att fokusera på 
kortsiktiga operativa och finansiella prestationer (Garengo et al. 2005). Det 
är extra tydligt hos små företag som framhåller deras ekonomiska 
prestationer som direkt avgörande. De företag som kategoriseras som 
medelstora och använder styrkort framhåller även fler andra mål som inte är 
av direkt ekonomisk karaktär. Teori på området beskriver att det är sällsynt 
för små och medelstora företag att använda balanserade styrningsmodeller 
(Hudson et al. 2001) vilket inte helt kan bekräftas då tre av tio företag i 
studien använder ett balanserat styrningsverktyg. Tre av tio företag kan 
ifrågasättas om det är synonymt med att något är sällsynt. Därför kan 
befintlig teori inte helt bekräfta i denna undersökning. Vad som däremot är 
anmärkningsvärt och förkastar det Hudson et al. (2001) argumenterar för är 
att det empiriska materialet visar att tre av fyra medelstora företag använder 
ett balanserat styrkort, en klar majoritet. Det går därför att påstå att 
balanserade styrningsmodeller inte är ovanliga i medelstora företag inom 
tillverkningsindustrin. Detta visar också att storleken på företaget har 
betydelse och att det finns ett samband mellan storlek och hur välutvecklad 
verksamhetsstyrningen är, ökad storlek leder till en mer välutvecklad 
verksamhetsstyrning. Företagen i studien har en uppsatt mötesstruktur där 
mätning och uppföljning av mål diskuteras regelbundet. Förutom två av de 
tillfrågade företagen har samtliga företag månadsmöten där främst 
kortsiktiga men även långsiktiga mål diskuteras och utvärderas. Hudson et 
al. (2001) beskriver att det är ovanligt för små och medelstora företag att ha 
formella system för måluppföljning i form av exempelvis månadsmöten. 
Något som denna studie inte funnit bevis för, snarare tvärt om. Mycket tyder 
på att det är vanligt förekommande att små och medelstora företag inom 
tillverkningsindustrin har formella system för uppföljning.  

Kloviené och Speziale (2015) antyder att det är svårt för små och medelstora 
företag att anpassa sin styrning då de modeller som finns ofta är anpassade 
till stora företag. Vidare beskriver Barnes et al. (1998) att styrning i små och 
medelstora företag karakteriseras av en dålig anpassning mellan styrning och 
åtgärder. Med utgångspunkt i det empiriska materialet går befintlig teori både 
att bekräfta och dementera. Uppfattningen om den egna styrningen bland de 
tillfrågade företagen är främst positiv då en majoritet av de företagen 
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upplever styrningen som tillfredställande och att den fyller sitt syfte. Sju av 
tio företag beskriver att de med utgångspunkt i en vision eller målbild satt 
upp långsiktiga mål. Hur ofta dessa följs upp varierar mellan företagen. 
Däremot följer samtliga upp de långsiktiga målen minst en gång per år. Det 
råder dock en väsentlig övervikt av kortsiktiga mål som alla företag löpande 
utvärderar och återkopplar. Fler än hälften av de tillfrågade företagen är 
uttryckligen nöjda med den information som styrningen ger och beskriver att 
de utifrån denna har goda möjligheter att anpassa och justera sin strategi. 
Företagens visioner och målbilder avspeglas även i målen de beskriver både 
på kort och lång sikt vilket talar emot att det skulle vara dålig anpassning 
mellan strategi och åtgärder (Barnes et al. 1998). Emellertid framkommer det 
även att vissa företag inte upplever styrningen som fullständigt 
tillfredsställande. Anledningarna till detta är antingen mätproblem eller 
problem med att förstå vad informationen som finns tillgänglig ska användas 
till, något som medför att styrningen inte helt fyller sitt syfte. Det går således 
inte helt att dementera Barnes et al. (1998) resonemang om dålig anpassning 
mellan strategi och åtgärder. Resultatet av studiens empiriska undersökning 
pekar dock mot att små och medelstora företag kan använda informationen i 
deras styrsystem på ett förtjänstfullt sätt för att anpassa sin strategi. 

