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Problemdiskussion och Syfte: Hållbarhet är ett ständigt aktuellt ämne i dagens 

samhälle, ofta med företag i fokus. Vi fann att ett verktyg för hur företag kan påverka 

ekonomi och hållbarhet var hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global 

Reporting Initiative, men att det saknades forskning kring hållbarhetsindikatorers 

möjligheter och utmaningar och hur de påverkar verksamhetsstyrningen i små och 

medelstora företag. Det för oss vidare till studiens syfte. Syftet med denna studie är att 

öka förståelsen för användningen av hållbarhetsindikatorer och särskilt dess utmaningar 

och möjligheter i verksamhetsstyrningen med avseende på små och medelstora företag.  

 

Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv med 

abduktiv forskningsansats, vilket gett oss möjligheten att växla mellan teori och empiri 

under studiens gång. Vi har i studien använt oss av en kvalitativ forskningsdesign, där 

det empiriska materialet grundar sig i semistrukturerade intervjuer hos små och 

medelstora företag i Gävle. För att analysera det insamlade materialet, har vi använt oss 

av narrativ analys, då vi har utgått från respondentens perspektiv och sammanställt 

teman kring respondenternas svar. 

 

Slutsats och bidrag: Slutsatsen för denna studie, är att de hållbarhetsindikatorer som 

tillhandahålls av Global Reporting Initiative medför möjligheter, men även utmaningar, 

som gör att små och medelstora företag inte ser ett tillräckligt behov till användningen 

av hållbarhetsindikatorer. Därmed har det visat sig vara ett generellt sett negativt tema 



 

 

kring hållbarhetsindikatorer i praktiken, alltså hos små och medelstora företag. Vi har 

även sett att det finns motsägande tendenser mellan teori och empiri. Exempelvis 

framgår det i den teoretiska referensramen att små och medelstora företag kan med hjälp 

av hållbarhetsindikatorer erhålla ekonomiska fördelar. Det empiriska materialet menar 

dock att det finns en del utmaningar små och medelstora företag måste lösa innan 

hållbarhetsindikatorer kan bli nödvändiga. Det bidrag vi främst vill rikta till praktiker, 

är att avvakta med att fullt använda hållbarhetsindikatorer tills det finns bättre 

kunskaper och konkreta lösningar kring utmaningarna. I dagsläget anser vi att de 

möjligheter som medföljer hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen inte klarar att 

väga upp till utmaningarna som medföljer. 

 

Nyckelord: Hållbarhetsindikatorer, Global Reporting Initiative, Små och medelstora 

företag, Verksamhetsstyrning, Möjligheter, Utmaningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Use of sustainable indicators within Small and medium-sized enterprises with 

focus on opportunities and challenges. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in business administration.  

 

Author: Patrik Andersson & Erik Nilsson Hansen 

 

Supervisor: Tomas Källquist 

 

Date: 2018 – January 

 

Aim & Purpose: Sustainability in today’s society is constantly a current subject in the 

public debate, often with businesses in focus. We found that sustainable indicators 

provided by Global Reporting Initiative, could be a tool to affect both economy as well 

as sustainability within a company. However, little information were found regarding its 

opportunities and challenges and how they affect business management in small and 

medium sized enterprises. 

 

The purpose with this study, is to create an understanding of the use of sustainable 

indicators in small and medium sized enterprises with focus on challenges and 

opportunities in business management. 

 

Method: The study revolves around a hermeneutic and social constructionist 

perspective with an abductive research approach, which allowed us to switch between 

the theoretical framework as well as empirical framework during the course of the 

study. The study is using a qualitative research design, where the empirical framework 

is based on semi structured interviews with small and mediumsized enterprises within 

the vicinity of Gävle. In order to analyze the theoretical framework and empirical 

framework, we utilized narrative analysis, which allowed us to seek respondent’s 

perspective and compile themes based on the view of the respondents.  

 



 

 

Conclusion & Result: The conclusion of this study, sustainable indicators provided by 

Global Reporting Initiative does come with opportunities, but also challenges which 

decreases and discourage the need of sustainable indicators within small and 

mediumsized enterprises. Consequently, a general negative theme arose around 

sustainable indicators in the empirical framework, based on the answers from the 

respondents. We can also see contradictory trends between the theoretical framework 

and empirical framework. Based on the theoretical point of view, this study shows that 

the theory and practice differ. For example, the theoretical reference framework shows 

that small and medium-sized enterprises can obtain economic benefits using sustainable 

indicators. However the practitioners means that there are some challenges SMEs need 

to solve before sustainable indicators may be necessary. Our contribution that we would 

like to offer practitioners, is to wait with fully incorporating sustainable indicators 

within the business management until there is better knowledge available regarding 

sustainable indicators and its challenges. At the moment, our assessment is that the 

opportunities which follows sustainable indicators, does not add up to the challenges 

which is accompanied with sustainable indicators. 

 

Keywords: Sustainable indicators, Global Reporting Initiative, Small and mediumsized 

enterprises, Business management, Opportunities, Challenges. 
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1. Inledning 
 

 

1.1 Problematisering     

   
 

Både samhället och olika risktagare sätter större press på att företag ska rapportera sina 

vardagliga aktiviteter ur ett hållbarhetsperspektiv (Garcia, Cintra, Rita de Cássia, Lima 2016; 

Hansen & Schaltegger, 2012). Även företagsledningar förefaller anse att hållbarhet kommer 

vara en viktig del för företagets framtida framgångar. Maas, Schaltegger och Crutzen (2016) 

hävdar att 93 % av världens verkställande direktörer har den inställningen. Global Reporting 

Initiative är ett ramverk som ska underlätta för företag att införa hållbarhet utifrån tre olika 

aspekter: ekonomisk, social och miljömässig i verksamhetsstyrningen (GRI, 2014). GRI har 

bland annat tagit fram indikatorer som kan hjälpa företag att gå mot en hållbar riktning (GRI, 

2014). Dessutom menar andra forskare att indikatorerna kan användas som underlag för att 

utvärdera de olika aspekterna (Tanzil & Benoloff 2006).  

 

Kaplan & Norton (2005) myntade uttrycket “what gets measured, gets done” och hävdar att 

företag genom mätningar kan styra och påverka sin omgivning. Vidare menar de att företag 

bör använda sig av mätinstrument och indikatorer för att navigera sin verksamhet i rätt 

riktning. Den lösning de lanserar är det balanserade styrkortet. I samma anda som Kaplan & 

Norton, (2005) hävdar Garcia et al. (2016) att indikatorer med avseende på hållbarhet är en 

viktig aspekt för företag som vill styra sin riktning mot hållbarhet. Under de 20 första åren har 

hållbarhetsaspekter inte inkluderats i balanserat styrkort (Hoque 2014). Många forskare 

hävdar dock att balanserat styrkort under senare år har integrerat ett hållbarhetsperspektiv för 

att tydliggöra företags hållbarhetsarbete (Dias-Sardinha, Reijnders & Antunes 2002; Epstein 

& Wisner 2001; Figge, Hahn, Schaltegger & Wagner 2002). Andra forskare hävdar att 

konceptet är till stor del anpassat till större företag (Falle, Rauter, Engert & Baumgartner 

2016).  

 

Små och medelstora företag (SME), karaktäriseras som privatägda företag och styrs oftast av 

ägaren till företaget (Seidel, Tedford, Cross, & Wait, 2008). Nämnvärt är att små och 

medelstora företag idag står för cirka 70 % av världens utsläpp enligt en rad forskare 

(Ammenberg & Hjelm, 2003; Johnson, 2013; Revell, Stokes & Chen 2010). Dessutom menar  
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andra forskare att små och medelstora företag fokuserar på den dagliga verksamheten och på 

kortsiktiga problem mer än på långsiktiga mål, eftersom de finansiella resurserna och 

humankapitalet är begränsade (Seidel, Seidel, Tedford, Cross & Wait 2008; Epstein & Roy, 

2000). Vidare står företag inför en utmaning eftersom de ofta är diversifierade och kan 

därmed ha helt olika förutsättningar och intressen. En konsekvens av detta gör att det blir 

svårt att utveckla en generell strategi som kan tillämpas för hela sektorn (Ammenberg & 

Hjelm 2003; Johnson 2013). 

 

Forskare (Singh, Murty, Gupta & Dikshit 2012; Lancker & Nijkamp 2000) menar att 

hållbarhetsindikatorer bör anpassas efter små och medelstora företag och deras förhållanden i 

olika branscher. Små och medelstora företag upplever hållbarhetsindikatorer som komplexa 

och en förenkling är därmed nödvändig anser forskare (ibid). Det ser vi som en utmaning att 

hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen ännu inte är optimerad för en stor grupp 

företag. Fortsättningsvis finns det forskare (Falle, Rauter, Engert & Baumgartner 2016) som 

hävdar att det finns en problematik kring hållbarhetsindikatorer eftersom de är utvecklade för 

större företag, med bättre kännedom angående hållbarhetsfrågor. Baserat på ovanstående 

tolkar vi att hållbarhetsindikatorer inte är anpassade till små och medelstora företag i 

verksamhetsstyrningen. 