Vad som däremot är uppenbart är att alla företag upplever att det finns lättare 
och svårare delar i styrningen att mäta och följa upp. Mjuka värden såsom 
kund- och medarbetarnöjdhet är två exempel som uppleves problematiska. 
Mjuka värden beskrivs av respondenterna som komplexa, som ingen exakt 
vetenskap och resultatet från den typen av undersökningar är därför svårare 
att dra slutsatser ifrån. Fyra av företagen som beskriver svårigheter med 
styrning av mjukare värden anger tid och resurser som en av anledningarna 
till att dessa delar inte följs upp på samma sätt som kärnverksamheten. Tid 
och resurser nämner både Barnes et al. (1998) och Hudson et al. (2001) som 
en av anledningarna till att små och medelstora företag inte har möjlighet att 
implementera en välplanerad verksamhetsstyrning. Det går därför att 
argumentera för att tid och resurser definitivt inte går att bortse från som en 
bidragande faktor som påverkar omfattningen av verksamhetsstyrningen. 
Däremot vittnar resultatet om att det inte är i planeringsstadiet som problem 
uppstår utan uppföljningen vilket Barnes et al. (1998) och Hudson et al. 
(2001) inte beskriver. 
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5.2.  Belöningssystem i små och medelstora företag 

Av uppsatsens teoretiska referensram framgår att forskningsstudier om hur 
små och medelstora företag arbetar med att belöna sina anställda är få. Det är 
därför anmärkningsvärt att alla utom ett företag arbetar med någon form av 
belöningssystem. De företag som använder ett belöningssystem har ett 
monetärt sådant där de anställda på företaget får dela på en del av årets vinst. 
Bonusen betalas ut en gång per år. Ett fåtal av dessa har inte kunnat dela ut 
bonusar i närtid då de inte genererat tillräcklig vinst för att bonussystemet 
ska aktiveras. Ambitionen hos dessa är dock att fortsätta med bonusar när 
företaget genererar ett positivt resultat. Tre av respondenterna medger dock 
att deras bonussystem finns kvar endast av tradition men att det inte är ett 
optimalt system för att motivera de anställda. Det respondenterna efterfrågar 
är snarare ett bonussystem med en direkt anknytning till de anställdas 
prestationer. En respondent som efterfrågar ett sådant belöningssystem har 
dessutom personlig erfarenhet av det och upplever det som 
motivationshöjande precis som Merchant och Van der Stede (2012) samt 
Malmi och Brown (2008) med flera belyser som syftet med belöningssystem. 
Nio av tio respondenter är av uppfattningen att ett välplanerat 
belöningssystem leder till ökad ansträngning hos deras anställda. Uppfattning 
stämmer väl överens med de teorier som Malmi och Brown (2008) samt 
Bonner och Sprinkle (2002) presenterat. Däremot framkommer det att inget 
av dessa företag har bevis för att detta är fallet.  

Inget av företagen mäter eller utvärderar effekterna av belöningssystemet 
vilket är anmärkningsvärt. Enligt Merchant och Van der Stede (2012) bör en 
belöning uppfylla flera kriterier för att anses uppfylla sitt syfte. 
Respondenterna tvivlar dock på om årsbonusarna uppfyller dessa kriterier, 
vilket i så fall bekräftar teori på området att årsbonusar inte fyller sitt syfte 
som belöning. Däremot beskrivs i befintlig teori att en belöning kan vara vad 
som helst så länge de anställda värdesätter den (Merchant och Van der Stede 
2012). Det skulle därför vara tänkbart att belöningen ändå fyller sitt syfte 
vilket inte kan uteslutas då de anställda inte medverkat i undersökningen. 
Utöver årsbonus har ett av företagen i undersökningen även ett 
kompetensbaserat lönesystem där erfarenhet och kompetens styr lönen hos 
de anställda. De anställda kan själva se vilka kompetenser de måste utveckla 
för at ta ytterligare steg på lönetrappan, inte heller denna typ av belöning 
uppfyller de kriterier som (Merchant och Van der Stede 2012) beskriver. Av 
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de företag som uppger att de arbetar med belöningssystem är det bara ett 
företag som använder en typ av icke-monetär belöning i form av ökad 
möjlighet till ledighet (Merchant och Van der Stede 2012). För att de 
anställda ska få möjlighet till ledighet under sommarmånaderna krävs att de 
arbetar i sådan utsträckning att produktionsmålen uppnås. Har företaget 
misslyckat med att uppnå dessa tvingas de anställda att jobba även under den 
tilltänka semesterperioden. 