 

Hållbarhetsindikatorer medför både möjligheter och utmaningar i verksamhetsstyrningen. De 

främsta utmaningar för hållbarhetsindikatorer idag är resurskrävande, inte anpassade till små 

och medelstora företag och uppfattas som svåra att utvärdera. En utmaning som lyfts fram är 

att hållbarhetsindikatorer idag anses resurskrävande inom flera områden för små och 

medelstora företag såsom ekonomiska, kompetens och tidsaspekten. Det leder till att små och 

medelstora företag inte betraktas som flexibla och inte anpassade till hållbarhetsindikatorer på 

samma sätt som stora företag (Epstein & Roy, 2000; Seidel et al. 2008). En utmaning forskare 

belyser (Azapagic, 2004) är att sociala indikatorer är svåra att beräkna. Det beror på att dessa 

hållbarhetsindikatorer måste ta hänsyn till företags anställda och även samhällets bästa vid 

beräkning av företags sociala påverkan förklarar forskarna. Det är en utmaning som vi anser 

kan kopplas till hållbarhetsindikatorers resurskrävande natur som tidigare nämnts i texten och 

uppenbarar sig i form av hög tidsförbrukning och kompetens vilket små och medelstora 

företag inte klarar av. 
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De största möjligheterna med hållbarhetsindikatorer innebär att företag kan bli mer 

konkurrenskraftiga och innovativa men också erhålla större lönsamhet.  

Ett “system” med indikatorer ger företag information om hur de skall agera på kort och lång 

sikt. Detta innebär att de kan planera företags ekonomiska, miljömässiga och sociala 

aktiviteter så att de går mot en hållbar riktning. (Pryshlakivsky & Searcy, 2017) 

Andra forskare hävdar att de möjligheter som uppstår för små och medelstora företag vid 

användandet av hållbarhetsindikatorer är att de kan bli mer konkurrenskraftiga och öka 

möjligheten till innovation, vilken i sin tur kan leda till bättre lönsamhet (Moore & Manring 

2009). Ytterligare en möjlighet som Azapagic (2004) belyser är att hållbarhetsindikatorer kan 

leda till ett högre värde av goodwill i balansräkningen, samt att företaget erhåller fler 

marknadsfördelar. Samtidigt menar Hsu, Chang & Luo (2017) att små och medelstora företag 

har begränsade resurser för införandet av hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen och 

därmed bör små och medelstora företag fokusera på resultatindikatorer. I och med detta kan 

företag utveckla hållbarheten successivt för att sedan börja använda sig av sociala och 

miljömässiga indikatorer.  

 

Med dessa möjligheter och utmaningar, anser vi det vara intressant att öka förståelsen för 

hållbarhetsindikatorer och dess utmaningar och möjligheter i verksamhetsstyrningen med 

avseende på små och medelstora företag, vilket för oss till nedanstående syfte. 

 

 

1.2 Syfte 
 

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för användningen av hållbarhetsindikatorer och 

särskilt dess utmaningar och möjligheter i verksamhetsstyrningen med avseende på små och 

medelstora företag.  
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2. Metod 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

 

2.1.1 Socialkonstruktionism 

 
Denna studie grundar sig i ett tolkande perspektiv, vilket innebär att vi utgår från ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt. Att ha ett konstruktionistiskt synsätt är en ontologisk 

ståndpunkt och innebär enligt Bryman & Bell (2013) att människor ständigt konstruerar och 

påverkar de sociala sammanhang som de medverkar i. Författarna menar även att en forskare 

alltid presenterar en egen tolkning av den sociala verkligheten och kan därmed ej betraktas 

som en slutgiltig verklighet. Eftersom denna studie avser att vila på kommunikation och 

interaktion mellan människor, är ovanstående något som vi kommer beakta när vi bearbetar 

den teoretiska referensramen och empirin.  

 

Verkligheten beskrivs av Arbnor & Bjerke (1994) som en form av social konstruktion som 

består av samspel av egna upplevelser och samlade uppfattningar som utvecklats under lång 

tid. Denna process benämner författarna som subjektivering eftersom människan fungerar 

som subjekt i verkligheten. Författarna förklarar att när vi delar med oss av våra upplevelser, 

så uppstår en ny process, kallad externalisering. Externalisering skapar därmed vår 

omfamnande verklighet, vilket gör samhället till ett mänskligt resultat, enligt Arbnor & 

Bjerke (1994). Samspelet mellan upplevelser och uppfattningar hos aktörerna och hur vi som 

observatörer tolkar aktörernas verklighet, är centralt därför att deras svar formger studiens 

resultat.  

 

Det för oss vidare till internalisering, som innebär enligt Arbnor & Bjerke (1994), att vi som 

observatörer tar emot och förvaltar en värld som andra redan lever i, det vill säga bli en del av 

samhället. Dessutom handlar internalisering om hur vi på olika sätt blir en del av samhället 

genom exempelvis kunskapsöverföring som barn, vilket leder till hur vi identifierar oss med 

en roll eller hur vi tolkar samhället, menar Arbnor & Bjerke (1994).  

 

Med ovanstående i åtanke, kommer uppsatsen ha socialkonstruktionism som utgångsläge, 

eftersom vi utgår från att våra aktörers syn på möjligheter och utmaningar med 
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hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen skapats och formats av sociala upplevelser och 

egna tankar i vardagen. Uppsatsen ämnar att återge den verklighet som konstruerats och hur 

den upplevs av våra aktörer.  

 

2.1.2 Aktörssynsättet 

 

 

Arbnor & Bjerke (1994) skriver att observatörerna inte bör få en nära relation till aktören, 

eftersom detta kan leda till att observatören inte får lika bred synvinkel på ämnet som 

studeras. Sociala sammanhang skapas av människors uppfattningar (Arbnor & Bjerke 1994), 

vilket innebär att utifrån aktörssynsättet är det komplicerat att komma fram till en sann 

lösning på problem. Detta innebär att forskaren endast kan förstå problemet utifrån den 

verklighet hen befinner sig i. För studiens skull betyder det att vi som observatörer gör en 

egen tolkning av resultatet och presenterar sanningen så som vi upplever den. Som Arbnor & 

Bjerke (1994) poängterar utifrån aktörssynsättet, utgår den sociala verkligheten från både 

teori och praktik. Aktörssynsättet präglar denna uppsats på så sätt att vi kommer behöva ta i 

beaktning att verkligheten kan skilja sig mellan aktörer vilket innebär att svaren mellan 

respondenterna kan skilja sig avsevärt.  

 

Författarna Arbnor & Bjerke (1994) skriver att en aktör uppfattas som en individ som handlar, 

skapar och reflekterar. Författarna menar att för en kunskapssökare blir aktören 

undersökningsindividen, vilket innebär att i denna studie kommer framförallt verkställande 

direktörer alternativt ekonomichefer eftersökas och fungera som detta. Författarna förklarar 

att observatörerna måste använda sig av ett flexibelt och interaktionsbetonat tillvägagångssätt 

för att kunna uppnå en helhetsförståelse. Det innebär för den här studien att vi som 

observatörer använder oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in material från våra 

aktörer. 

 

De aktörer vi främst kommer undersöka är verkställande direktörer eller ekonomichefer på 

små och medelstora företag. Individer som alltså besitter någon form av ledning och kunskap 

i företaget. I arbetet utgår vi från att aktörerna har egna tolkningar och uppfattningar gällande 

möjligheter och utmaningar med användningen av hållbarhetsindikatorer i 

verksamhetsstyrningen med avseende på små och medelstora företag. Vi vill bevara 

aktörernas åsikter och reflektioner, därför de formar studiens empiridel och även i viss mån 



 

 

 

7 

studiens bidrag. Vi är dock medvetna om att våra aktörer påverkas av deras omgivning och 

organisation, vilket kan påverka våra aktörers svar. Därmed försöker vi även undvika att 

respondenternas svar färgas av oss som observatörer eller av våra frågor. 

 

 

2.1.3 Hermeneutik  

 

 

Hermeneutik anses vara ett verktyg för att söka förståelse av meningssammanhang (Sohlberg 

& Sohlberg 2013). I samma anda menar Bryman & Bell (2013) att hermeneutik innebär att 

forskare tolkar både dokument och sociala handlingar. Fokus ligger på det sociala 

sammanhanget, vilket i sin tur leder till att forskaren skapar sig en djupare förståelse av 

kunskapen. I samband med studiens syfte vill vi skapa förståelse för vilka utmaningar och 

möjligheter som finns med hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen med avseende på 

små och medelstora företag. Vid våra intervjuer kommer vi att tolka aktörers sociala 

handlingar och skapa oss en förståelse om vilka utmaningar och möjligheter aktörerna anser 

att det finns med hållbarhetsindikatorer. Därför är hermeneutik en bra komponent i denna 

studie.  