5.3.  CSR i små och medelstora företag 

Empirin visar tydligt att samtliga företag arbetar med aktiviteter inom CSR. 
Arbetet varierar dock mellan företagen där vissa företag har större fokus än 
andra inom detta område. En starkt bidragande orsak till att företagen 
engagerar sig i CSR beror på ägarnas/ledningens egna inställningar och 
attityder gentemot socialt ansvarstagande. Vilket överensstämmer med vad 
Moyeen och Courvisanos (2012) samt Mousiolis et al. (2015) argumenterar 
för i sina studier. Det empiriska resultatet visar dock att den största 
anledningen till att engagera sig i CSR bygger på ekonomiska motiv. Porter 
& Kramer (2006) argumenterar för motiv för att engagera sig i CSR såsom 
att rekrytera och behålla kompetens, effektivare resursanvändning och stärka 
varumärket. Att stärka varumärket genom en bättre image framför 
majoriteten av respondenterna som en faktor för att lägga ner tid och resurser 
på filantropiska aktiviteter. Det sociala ansvarstagandet innebär att hålla 
personalen frisk så att produktionen kan fortgå som planerat utan onödiga 
avbrott. Vidare uttrycker respondenterna att effektivare resursanvändning 
leder till minskade kostnader vilket är en betydande orsak till att miljömål 
och policys upprättas.  

Lueg och Radlach (2015) samt Yu och Bells (2007) påstående om att det 
miljömässiga ansvarstagandet är prioriterat i hållbarhetsarbetet kan bekräftas 
av vår undersökning. Att företag enbart fokuserar på  det miljömässiga 
ansvarstagandet och därmed negligerar det etiska och sociala 
ansvarstagandet (Yu & Bell 2007) kan däremot inte bekräftas. Resultatet av 
intervjuerna är att små och medelstora företag tenderar att fokusera på ett 
fåtal CSR-aktiviteter. Det sociala ansvaret består nästan uteslutande av 
aktiviteter som syftar till att ha en frisk och nöjd personal. Det är dock få 
företag som har uppsatta mål för deras etiska och sociala ansvarstagande, fyra 
av företagen mäter däremot sjukfrånvaro och frånvaro till följd av olyckor på 
arbetsplatsen, men enbart två av företagen har uppsatta mål för det sociala 
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ansvarstagande. Det etiska ansvaret består uteslutande av policys och 
önskvärda scenarion snarare än konkreta mål. Inom det miljömässiga 
ansvarsområdet har betydligt fler företag mål som mäts och utvärderas. Det 
kan bekräfta att miljömål är prioriterade hos små och medelstora företag, 
samtliga företag engagerar sig dock i personalens välbefinnande och att de 
erhåller en god arbetsmiljö för sina anställda. Att det sociala och etiska 
ansvaret skulle negligeras av företagen överensstämmer inte med resultaten 
av vår studie. Istället pekar resultatet på att små och medelstora företags 
arbete med CSR och hållbarhet är mer utbrett än vad teorin antyder, men att 
det saknas kvantifierade och mätbara mål. Nio av tio respondenter anser att 
det är svårt att mäta de mjuka värdena inom CSR. Mätsvårigheter är ett 
återkommande tema i intervjuerna och den enskilt största anledningen till att 
en minoritet av företagen har uppsatta och kvantifierade mål inom CSR, med 
undantag för miljömål som åtta av tio företagen upplevde som möjliga att 
mäta och utvärdera. Trots att lagar och regler styr företagen att arbeta för en 
miljövänligare produktion är det många av företagen som gör mer än vad 
lagarna kräver. Hela åtta av tio företag anser att de gör mer än det som var 
lagstadgat, vilket Carroll och Schwartz (2003) anser krävs för att ett företag 
ska anses ta sitt ansvar. 