 

Vidare poängterar Hartman (2014), att genom muntliga dialoger kan forskare leva sig in i hur 

individer uppfattar världen. I studien gör vi semistrukturerade intervjuer genom muntliga 

dialoger och skapar oss en förståelse om hur aktörerna uppfattar utmaningar och möjligheter 

med hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen. Genom den tolkande empiriska 

undersökningen har studien fått kontext och tolkningar av respondenter, tack vare 

hermeneutikens forskningsmetod. Utifrån respondenternas svar, har vi kunnat göra subjektiva 

tolkningar men även tolkningar av respondenternas kroppsspråk. 

  

Arbnor & Bjerke (1994) beskriver ett samspel av förståelseutveckling genom tre inslag: 

förförståelse, förståelse och efterförståelse med hjälp av en hermeneutisk spiral. I spiralen är 

förförståelse ett kärnbegrepp, som innebär att forskaren sätter sig in i en situation för att skapa 

sig mer förståelse. Innan vi började med studien hade vi en förförståelse för begreppen 

hållbarhet, verksamhetsstyrning och indikatorer. Vår uppfattning av hållbarhet var bland 

annat att företag hade ett långsiktigt tänk, samt ett hänsynstagande till besparing av resurser. 

Under studiens gång förde spiralen oss vidare till en ny förståelse genom inläsning av 

begreppen. Efter inläsningen hade vi en annan synvinkel på begreppen och kunde utveckla 
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dessa. Detta resulterade i att vi kunde knyta ihop begreppen genom att “skapa förståelse för 

hållbarhetsindikatorers utmaningar och möjligheter i verksamhetsstyrning”. Utifrån detta hade 

vi en förförståelse om hur vi kunde forma vår empiridel. Vid intervjuerna skapades en dialog 

med respondenterna vilket bidrog till en förståelseutveckling angående ämnet som vi belyser. 

Genom hermeneutikens forskningsmetod kunde vi skapa en efterförståelse och tolka en helhet 

av studiens olika delar, samt få en djupare förståelse genom studiens gång.  

  

 

2.1.4 Abduktion 

 

 

Då denna studie har för avsikt att utgå ifrån både empiri och teori så kommer ett abduktivt 

synsätt prägla arbetet. Abduktion är vanligast vid fallstudiebaserade undersökningar 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Vid abduktion tolkar författaren enskilda händelser och 

försöker att hitta övergripande mönster som kan förklara händelsen i fråga. Tolkningen bör 

därefter styrkas genom ny observation. Induktion utgår från empirisk data och deduktion från 

teorin. Abduktion utgår alltså från både empirisk data och teorin (Alvesson & Sköldberg 

2008). Forskarens analys av den empiriska datan kan sammanvävas med tidigare forskning 

som inspirationskälla för att underlätta upptäckten av mönster som ger förståelse av studien. I 

den abduktiva processen tolkas teorin och empirin växelvis och omtolkas med varandra.  

 

Den abduktiva forskningsprocessen kommer vara fördelaktig att använda eftersom den lämpar 

sig bra för kvalitativa fallstudier och för att sammankoppla den teoretiska referensramen med 

den insamlade empirin. Det kan även vara en fördel då denna uppsats kommer luta sig mot 

kvalitativa intervjuer och teori för att besvara studiens syfte.  

 

Det abduktiva synsättet kommer visa sig i uppsatsen när vi tolkar den teoretiska 

referensramen, tillsammans med aktörernas synsätt på utmaningar och möjligheter med 

hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen. Med tanke på detta blir det enklare att närma 

sig uppsatsens bidrag. Exempelvis har vi tillämpat abduktion när vi jämfört vad teorin säger 

mot empirin och lagt stor vikt kring utmaningar och möjligheter, vilket innebär att vi tar 

hänsyn till olika meningar och synvinklar. Sammanfattningsvis har abduktion erbjudit 

flexibiliteten till att gå tillbaka och justera teoretiska ramverket utefter de empiriska delarna. 

(ibid) 
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2.2 Tillvägagångssätt 

 
 
Figur 1. Egenkonstruerad forskningsmodell. 

 

Figur 1 illustrerar tillvägagångssätt i uppsatsen och vilka rubriker som används och vilken 

ordning rubrikerna presenteras. Uppsatsens kärna består av teori och empiri, vilket sedan 

övergår till analys och bidrag. Tanken är att modellen skall ge en helhet av studiens 

tillvägagångssätt som visar hur varje kapitel och avsnitt kopplas till varandra, vilket leder till 

en bättre struktur, samt ger transparens om hur studieprocessen har gått till.  
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2.2.1 Forskningsdesign 

 

 

En fallstudie innebär att en forskare är ute på fält och undersöker en organisation eller en 

arbetsplats (Bryman & Bell 2013). Dessutom kan en fallstudie kopplas till kvalitativ 

forskning, där forskarna lägger stor vikt på ostrukturerade intervjuer samt deltagande 

observation som resulterar i att man får en djupgående förståelse av ett fall. Noterbart är att 

kvalitativa metoder inte är enformiga utan de kan kombineras och angripas på olika sätt 

(Knights & McCabe 1997 se Bryman & Bell 2013).  

 

För att angripa vårt syfte på rätt sätt anser vi att en fallstudiedesign passar bra. Eftersom vi 

utgår från abduktion är en fallstudie lämplig, menar Alvesson & Sköldberg (2008). Studien 

baseras på 10 semistrukturerade intervjuer och med tanke på syftet vill vi skapa djupare 

förståelse för hållbarhetsindikatorers utmaningar och möjligheter. Utifrån respondenternas 

svar får vi en bra insamling av material som leder till ett pålitligt bidrag.  

 

 

2.2.2 Litteratursökning  

 

Vi har utgått från befintlig forskning och använt oss av vetenskapliga artiklar som vi hämtat 

från databaserna Scopus och Google Scholar. De nyckelord som vi har använt är bland annat 

“sustainability”, “SME”, “indicators”, “opportunities” och “challenges”. Som Bryman & Bell 

(2013) poängterar, är Peer Review en viktig faktor vid valet av artiklar. Peer Review innebär 

att artikeln granskas av forskare som ger feedback på forskningen och råd på ändringar.  

 

En annan faktor som är viktig att tänka på enligt Bryman & Bell (2013), är hur många gånger 

artiklarna har blivit citerade. Fler citeringar kan känneteckna bättre kvalité. En del av våra 

artiklar som vi hämtat har haft många citeringar och vissa inte, eftersom de har varit relativt 

nya. Vi har också haft i åtanke Scotts (1990) fyra kriterier i Bryman & Bell (2013) som berör: 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Vid bedömningen av artiklar är 

det bra att utgå från dessa kriterier, vilket ger en övergripande bild om artiklarna är 

användbara eller inte.  
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2.2.3 Semistrukturerad intervju 

 

 

Intervjuer är en metod som ger en bra bild av människors erfarenheter, upplevelser och 

tolkningar (Bryman & Bell 2013). Som Bryman & Bell (2013) hävdar är semistrukturerad 

intervju en flexibel intervjuprocess och störst fokus ligger på respondenten. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att forskaren utgår från en intervjuguide med specifika teman. 

Respondenterna kan känna sig fria och formulera svaren på sitt eget sätt. Om forskaren 

kommer på frågor under intervjun som inte är kopplade till intervjuguiden kan dessa frågor 

ställas, få bättre uppfattning av respondenternas svar. (ibid)  

 

Under intervjuerna tilldelade vi respondenterna en översikt av hållbarhetsindikatorer utifrån 

GRI-ramverket (GRI 2014). Indikatorerna som tilldelades var under de första tre intervjuerna 

skrivna på engelska. Vid fjärde intervjun översatte vi indikatorerna till svenska och upplevde 

då att respondenterna kunde svara i allt högre grad på frågorna. Dessutom hade 

respondenterna lättare att förstå indikatorerna och upplevde färre indikatorer som komplexa. 

Med tanke på att semistrukturerad intervju anses vara flexibel, underlättade det 

intervjuprocessen med respondenterna eftersom de kände sig mer bekväma och kunde ge egna 

förklaringar på ämnet. 

 

 2.2.4 Utformning av intervjuguide 

 

 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide, (se bilaga 1). 

Bryman & Bell (2013) menar det är viktigt att intervjuguiden är utformad så att den kan 

besvara syftet. Med tanke på detta har vårt syfte präglat intervjuguiden, men dessutom den 

teoretiska referensramen. Till en början valde vi att ställa allmänna frågor kring hållbarhet, för 

att respondenterna ska känna sig bekväma. Därefter har vi fördjupat frågeställningen kring 

utmaningar och möjligheter med hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen. De frågor vi 

har ställt kan karaktäriseras som öppna, så att respondenterna kan svara grundligare.  

 

Flexibilitet har varit en viktig komponent i intervjuguiden, eftersom respondenternas svar 

skall täcka så mycket som möjligt. Under intervjuns gång har vi utformat följdfrågor för att 

intervjun skall vara flexibel. Detta har resulterat i att respondenterna enklare kunnat knyta an 
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till deras erfarenhet kring ämnet. Dessutom har det varit viktigt för oss att frågorna inte har 

varit för komplexa och ledande, så att respondenterna kan ge utförliga svar. Trots det har vi 

varit noga med att följa huvudfrågorna för att hålla oss till studiens syfte vilket går i linje med 

Bryman & Bell (2013). Vidare menar Bryman & Bell (2013) att det är avgörande att genom 

frågorna få en uppfattning av respondentens syn på världen. Det är alltså avgörande att vi som 

intervjuare får en uppfattning av hur respondenterna upplever sin sociala verklighet. 

Dessutom innan intervjun kontaktade vi respondenterna för att de skulle få ta del av frågorna, 

så att de kunde bilda sig en uppfattning om vad intervjun skulle handla om.  

 

 

2.2.5 Urval  

 

 

Bryman & Bell (2013) förklarar att den vanligaste kritiken som riktas mot kvalitativa 

undersökningar är brist på transparens, vilket blir extra tydligt vid urvalet. Dessutom redogör 

Bryman & Bell (2013) för hur intervjupersonerna ska väljas eller hur många som ska 

intervjuas. Det vanligaste inom kvalitativa intervjuer är att forskaren använder sig av 

bekvämlighets- eller tillfällighetsurval. Som vi redogör i 2.1.2 riktar vi oss till aktörer som är 

verkställande direktörer eller ekonomichefer på små och medelstora företag. Individer som 

alltså besitter någon form av ledning och kunskap i företaget. 

 

För empiriinsamlingen har vi valt att kontaktat små och medelstora företag som verkar i 

området Gävle med omnejd. Anledningen till att vi har kontaktat denna kategori av företag är 

för att studiens syfte riktar sig mot denna målgrupp och att området tillhör forskarnas 

närområde. Eftersom vi vill öka förståelsen för hållbarhetsindikatorers utmaningar och 

möjligheter i verksamhetsstyrningen, är det viktigt att få en blandad bild av respondenternas 

uppfattningar. (ibid)  
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2.2.6 Bearbetning av material 

 

 

De intervjuer som har utförts har spelats in för att fånga upp och undersöka dels vad 

respondenterna säger, men framförallt hur de säger det. För att konvertera inspelningen från 

ljud till text, har vi manuellt transkriberat intervjuerna som har pågått mellan 13 och 49 

minuter. Det kan dock enligt Bryman & Bell (2013) vara en tidskrävande uppgift, på grund av 

att stora textmängder skapas. Svårigheter som uppstår vid transkriberingar, enligt författarna, 

kan exempelvis vara respondenter som pratar i mun på varandra vilket kan göra intervjun 

svårtolkad. Dessutom menar Bryman & Bell (2013) att det är en tidsödande process att 

transkribera från tal till text. Vi har inte upplevt några problem med att tyda intervjuerna med 

anledning av att respondenterna inte har pratat i mun på varandra. Det enda problemet som 

har uppstått, är att vi tidvis upplevt att respondenterna talat otydligt eller med låg röst, men vi 

har i sammanhanget tolkat de fåtal ord som var svåra att höra.  

 

2.2.7 Analysmetod   

 

 

Uppsatsens analys utgår från en narrativ analys. Enligt Bryman & Bell (2013) är narrativ 

analys ett tillvägagångssätt som används vid framställning och analys av data. Författarna 

skriver att det är en analysmetod som är vanlig vid intervjuer där respondenterna berättar sina 

historier och hur de upplever verkligheten. Det korrelerar med det synsätt och 

tillvägagångssätt som präglar uppsatsen, nämligen socialkonstruktionismen respektive 

intervjuer. Bryman & Bell (2013) förklarar att målet med narrativa analyser är att frambringa 

respondentens skildringar av sambanden mellan händelser och sammanhang. Det resulterar 

enligt författarna till att narrativ analys eftersöker berättelsens former och funktioner.  

 

Vi har inför varje intervjutillfälle ställt empiri mot teori för att utveckla vår förförståelse. Det 

har inneburit att vi fått ytterligare förståelse för empirin, eftersom vi har ställt den mot 

förekommande empiri och teori. Detta innebär att vi har fått en djupare förståelse och en 

interaktion mellan hermeneutiska spiralen (kapitel 2.1.3). och abduktiv ansats (kapitel 2.1.4) 

som är viktiga komponenter i studien. Dessutom har vi vid varje intervjutillfälle informerat 

respondenterna att det inte finns några rätt eller fel i de frågor vi ställt. Därefter har vi 

undvikit att styra konversationen för att försäkra oss om att vi får respondentens version av 
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verkligheten inom det område vi jobbar med. Vår avsikt är därmed att analysera, vad 

respondenterna säger och hur de uttrycker sig, för att sedan jämföra med teorin.  

 

I analyskapitlet väljer vi att följa strukturen som präglar empirikapitlet och delar av den 

teoretiska referensramen, därför att det ger en djupare uppfattning i de punkter som leder till 

att besvara syftet. För att nå ett resultat i studien har vi i analyskapitlet valt att sammanföra 

teori och empiri och analysera resultatet med hjälp av narrativ analys. För oss innebär det att 

analysera studiens resultat genom att försöka hitta korrelationer mellan respondenternas 

upplevelser och teorin. Sammankopplingen av teori och empiri visar hur vi förhåller oss och 

upplever dem tillsammans - vilket formar ett bidrag. 

 

Uppsatsen kommer slutligen mynna ut i ett bidrag, både teoretiskt och praktiskt, som är tänkt 

att sammanfatta vårt arbete och täcka ett gap i forskningsvärlden. Vi kommer betona det som 

vi anser vara centralt för studien och ge förslag på vidare forskning. 
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2.2.8 Kvalitetskriterier  

 

 

Kvalitativa studier skall granskas och bedömas utifrån fyra kriterier enligt Lincoln & Guba 

(citerad i Bryman & Bell 2013). Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering. I denna studie utgår vi från dessa kriterier vilket leder till kvalitet och 

trovärdighet. 

 

Tillförlitlighet 

Som forskare enligt Bryman & Bell (2013) beskriver den sociala verkligheten av sin studie 

korrekt ökar man tillförlitligheten. Författarna tydliggör respondentvalidering som innebär att 

forskaren presenterar sitt resultat till respondenterna som har varit inblandade i studien. 

Tanken med detta är att klargöra om forskaren har tolkat utförligt vad respondenterna har 

sagt. Detta är mycket vanligt bland kvalitativ forskning, för att få en försäkran om resultaten 

återspeglar sig med respondenternas uppfattningar. Därmed blir maktbalansen jämn enligt 

Bryman & Bell (2013), vilket innebär att respondenten kan med en viss makt se över vad som 

hamnar i resultaten. Ett problem som kan uppstå, är att respondenterna kan ha svårt att förstå 

forskarspråket och validerar fel. Det är därför viktigt att vi som forskare redogör för svåra 

begrepp och teorier. I vår studie har respondenterna fått tagit del av intervjumaterial för att 

säkerhetsställa om vi har tolkat dem rätt. Vid feltolkning, har respondenterna fått en möjlighet 

att klargöra vad de verkligen menade. När svåra begrepp har framkommit, har vi varit 

noggranna med att förklara dessa till respondenterna för att de skall få en bättre bild om vad 

det handlar om. (ibid) 

 

Överförbarhet 

Vid kvalitativ forskning enligt Bryman & Bell (2013) bör kontexten och betydelsen av den 

sociala verkligheten vara i fokus av det som studeras. De menar också att det skall framgå 

tydligt för läsaren att bidraget kan överföras till en annan miljö. Det uppnås genom att 

forskaren går in på djupet i sin text genom att redogöra klart och tydligt detaljer i kontexten. 

Eftersom vår empiridel består av språkliga dialoger med respondenter, har vi kunnat belysa 

företagens meningssammanhang. Det har medfört ökad tillförlitlighet då vårt bidrag kan 

överföras till en annan miljö. Vi avser även ett bidragskapitel där ett teoretisk och ett praktiskt 

bidrag har utformats för att visa att bidraget platsar i två olika miljöer. 
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Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att forskaren försäkrar att en fullständig redogörelse finns tillgänglig 

gällande alla faser av forskningsprocessen skriver Bryman & Bell (2013). Exempel på dessa 

faser är bland annat problemformulering, hur undersökningsindivider valdes ut, anteckningar, 

intervjuutskrifter, analys av data och hur vi som forskare kom fram till analysen. Detta kan 

höja pålitligheten av studien menar Bryman & Bell (2013). Författarna är dock noggranna att 

påpeka att det inte är så vanligt att granska pålitlighet i kvalitativa undersökningar. 

Anledningen till det är att kvalitativa undersökningar i många fall skapar stora mängder data, 

vilket gör det svårt för en granskare att granska hela studien. Denna uppsats kommer bland 

annat att granskas av vår handledare och examinator, vilket vi anser upprätthåller kravet på 

pålitlighet. Vi beskriver också hur vi samlat in och analyserat litteratur och empirisk data, så 

att läsaren får en uppfattning om hur vi har bearbetat informationen och kommit fram till 

bidraget. 