En klar majoritet av företagen i studien upplever svårigheter med att mäta 
effekterna av sitt CSR-engagemang vilket bekräftar det Aya Pastrana och 
Sriramesh (2014) samt Coppa och Sriramesh (2013) beskriver i sina studier. 
De företag som deltog i vår studie engagerar sig i flertalet aktiviteter men 
effekterna av dessa utvärderas sällan. Arbetet fortlöper i regel med 
förhoppningar om att det ska generera något positivt både till lokalsamhället 
och även till företaget. I det empiriska materialet finns exempel på företag 
som direkt uttrycker svårigheter att mäta och följa upp CSR-aktiviteter vilket 
främst beror på deras storlek samt avsaknad av resurser och kunskap. Fyra 
respondenter antyder att anledningen till att de inte arbetar aktivt med mål 
och utvärdering av sina CSR aktiviteter är av ovanstående anledningar. 
Gemensamt för dessa företag är att de är små och precis som för 
verksamhetsstyrning blir arbetet med CSR-engagemang mer sofistikerat och 
avancerat ju större företagen är. Även i det här avseendet bekräftar resultatet 
av vår empiriska undersökning befintlig teori. Moyeen & Courvisanos 
(2012), Yu och Bell (2007), Isaksson och Garvare (2013) samt Roberts et al. 
(2006) visar alla att små och medelstora företag inte vill, eller kan engagera 
sig i fler ansvarsområden på grund av brist på tid, pengar och resurser. 
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Empirin visar däremot att det finns en vilja hos företagen att kunna engagerar 
sig i större utsträckning. Begreppet CSR är långt ifrån okänt hos små och 
medelstora företag i vår studie vilket dementerar vad Yu och Bell (2007) 
argumenterar för. Dock är utmaningen för dessa företag att implementera 
hållbarhetsarbetet i företagens övergripande affärsstrategi och koppla 
samman dessa mål med ett fungerande styrsystem likt kärnverksamheten 
(Clarke et al. 2011). Majoriteten av företagen i studien upplever att de har 
bra system för att styra kärnverksamheten genom kontinuerlig mätning, 
uppföljning och återkoppling. Men att styra sitt CSR-engagemang genom 
mål och uppföljning på samma sätt som för kärnverksamheten upplevs 
däremot som betydligt svårare. Det är endast två företag som anser att de kan 
mäta och följa upp mål för CSR på samma sätt som i styrningen av 
kärnverksamheten. Gemensamt för dessa företag är att de använder ett 
balanserat styrningsverktyg där både ekonomiska och icke-ekonomiska mål 
följs upp och utvärderas vilket Kloviené och Speziale (2015) argumenterar 
för kan underlätta för företag att implementera CSR-mål. De övriga företagen 
kan enbart koppla ett eller ett fåtal olika miljömål till styrningen för 
kärnverksamheten. För andra typer av CSR-engagemang finns ingen direkt 
koppling till styrningen liknande den för kärnverksamhet. Respondenterna 
anser att CSR-engagemang och hållbart företagande är mer aktuellt än 
någonsin och att företag utvecklas för att fortsätta vara lönsamma i framtiden. 
Det finns en vilja hos respondenterna att utveckla styrningen för CSR-
engagemang men de saknar kunskap och resurser att kunna göra detta på ett 
förtjänstfullt sätt. Detta gäller framförallt för små företag. 
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6.   Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån analysen och 
frågeställningarna samt syftet kommer besvaras. 