  

 

 

Konfirmering   

Forskaren måste kunna uppvisa att denne agerat i god tro då det är omöjligt att uppnå ren 

objektivitet inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman & Bell 2013). Det ska 

därmed, enligt författarna, vara tydligt att forskaren medvetet inte låtit egna tankar och 

personliga åsikter påverka utförandet eller slutsatserna av en undersökning. När det gäller 

objektivitet, kommer det visa sig i uppsatsen i form av att vi eftersträvar att vara så 

transparenta som möjligt i teori- och empiridelen genom att lyfta fram olika forskares röster 

med olika ståndpunkter. Vi kommer även försöka att kontinuerligt ha en egen röst vid sidan 

om forskarrösterna för att markera vår transparens för läsaren. 
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3. Teoretisk referensram 

 
 
 

Figur 2. Egenkonstruerad teorimodell. 

Översiktlig modell som visar hur vi ämnar att presentera den teoretiska referensramen. 
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3.1 Bakgrund kring hållbar styrning och hållbarhetsindikatorer 

 

 

Företag har fått ökad medvetenhet om hållbar utveckling, enligt Frostensson, Helin & 

Sandström (2012). Företag bör redogöra för hur man förhåller sig till hållbarhet, 

prioriteringar, inriktningar och hållbarhetsfrågor de arbetar med menar författarna. Ett 

tillvägagångssätt kan vara hållbarhetsindikatorer.  

 

Forskarna Frostensson et al.(2012) betonar att företag under den senaste tiden har erhållit 

ökad insikt kring tidigare nämnd hållbarhet och dess innebörd. Hållbarhetsstyrning är enligt 

Frostensson et al. (2012) hur ett företag aktivt arbetar för att uppnå ökad hållbarhet. I 

samband med att företag nyttjar hållbarhetsindikatorer ökar även förståelsen och vikten av 

resultaten. Författarna beskriver fortsättningsvis hur företag kan använda 

hållbarhetsindikatorer för att arbeta med mål, resultat och policyer. Detta innebär att företag 

redogör både för framgångar och misslyckanden inom hållbarhetsområdet. Vidare menar 

Frostensson et al. (2012) att hållbarhetsstyrning kan genomföras med hjälp av indikatorer 

vilket vi avser att öka förståelsen kring.  

 

Frostensson et al. (2012) menar att spridningen av hållbarhetsindikatorer har uppstått som en 

reaktion på samhällsomvandlingar och behovet att kunna redogöra för dessa ur ett 

helhetsperspektiv har ökat. Searcy (2009) menar att det saknas tidigare forskning kring hur 

hållbarhetsindikatorer och mätetal kan användas i beslutsfattandet i verksamhetsstyrningen. 

Författaren skriver att modeller kan användas som verktyg för användningen av 

hållbarhetsindikatorer i beslutsfattandet. Dock lyfter författaren fram kritik mot modeller och 

menar att de modeller som finns tillgängliga är bristfälliga och bistår inte företag med konkret 

hjälp vid problem och utmaningar som kan uppstå.  

 

Global Reporting Initiative tillhandahåller ett ramverk som innehåller hållbarhetsindikatorer 

enligt Kutonen (2009). Ramverket och dess indikatorer används exempelvis hos alltifrån små 

och stora företag, icke-vinstdrivande organisationer och investerare. Hållbarhetsindikatorer 

som tillhandahålls av ramverket inkluderar tre aspekter: det ekonomiska, sociala och 

miljömässiga skriver Kutonen (2009). Det leder till ett anpassningsbart ramverk för företag 

och ger möjligheten att använda de indikatorer som passar ett företags unika situation. Denna 

frihet bekostas dock av att rapporteringstraditionen kan skilja mellan företag och försvårar 
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därmed möjligheten att jämföra företag emellan. Det riskerar även att urholka rapporteringens 

trovärdighet menar Kutonen (2009) eftersom företag kan välja att endast använda indikatorer 

som rapporterar till fördel för företaget. Utökad användning av hållbarhetsindikatorer, tror vi, 

förutsatt att det utförs korrekt, kan bidra till ett rationellt beslutsfattande för investerare därför 

att det bidrar till mer information att överväga. Kutonen (2009) menar dock att det kan vara 

kostsamt och svårt för företag att använda hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen och 

beslutsfattandet fullt ut.  

 

 

3.1.1 Balanserat styrkort 

 

 

När vi undersökt balanserat styrkort (BSC) i teorin har vi funnit att hållbarhetsindikatorer och 

balanserat styrkort har likheter och skillnader, men förmedlar olika perspektiv och kategorier. 

Balanserat styrkort mäter främst ur ett finansiellt perspektiv, men även ur ett 

hållbarhetsperspektiv hävdar forskarna Villiers et al. (2003). Ett hållbart balanserat styrkort 

(SBSC) kan överbrygga klyftan mellan den strategiska och operativa nivån inom ett företag 

(Falle, Rauter, Engert, & Baumgartner 2016). Genom SBSC kan företag identifiera och 

hantera de miljömässiga och sociala aspekter som är nödvändiga för att säkra ett företags 

ekonomiska framgång. Dessutom förbättrar SBSC organisationens ekonomiska, miljömässiga 

och sociala prestationer. Enligt Nikolaou & Tsalis (2013), ger SBSC ett utbud av teoretiska 

ramar för att visa vad som bör mätas, eller vad som bör göras i en organisation, för att 

förbättra hållbarhetsprestandan i företaget. Dessutom tillhandahåller SBSC också detaljerade 

rutiner för att företag ska kunna utvecklas. Vidare kan SBSC bidra till att öka 

konkurrenskraften för små och medelstora företag genom att möjliggöra en effektivare 

strategisk planeringsprocess och användningen av relativt enkla strukturer. (ibid) 

 

Vidare fann vi att nuvarande SBSC enligt Nikolaou & Tsalis (2013) ger ett ansenligt utbud av 

ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer. Andra forskare menar att fokus bör läggas 

på val av objektiva indikatorer som är lätta att jämföra och bedöma (Falle, Rauter, Engert, & 

Baumgartner 2016). Det tror vi skulle kunna vara tidsbesparande och därmed fördelaktigt för 

små och medelstora företag. Trots detta, är bristen stor på standarder som skall beskriva hur 

man implementerar hållbarhet i balanserat styrkort (Nikolaou & Tsalis 2013). På grund av 

bristen av ramverk har hållbarhetsarbetet kring balanserat styrkort inte utvecklats tillräckligt. 
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Dessutom menar Nikolaou & Tsalis (2013) att det är svårt att introducera miljö och sociala 

frågor inom BSC fyra perspektiv, vilka är; finansiellt perspektiv, kundperspektiv, interna 

processer och lärande- och utvecklingsperspektiv. Forskarna menar att företag bör utgå från 

GRI’s standardindikatorer för att få koll på hur företaget förhåller sig till hållbarhet. (ibid) 

 

 

 

3.2 SME 

 

 

Vi vill med studien, öka förståelsen för användningen av hållbarhetsindikatorer och dess 

möjligheter och utmaningar i små och medelstora företag därför dessa utgör en majoritet av 

näringslivet. Enligt Svenskt Näringsliv (2010) utgör små och medelstora företag 99 % av 

näringslivet i Sverige. Små och medelstora företag definieras av europakommissionen (2016) 

som företag med maximalt 250 anställda och en årsomsättning på maximalt €50 miljoner eller 

en balansomslutning på €43 miljoner. Det innebär att kriterierna tar hänsyn till personal, 

årsomsättning och balansomslutning. Anmärkningsvärt är att det är tillåtet att överskrida ett 

av kraven, utan att status som små och medelstort företag går förlorad enligt 

europakommissionen. 

 

Företagskategori Antal anställda Årsomsättning Balansomslutning 

Medelstora företag 250 <50 miljoner euro <43 miljoner euro 

Små företag 50 <10 miljoner euro <10 miljoner euro 

 
Tabell 1. Kriterier för SME. 
 

Vi har sett i den tidigare forskningen att det fanns tecken som visade att extern press mot små 

och medelstora företag hade ökat på att företag ska använda hållbarhetsindikatorer (Epstein & 

Roy 2000). Intressant är hur dessa tecken visar sig och exponeras mot små och medelstora 

företag. Dessa tecken menar forskarna visar sig i form av förordningar, efterfrågan från 

konsumenter, konkurrenter och teknologiska framsteg. Stora företag besitter mer resurser till 

att använda hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen förklarar forskarna. Följderna av 

att små- och medelstora företag inte har samma förutsättningar som stora företag. Mer tid 

krävs för att anpassa och använda hållbarhetsindikatorer för små och medelstora företag. 

Exempelvis är begränsad kapitalförmåga en betydande utmaning för små och medelstora 
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företag förklarar Epstein & Roy (2000) jämförelsevis mot stora företag. (ibid) 

 

Utöver kapitalförmågan är även resurser i form av personal en relevant utmaning för små och 

medelstora företag. Termén (2000) menar att små och medelstora företag i de flesta fallen har 

begränsade resurser när det gäller administration- och ledningsresurser. Små och medelstora 

företag har nämligen inte samma ekonomiska förutsättningar att anställa specialister på 

exempelvis miljö och hållbarhetsarbete förklarar forskaren. Resursbristen betyder att små 

företag ofta har fåtal anställda som ansvarar över flera funktioner, hävdar forskaren. (ibid) 

 

Det finns även forskare som menar att det under lång tid har saknats information kring hur 

små och medelstora företag förhåller sig till hållbara frågor och sociala frågor (Schaefer & 

Williams 2013). Fortsättningsvis hävdar Johnson (2013) att en vanlig uppfattning är att stora 

företag står för den största miljöpåverkan. I motsats menar en rad forskare att de små och 

medelstora företagen beräknas stå för cirka 70 % av världens utsläpp (Johnson 2013; 

Ammenberg & Hjelm, 2003; Revell et al., 2010). Viktigt att ha i åtanke, är att dessa forskare 

syftar till att det är små och medelstora företags ackumulerade utsläpp och inte ett enskilt 

företag. Avslutningsvis är det därmed viktigt att även små och medelstora företag tar större 

ansvar och tar sig an de möjligheter och utmaningar som miljöfrågor för med sig, skriver 

Schaefer och Williams (2013). 
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3.3 Hållbarhetsindikatorer 

 

 

Hållbarhetsindikatorer har blivit allt viktigare för företag som vill implementera hållbarhet i 

verksamhetsstyrningen (Tanzil & Benolff 2006). Men problematiken kring indikatorerna, är 

att de är mer anpassade till större företag, eftersom kunskapen är större kring 

hållbarhetsaspekter (Falle, Rauter, Engert, & Baumgartner 2016). Vi fann att många forskare 

hävdar att hållbarhetsindikatorer bör anpassas utifrån de små och medelstora företagens 

förhållanden. Dessutom bör indikatorerna förenklas, eftersom de anses vara för komplexa 

(Singh, Murty, Gupta & Dikshit 2012; Lancker & Nijkamp 2000). Vidare hävdar forskarna att 

en given indikator inte säger något om hållbarhet, såvida det inte finns ett referensvärde. 

Andra forskare menar också att indikatorers prestationsförmåga bör kunna bedömas och 

utvärderas (Lundin 2003;Berke & Manta 1999; Spohn 2004).  

  

Enligt Frostensson, Helin & Sandström (2012) delas indikatorer upp i kärnindikatorer och 

tilläggsindikatorer. Kärnindikatorer definieras som allmänna och är viktiga för de flesta 

organisationer. Tilläggsindikatorer definieras som specifika och är anpassade till vissa 

organisationer. Indikatorerna delas upp i tre aspekter: ekonomisk påverkan, social påverkan 

och miljöpåverkan. Den ekonomiska påverkan behandlar till stor del ekonomiska resultat, 

marknadsnärvaro och indirekt ekonomisk påverkan. De flesta ekonomiska indikatorer är 

kärnindikatorer. Exempel på ekonomiska indikatorer är den finansiella påverkan och andra 

risker och möjligheter för företagets aktiviteter som är hänförliga till klimatförändringen 

(Frostensson et al. 2012).  

  

Samtidigt poängterar andra forskare (Singh, Olugu & Fallahpour 2013) att många indikatorer 

kan anses vara komplexa för små och medelstora företag. Stora företag har jämförelsevis mer 

resurser till förfogande vilket blir en drivkraft till att implementera hållbarhet i verksamheten. 

Problematiken vi finner som motarbetar små och medelstora företag, är att de ofta saknar 

medvetenhet, expertis, kapital och humankapital kring hållbarhetsindikatorer.  

  

Den sociala påverkan berör mänskliga förhållanden som t.ex. arbetsvillkor. Frostensson et al. 

(2012) ger exempel på 15 indikatorer som behandlar social påverkan. Dessa indikatorer delas 

in i fem aspekter. Anställning, relationer mellan anställda och ledning, hälsa och säkerhet i 

arbetet, utbildning, mångfald och jämställdhet. Indikatorerna som inriktar sig på mänskliga 
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rättigheter har sitt ursprung från FN och bygger på deklarationer och konventioner. 

Indikatorer inriktar sig främst på förhindrande av tvångsarbete och barnarbete men också 

föreningsfrihet.  

  

Vidare menar Frostensson et al. (2012) att miljöindikatorerna delas upp i 9 kategorier och 30 

indikatorer, vilket är omfattande. Indikatorerna behandlar bland annat följande aspekter: 

material, energi, vatten, utsläpp till luft och vatten, avfall och efterlevnad. Dessa indikatorer 

rör sig kring hur företag påverkar naturen, ekosystemet, luften, marken och vattnet. De 

hållbarhetsindikatorerna kopplas således till biologisk mångfald, miljökostnader och 

miljömässig påverkan på t.ex. processer, produkter och transporter. Indikatorerna är 

utformade i kvantitativa enheter som t.ex. volym eller vikt och varje indikator har en ingående 

beskrivning om hur den fungerar. (ibid) 

  

Global Reporting Initiative (GRI) har upprättat ett protokoll som fungerar som en 

bruksanvisning för indikatorerna. Exempelvis beskriver GRI indikatorn EN2 (återvunnet 

material i procent av materialanvändning). Syftet med denna indikator är att redovisa hur 

mycket återvunnet material en organisation kan återanvända. Om organisationen gör detta, 

bevarar de globala resurser i form av jungfruligt material.  

  

Företag har blivit alltmer intresserade av att styra verksamheten mot en hållbar riktning, trots 

detta går användningen av hållbarhetsindikatorer långsamt fram (Witjes, Vermeulen & 

Cramer 2016). Vår tolkning är att tidigare forskning fokuserat på större företags användning 

av hållbarhetsindikatorer. För att lösa problematiken med användningen av 

hållbarhetsindikatorer hävdar Klewitz & Hansen (2014) att små och medelstora företag måste 

skapa sig en förståelse om hur de ska bruka indikatorerna i verksamheten. Vi ser att många 

forskare poängterar att det ställs större press på företag, eftersom samhället kräver mer 

information om hur företag tar ansvar för en hållbar utveckling (Baumgartner 2009; Benn, 

Dunphy Griffiths, 2014; Lozano 2013). Samtidigt menar andra forskare att många små och 

medelstora företag tenderar att bidra med information till deras intressenter, eftersom 

intressenterna kräver detta (Witjes et al. 2016; Hahn, Pinkse, Preuss & Figge 2015).  
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3.3.1 Utmaningar  

 

 

Sedan 1990-talet har miljömässiga och sociala aspekter inom strategisk planering blivit allt 

viktigare för alla typer av företag (Moore & Manring 2009). Vidare anser forskarna att 

moderna affärsplaner bör reflektera kring utmaningar och möjligheter med hänsyn till 

förändringar inom de globala, sociala och miljömässiga förhållandena.  

       

Moore & Maning (2009) menar att en annan viktig faktor är att minst 80% av globala företag 

anses vara SME-företag som har mindre än 250 anställda. Vi tolkar forskarna, att de anser 

SME-företag bör implementera hållbar utveckling i företagens planeringsprocess för att 

framstå som hållbara företag. Företag som anammar hållbarhet och tillämpar exempelvis 

hållbarhetsindikatorer anses vara mer robusta och motståndskraftiga inför väntade och 

oväntade sociala och miljömässiga utmaningar. Dessutom minskar företag risken att 

överskrida miljömässiga begränsningar. (ibid) 

 

Små och medelstora företag betraktas inte vara lika flexibla som stora företag menar 

Azapagic (2004). Med anledning av att små och medelstora företag inte anses flexibla, är det 

även tydligt att hållbarhetsindikatorer inte anses anpassade till dessa företag. Azapagic (2004) 

poängterar att en utmaning som företag kan stå inför är användningen och beräknandet av 

sociala indikatorer. Det beror på att dessa indikatorer måste ta hänsyn till företags anställda 

och samhällets bästa vid beräkning av företags sociala påverkan förklarar Azapagic (2004). 

Det är en utmaning vi kopplar till hållbarhetsindikatorers resurskrävande natur.  

       

För att implementera hållbarhet i ett företag är hållbarhetsindikatorer ett bra verktyg (Johnson 

& Schaltegger 2016). Dock menar forskarna att det finns utmaningar med att använda dessa 

verktyg. Andra forskare menar att de nuvarande verktygen är alltför generella och komplexa 

för små och medelstora företag (Heras & Arana 2010). Enligt Heras & Arana (2010) är en 

förenkling av verktygen, indikatorer inkluderat, nödvändig för att vara anpassade till små och 

medelstora företag, vilket vi ser som en utmaning.   