 
Hur ser verksamhetsstyrningen och belöningssystem ut i små och medelstora 
företag? Verksamhetsstyrningens design och omfattning i små och 
medelstora företag varierar väsentligt. Från en årsbudget med en handfull mål 
till ett balanserat styrkort med fler än tio. Gemensamt är att alla företag 
målsätter, följer upp och utvärderar kortsiktiga mål av ekonomisk karaktär, 
vars uppfyllande har ett direkt samband med företagets fortsatta överlevnad. 
Mål som inte är av direkt ekonomisk karaktär har endast identifierats hos fyra 
av de tillfrågade företagen. Dessa kategoriseras alla som medelstora och tre 
av fyra använder ett balanserat styrkort. En av slutsatserna är därför att 
storlek är en avgörande faktor för hur välutvecklad verksamhetsstyrningen är 
och att det enligt vår undersökning är stora skillnader mellan små och 
medelstora företag. Samlingsnamnet små och medelstora företag (SMF) i 
verksamhetsstyrning bör utvärderas och eventuellt separeras eller 
omdefinieras då de uppmärksammade skillnaderna mellan små och 
medelstora företag är stora vilket kan försvårar eventuella framtida 
generaliseringsförsök. Ett ytterligare forskningsbidrag är att små och 
medelstora företag upplever problem med styrning mot mjukare värden och 
tenderar därför att välja bort delar i verksamhetsstyrningen. Även detta gäller 
främst små företag. Den största anledningen är tid och resurser vilket stärker 
teori på området. Däremot är det inte i planeringsstadiet som företag upplever 
problem utan svårigheterna uppkommer vid uppföljning och användandet av 
informationen. Beträffande belöningssystem är det uppenbart att det 
förekommer i stor utsträckning bland små och medelstora företag inom 
tillverkningsindustrin. Det råder en väsentlig övervikt av monetära 
belöningar med utbetalning en gång per år men effekterna av 
belöningssystemet utvärderas inte vilket är anmärkningsvärt. 

Är det någon skillnad beträffande styrning av kärnverksamheten kontra CSR-
engagemang? Vid styrning av kärnverksamheten jämfört med styrning av 
CSR-engagemang uppmärksammas stora skillnader. Resultatet av studien 
visar att få företag har system för att mäta, följa upp och på så sätt styra sitt 
CSR-engagemang. Detta skiljer sig från kärnverksamheten där flertalet av 
respondenterna upplever styrningen som tillfredställande. Resultatet visar att 
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små och medelstora företag aktivt arbetar med CSR men att det sällan ingår 
i företagens styrsystem. Målsättning, mätning och uppföljning av CSR-
engagemang sker inte regelbundet. Den största anledningen till detta är 
mätsvårigheter. CSR-aktiviteter består oftast av mjuka värden som företagen 
upplever problematiska att mäta. Miljöansvar och till en del socialt ansvar 
tenderar små och medelstora företag ändå att målsätta och därmed styra likt 
kärnverksamheten. Studien bekräftar tidigare teorier om att miljö är den mest 
prioriterade aspekten. Detta beror på att miljömål upplevs som relativt enkla 
att kvantifiera och koppla till kärnverksamheten. Små och medelstora företag 
undviker att avsätta tid och resurser på styrning av CSR-aktiviteter som 
upplevs svårare att och kvantifiera och mäta. Resultatet indikerar att ett mer 
sofistikerat system för styrning av kärnverksamhet ökar möjligheterna att 
styra sitt CSR-engagemang.  

Vilka är motiven till att små och medelstora företag väljer att engagera sig 
i CSR? Anledningarna till att små och medelstora företag engagerar sig i 
CSR varierar mellan företagen men det tydligaste motivet är ekonomiskt. 
CSR används som en marknadsföringsåtgärd, att framställa en positiv bild 
av företag. För att attrahera fler kunder men även för att rekrytera och 
behålla personal. Ansträngningar i socialt ansvarstagande syftar till att 
undvika minskad lönsamhet genom att ha en frisk, nöjd och motiverad 
personal. 

Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för 
verksamhetsstyrning och belöningssystem, de bakomliggande motiven för 
CSR-engagemang samt sambandet mellan verksamhetsstyrning och CSR-
engagemang. Genom att forskningsfrågorna har besvarats anses syftet vara 
uppfyllt.  

6.1.   Förslag till fortsatt forskning 

Det krävs ytterligare forskning beträffande hur framförallt små företag på ett 
resurs- och tidseffektivt sätt kan följa upp mjuka värden i 
verksamhetsstyrningen. Vidare visar denna undersökning tydligt att 
belöningssystem är vanligt förekommande hos små och medelstora företag 
vilket stärker behovet av ytterligare studier inom forskningsfältet. Ytterligare 
forskning behövs för att på djupet studera belöningssystemen. Hur väl de 
fyller sitt syfte? Finns det bättre eller sämre typer av belöningar som ger en 
bättre måluppfyllelse? är exempel på frågor som behöver studeras. 
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Bilaga I 

INTERVJUGUIDE:  

Vi heter Erik Nilsson och Robin Börjesson och studerar till civilekonomer 
vid Karlstad universitet med inriktning mot redovisning och styrning. Just nu 
genomför vi vårt examensarbete. Vi är 24 respektive 26 år gamla och 
kommer ursprungligen från Oskarshamn respektive Munkedal. Som ämne 
har vi valt att fokusera på hur verksamhetsstyrningen koppling till Corporate 
Social Responsibility (CSR) ser ut hos företag som klassas som små och 
medelstora. Syftet med studien är att studera hur små och medelstora företag 
arbetar med styrning mot hållbarhet, om och hur arbetet i så fall belönas och 
om detta skiljer sig från hur de arbetar med styrning av sin kärnverksamhet. 

Berätta att medverkan är frivilligt, fråga om samtalet får spelas in och belys 
än en gång att respondenten kommer vara helt anonym i vår undersökning. 
Fråga om den intervjuade har några frågor eller funderingar innan vi 
börjar. 

Inledande frågor  
Vill du börja med att berätta om dig själv lite kort, vem är du? Hur ser din 
bakgrund ut och vilka är dina arbetsuppgifter? 
•   Hur skulle du beskriva ert företag, vad vill ni bli förknippade med och 
varför? 
•   Vill du berätta övergripande om er affärsstrategi? 
•   Vad innebär verksamhetsstyrning för dig? 
•   När du hör ordet hållbarhet vad innebär det för dig? 

 
Verksamhetsstyrning 
Vad har företaget för syfte med verksamheten? Har ni någon vision? Var 
önskar ni vara om 10 år? 
Planering 
•   Har ni en plan/strategi för att uppnå ovanstående? 
•   Vad har ni satt upp för olika mål för att kunna nå dit? Ge exempel på mål. 
Vad är viktigt för att ni ska nå dit? 
•   Har ni anda mål än ekonomiska? Om personen inte nämner de? Nöjda 
kunder, kvalitét, nöjda medarbete? 
•   Har ni lika stort fokus på både kortsiktiga och långsiktiga mål? 
•   Känner de anställda till de uppsatta målen? 
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Mätning 
•   Har ni något system för att mäta måluppfyllelse? 
•   Gäller detta alla delmål (eventuellt de som ej är ekonomiska) 
•   Har ni identifierat bra mått för att mäta måluppfyllelsen? 
•   Vilka delar är svåra att mäta och varför? 
•   Varför mäter ni inte det? 
•   Är mätsystemet helt objektivt? Även de delar som inte är ekonomiska 
 Återkoppling  
•   Har ni något system för återkoppling av information? 
•   Är informationen till hjälp för att justera strategin? 
•   Är styrningen väl anpassad till företagets strategi? 
•   Hur ofta får du tillgång till denna information? 
•   Hur ofta följer ni upp era mått och stämmer av mot nuläget?(veckomöten, 
månadsmöten etc.) 
•   Får de anställda återkoppling på hur väl företaget uppnår sina mål? 
•   Får de återkoppling på hur de personligen presterar? 
Utvärdering 
•   Hur följer ni upp och utvärderar era mål? 