       

Vi tolkar Epstein & Roy (2000) som att små och medelstora företag inte har lika många 

konkurrenter och inte lika stora tillväxtmål som större företag. Forskarna menar att företagets 

största mål är att bibehålla ägande och ha kontroll över företaget. Vi identifierar tid och färre 

resurser som utmanande faktorer till att använda hållbarhetsindikatorer i 
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verksamhetsstyrningen för ledning och ägare. Dessutom har små och medelstora företag inte 

tillräckligt med humankapital som enbart kan fokusera på hållbarhet. Noterbart är också att de 

flesta små och medelstora företag prioriterar att, som Epstein & Roy (2000) uttrycker sig, 

“släcka bränder” i verksamheten och har därmed inte tid med att planera långsiktigt. (ibid) 

 

Finansiella resurser och humankapital är viktiga hjälpmedel för att användningen av 

hållbarhetsindikatorer skall lyckas (Epstein & Roy 2000). Med anledning av bristen på 

humankapital, uppstår svårigheter för företag att identifiera hållbarhetsaspekter och hur 

verksamheten påverkar miljön. Vi har tidigare nämnt att många indikatorer som mäter 

hållbarhet är för generella och komplexa för små och medelstora företag. Därmed är det en 

utmaning för företag att välja ut och hitta indikatorer som återspeglar sig på verksamhetens 

specifika miljöaspekter. (ibid) 

  

Shields och Shelleman (2015) menar att hållbarhetsfrågan kring små och medelstora företag 

kommer att växa mer och mer, samt att påtryckningar från samhället och staten kommer att 

öka. Detta blir en utmaning eftersom dessa företag inte är tillräckligt rustade för denna 

förändring. Dessutom noterar vi att forskarna poängterar att små och medelstora företag inte 

har tillräckligt med resurser till förfogande i form av ekonomi, tid, mänskliga resurser och 

experter inom miljöområdet för att kunna använda indikatorerna. Samtidigt menar andra 

forskare att en del av problematiken för små och medelstora företag, är att kunskapen kring 

hur verksamhet påverkar miljön negativt generellt sett är låg (Aykol & Leonidou, 2015; 

Lawrence, Collins, Pavlovich, & Arunachalam, 2006). Detta innebär, enligt Shields & 

Shelleman (2015) att företag kommer ha svårt att positionera sig som ett hållbart företag 

vilket anses som en utmaning.  
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3.3.2 Möjligheter 

 

 

I denna del redogör vi för vilka möjligheter små och medelstora företag står inför vid 

användningen av hållbarhetsindikatorer. Vi noterar tre återkommande möjligheter, nämligen 

synergieffekter, fler marknadsfördelar samt förenklat och förbättrat stöd vid beslutsfattande. 

 

Enligt Moore & Maning (2009) finns det hållbara strategier som kan skapa synergieffekter i 

små och medelstora företag Genom den strategiska planeringen kan företag förbereda sig 

inför kommande tillväxt av verksamheten. Exempelvis kan företag planera hur de skall bevara 

begränsade resurser för framtida generationer och därmed bli mer motståndskraftiga (Moore 

& Maning 2009). Dessutom menar andra forskare att små och medelstora företag kan bli 

lönsammare eftersom de har implementerat hållbarhet i deras konkurrensstrategi (Singh et. al 

2012).  

 

 

Pryshlakivsky & Searcy (2017) menar att använda indikatorer systematiskt ger företag 

information om hur de skall agera på både kort och lång sikt. Därmed kan företag bättre 

planera ekonomiska, sociala och miljömässiga aktiviteter så att det går mot en hållbar riktning 

samt ger mer stöd vid beslutsfattande. Azapagic (2004) menar att hållbarhetsindikatorer kan 

leda till ökat värde av goodwill i balansräkningen, samt att företag kan erhålla fler 

marknadsfördelar. Vi har tidigare nämnt att en utmaning för små och medelstora företag är 

begränsade resurser. Därför bör små och medelstora företag fokusera enligt Hsu, Chang & 

Luo (2017) på resultatindikatorer vid införandet av hållbarhetsindikatorer i 

verksamhetsstyrningen. 

 

Om små och medelstora företag lyckas implementera social och miljömässig hållbarhet i 

ekonomiska processer och strategiska affärsmål, kommer de att öka möjligheten till 

innovation menar Moore & Maning (2009). Noterbart är att andra forskare hävdar att företag 

kommer behöva assistans för att implementera hållbarhet (Epstein & Roy 2000). Denna hjälp 

kan de få via lokala myndigheter som universitet, miljögrupper och andra organisationer. 

Enligt forskarna kan verktyg som indikatorer hjälpa små och medelstora företag att införliva 

hållbarhet i verksamheten. Genom att företagen väljer ut ett antal indikatorer som passar in på 
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företagets specifika miljöfaktorer och utmaningar, kan detta förenkla beslutsfattandet och 

företaget kan gå mot en hållbar riktning.  

 

Små och medelstora företag kan stå emot negativ påverkan om de skulle misslyckas med att 

implementera hållbarhet i verksamheten, jämfört med större företag (Epstein & Roy 2000). 

Forskarna exemplifierar “The Nike World Shoe Case” där det multinationella företaget Nike 

misslyckades med en hållbar produkt som skulle säljas i utvecklingsländer, eftersom företaget 

var i konflikt med befintliga varumärken. Med stöd av Moore & Maning (2009) är vår 

tolkning att det blir enklare för små och medelstora företag att lyckas att positionera sig som 

ett hållbart företag. Eftersom forskarna anser att små och medelstora företag har en effektiv 

organisation, tack vare att dessa företag inte har organisatoriska “tröghetseffekter” jämfört 

med större företag. 

 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

 

I början av den teoretiska referensramen, redogör vi för bakgrunden kring hållbar styrning och 

hållbarhetsindikatorer. Hållbar styrning beskrivs vara hur företag aktivt arbetar för att uppnå 

ökad hållbarhet (Frostensson et al. 2012). Vidare beskrivs vilka likheter och skillnader BSC 

har med hållbarhetsindikatorer och hur ett hållbart balanserat styrkort kan överbrygga klyftan 

mellan den strategiska och operativa nivån inom ett företag. Detta för oss vidare till små och 

medelstora företag. Då vi i studien vill öka förståelsen för användningen av 

hållbarhetsindikatorer och dess möjligheter och utmaningar, valde vi små och medelstora 

företag eftersom de utgör en majoritet av näringslivet (Svenskt Näringsliv 2010).  

 

Hållbarhetsindikatorer utgör en stor grund i studien och tidigare forskning visar att 

hållbarhetsindikatorer är mer anpassade till större företag än mindre företag (Falle, Rauter, 

Engert & Baumgartner 2016). Vidare skriver vi om de utmaningar och möjligheter som finns 

vid användningen av hållbarhetsindikatorer. Epstein & Roy (2000) menar att finansiella 

resurser och humankapital är begränsade hos små och medelstora företag, vilket minskar 

behovet av hållbarhetsindikatorer. Dessutom, anser Moore & Manring (2009), att moderna 

affärsplaner bör reflektera kring utmaningar och möjligheter med hänsyn till förändringar 

inom de globala, sociala och miljömässiga förhållandena. De möjligheter vi noterar är 
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synergieffekter, fler marknadsfördelar samt förenklat och förbättrat stöd vid beslutsfattande. 

Sammanfattningsvis tar vi med oss teori modellens nedre del i empirin, det som blir nytt är 

respondenternas syn på hållbarhet. Där tar vi upp de allmänna hållbarhetsbegreppen CSR 

(Corporate Social Responsibility) och Trippel Bottom Line. 

 

 
Figur 3.Egenkonstruerad empirimodell. 
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4. Empiri 
 

 

4.1 Inledning 

I varje intervju är respondenterna anonyma. Därför har vi gjort en tabell och numrerat 

företagen 1-10 och delat in respondenterna i koder utifrån deras befattning, exempelvis VD 1, 

Ekonomichef 2 och så vidare. Dessutom visar tabellen företagens respektive bransch. Vi har 

intervjuat respondenter från små och medelstora företag i Gävleområdet. Företagen som 

respondenterna kommer ifrån har allt från 10 till 200 anställda med varierande omsättning, 

från 3 miljoner till 370 miljoner svenska kronor. Respondenterna har haft direkt inflytande 

över ledningen och de flesta är insatta inom området hållbarhet.  

 

Tabell 2. Sammanställning av intervjudeltagarna. 

 

Genom våra intervjuer siktar vi på att öka förståelsen för användningen av 

hållbarhetsindikatorer och dess utmaningar och möjligheter i verksamhetsstyrningen med 

avseende på små och medelstora företag. En del respondenter har varit insatta i frågorna kring 

hållbarhetsindikatorer och en del inte.  
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4.2 Synen på hållbarhet 
 

 

Till en början frågar vi respondenterna om de känner till relevanta begrepp inom hållbarhet. 

Exempelvis begreppen CSR (corporate social responsibility), GRI (Global Reporting 

Initiative) och Triple Bottom Line. Begreppen är främmande för många av respondenterna 

och några har hört talas om begreppen tidigare. Synen på hållbarhet varierar kring 

respondenterna och merparten resonerar om miljön när de hör ordet hållbarhet. Exempelvis 

nämner VD 3: “Det första man tänker på är miljö, energibesparingar och utsläpp, men jag 

vet att hållbarhet tar upp sociala aspekter och så vidare”. Vidare uttrycker sig Chef 6: 

“Hållbarhet är sådana saker som inte ställer till det för klimatet eller socialt, det vill säga 

förnybara energikällor. Även kläder som är tillverkade, att det inte ställer till det för miljön, 

men hållbarhet kan också vara att det finns hållbara relationer”  

 

VD 3, som jobbar inom fastighetsbranschen, hävdar att företag 3 tar ansvar för en hållbar 

utveckling eftersom att de jobbar med energibesparingar åt deras kunder. Noterbart är att 

energibesparingarna inte görs för att ta hänsyn till miljön, utan för att göra besparing av 

pengar till deras kunder, det vill säga fastighetsägare.  