Belöningssystem 
Känner de anställda väl till vad som förväntas av dem? 
Får de löpande återkoppling av hur väl de i så fall uppnår detta? 
Använder ni ett belöningssystem? 
Varför, på vilka grunder? Vad är syftet med belöningssystemet? 
Finns det mätbara resultat på det du säger? Följer ni upp det ? 
Vilka typer av belöningar har ni? Vilka mål är de kopplade till? 
Hur används det eventuella belöningssystemet rent praktiskt? När kommer 
belöningen innan, under eller efter? 
Tror du att ökad lön eller andra monetära belöningar såsom bonus bidrar till 
att motivera de anställda att uppnå företagens mål? 

CSR 
CSR handlar om ett företags sociala ansvarstagande och när vi pratar om CSR 
så utgår vi bland annat från följande områden: Ekonomiskt, Legalt, Socialt, 
Miljömässigt och etiskt ansvar. Om vi börjar lite övergripande med CSR, Vill 
du berätta allmänt om ditt företags arbete med socialt ansvarstagande och 
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hållbarhet? 
•   På vilket sätt påverkar just ert företag samhället skulle du säga? 
•   Om vi vänder på frågan, på vilket sätt påverkar samhället er? 
•   Känner du att ni har krav från kunder eller eventuellt andra ägare på att ni 
ska engagera er i samhället och hållbarhet? 
MILJÖ  
Vilka är de viktigaste miljöfrågorna för er? 
•   Skulle du vilja beskriva vilka mål ni har på miljöområdet? 
•   Varför är det viktigt för dig att ni arbetar med miljöfrågor? 
•   Har ni möjlighet att mäta och följa upp hur väl ni möter era miljömål? 
•   Varför är det svårt att följa upp? 
FILANTROPI 
Exempel på andra ansvarstagande kan vara sponsring till lokala klubbar, 
bidrag till välgörenhet etc. Kan du berätta om och hur ni arbetar med den här 
typen av samhällsengagemang? 
•   Vad känner du att ni som företag får ut av den här typen av 
samhällsengagemang? 
•   (OM sponsring eller annat bidrag) Kräver ni motprestation från de som får 
bidrag eller sponsring från er? 
•   Vad är målsättningen med sponsringen? 
•   Hur följs det arbetet upp och utvärderas? Vilka metoder har ni för detta? 
•   (OM ej sponsring eller annat bidrag) Varför? 
SOCIALT OCH ETISKT  
Ett annat sätt för företag att sitt sociala ansvar kan exempelvis vara att arbeta 
för jämställdhet, schysta arbetsvillkor samt mot diskriminering. Har ni några 
policys angående detta? 
•   Om policy: Är detta något ni mäter och kan se resultat på? 
Tar ni hänsyn till hur era leverantörer hanterar frågor kring arbetsförhållande, 
miljöarbete etc.? 
•   OM JA, hur tar ni hänsyn till detta? 
•   OM NEJ, vad är anledningen? 
AVSLUTNINGSVIS 
•   Har ni en strategi för hur ni ska nå era hållbarhetsmål? 
•   Tycker du överlag att ni bra på att mäta och utvärdera effekterna av ert 
hållbarhetsarbete? 
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•   Vad är svårast att mäta? Finns det rent av aspekter som inte går att 
kvantifiera och mäta? 
•   På vilket sätt skulle det påverka om ni inte arbetade med CSR eller 
hållbarhetsfrågor? 

SAMMANFATTA INTERVJUN 

•   Har respondenten några ytterligare frågor? 
•   Vill hen addera något eller verkar det som vi fått en bra bild? 
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