 

“Drivkraften i det har ju inte varit besparingar av miljön utan drivkraften av det har varit i 

pengar, besparingar åt fastighetsägare” 

 

Chef 6 påstår dessutom att de har en liten inverkan på jordklotet, rent hållbarhetsmässigt, trots 

detta anpassar de sina inköp efter miljön. Eftersom deras verksamhet inte har en så stor 

påverkan på miljön, gör företag 6 vad de kan för att ta ansvar för en hållbar utveckling genom 

att exempelvis köpa ekologiska livsmedel till kafferasterna. 

 

“Vi köper ekologiska fika-produkter, vi köper ekologiskt kaffe, ekologisk mjölk och så vidare, 

det är vi duktiga på” 

 

VD 4, VD 5 & Drift och miljöansvarig 8 har en blandad syn på hållbarhet. VD 4 som jobbar 

inom vitvarubranschen, anser att hållbarhet är att företaget ska gå runt, så de kan försörja 

deras anställda, för att de i sin tur kan försörja sina familjer. Jämförelsevis menar VD 5 att 

hållbarhet innebär att företaget kan drivas långsiktigt på marknaden. Dessutom påstår VD 5 

att företaget är miljöcertifierat och försöker jobba utifrån certifieringen som är viktig inom 
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deras bransch. Vidare konstaterar Drift & Miljöansvarig 8 att den största delen av 

verksamheten handlar om att ta ansvar för en hållbar utveckling, eftersom de gör energi av 

restprodukter som exempelvis bark. Vår tolkning är att synen på hållbarhet skiljer sig 

beroende på vilken bransch de jobbar inom. 

 

“För mig är hållbarhet att jag ska kunna försörja människor, de ska kunna försörja sina 

familjer, jag behöver inte ha en jättevinst, det är hållbarhet, att företaget skall gå runt, 

långsiktighet för företaget, ibland går det otroligt dåligt och ibland går det jättebra” (VD 4) 

 

“Vi är ett energiföretag, våran företagsidé är att ta restprodukter som bark och göra energi 

av det, el som behövs, fjärrvärme och ånga, vi är 100% förnybart, i verkligheten jobbar vi 

med hållbarhet” (Drift & Miljöansvarig 8) 

 

 

VD 9 har bra koll på hur företaget tar ansvar för en hållbar utveckling. Eftersom företaget 

jobbar med livsmedelstillverkning, kräver många av deras kunder att de säljer hållbara 

produkter. På grund av detta är hållbarhet en stor del av verksamheten och företaget anser sig 

själva som föregångare inom miljö och hållbarhet till bland annat deras leverantörer. 

 

“Vi försöker vara lite föregångare när det gäller miljö och hållbarhet – i hela 

produktionsledet. Vi är en utav de minsta i landet i vår bransch så vi har väldig närhet till 

både våra kunder och våra leverantörer så vi arbetar mycket med korta transporter och vi 

har speciella krav på våra leverantörer att endast använda produkter som helst kommer från 

Sverige, vi gör mycket för att värna om miljön i alla led tycker jag.” (VD 9) 
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4.3 Användningen av hållbarhetsindikatorer 

 

 

När det kommer till användningen av hållbarhetsindikatorer, är det en del av respondenterna 

som hävdar att de använder sig av dem. Många av respondenterna anser dock att vissa 

indikatorer är självklara i verksamheten. Som exempelvis VD 3 uttrycker sig: “Vissa 

indikatorer känns naturliga, detta är inget problem i Sverige och definitivt inte i detta 

företag”. De indikatorerna som VD 3 relaterar till är bland annat tvångsarbete och barnarbete.   

 

Fortsättningsvis förklarar VD 1 att företaget inte använder sig av indikatorer, men hänvisar till 

en “code of conduct” vilket är riktlinjer för hur företag ska agera kring etiska och sociala 

områden. VD 1 menar att företaget följer dessa riktlinjer, men önskar även att leverantörerna 

också skulle följa riktlinjerna. 

  

“Vi har en code of conduct som vi ska följa och vi ska se till att våra leverantörer ska följa 

men vi följer inte upp det” (VD 1) 

 

Däremot påstår Ekonomichef 2 att de använder sig av indikatorer i verksamheten. Under 

intervjun får Ekonomichef 2 ta del av GRI’s indikatorer och det visar sig att många av 

indikatorerna används redan i verksamheten. Dessutom uttrycker sig Ekonomichef 2: 

”indikatorerna kan enkelt kopplas till varandra och att de ger en bra helhetsbild”. 

Jämförelsevis hävdar respondent (3, 5, 9 &10) att de använder sig av indikatorer enbart för att 

de är miljöcertifierade och för att de måste följa upp krav. Noterbart är att VD 5 anser att 

GRI’s indikatorer är för detaljerade för att användas i deras verksamhet.  

 

“Vissa indikatorer använder vi och mäter, mycket tack vare att vi är miljö- och 

kvalitetscertifierade, men dessa indikatorer känns för detaljerade”. (VD 5) 

 

Respondent 6 & 7 upplever att GRI’s indikatorer inte är anpassade till deras verksamheter. En 

del av indikatorerna kan relateras till verksamheten eftersom de avspeglar sig i lagar och 

regler. Eftersom företagen är mindre, anser respondent 6 & 7 att indikatorerna inte kommer 

att ha en stor funktion. Exempelvis uttrycker Chef 6:” vi skulle kunna välja ut indikatorer som 

är anpassade till vår verksamhet”. Även VD 5 har liknande tankar och menar att små och 

medelstora företag skall välja de indikatorer som avspeglar sig i deras verksamhet. 
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Exempelvis är Investeringar & upphandlingsrutiner en intressant indikator som VD 5 tror att 

många små och medelstora företag kan ha nytta av. 

 

VD 9 berättar att de använder sig av många indikatorer från GRI. Exempelvis följer de 

policys utifrån mänskliga rättigheter och gör mätningar på detta. Vidare gör de mätningar med 

hjälp av miljöindikatorer. Eftersom de är inom branschen livsmedelstillverkning ställs det 

många krav från livsmedelsverket och kommunen. Exempelvis hur de skall hantera 

kemikalier så att de inte rinner ut i avloppsvattnet. Sammanfattningsvis tycker VD 9 att GRI’s 

indikatorer är bra anpassad till deras verksamhet och att de har stor användningen av dem.  

 

”Mänskliga rättigheter – har policys för diskrimineringar och vi försöker tänka på det vid 

upphandlingar, föreningsfrihet naturligtvis samma sak med barn- och tvångsarbete. 

Säkerhetsrutiner är rigorösa här eftersom vi är i livsmedelsbranschen så obehöriga får inte 

vara inne på området exempelvis.” (VD 9) 

 

 

Vi uppfattar att en del respondenter med hjälp av miljöcertifieringar visar större engagemang 

gällande hållbarhet. Både företag 3, företag 5, företag 9 och företag 10 är miljöcertifierade. 

Respondenterna 3, 5, 9 & 10 förtydligar att dessa miljöcertifieringar har motiverat dem till att 

tänka mer hållbart kring företaget. Vår tolkning är att företagen använder sig av indikatorerna 

för att få en helhetsbild om hur verksamheten tar ansvar för hållbarhet. De företag som inte 

använder sig av hållbarhetsindikatorer, är positiva till användningen. Dock menar dem att 

GRI bör göra indikatorer mer anpassade till mindre företag. Många av respondenterna blir 

rädda när de får se indikatorer som barnarbete och tvångsarbete. Exempelvis refererar 

Styrelseledamot 7 till Hennes & Mauritz och menar att de indikatorerna passar in bättre hos 

dem. 
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4.4 Utmaningar med användningen av hållbarhetsindikatorer 

 

 

Vi har identifierat tre utmaningar som är återkommande bland respondenterna. Den första 

utmaningen som anses vara störst är bristen på finansiella resurser. Många av respondenterna 

tycker att små och medelstora företag inte är tillräckligt finansiellt starka för att kunna 

investera hållbarhet i verksamheten, det vill säga hållbarhetsindikatorer. Nästa utmaning är 

bristen på humankapital vilket innebär att de inte har råd med att anställa specialister inom 

området hållbarhet, som exempelvis har befattningen miljöansvarig. Den sista utmaningen är 

bristen på kunskaper bland de anställda inom hållbarhet, vilket innebär att de inte kan jobba 

med hållbarhetsindikatorer.  

 

Bristen på finansiella resurser 

 

Merparten av respondenterna anser att en utmaning med användningen av 

hållbarhetsindikatorer är att de inte har tillräckligt med finansiella resurser för att lägga på 

hållbarhetsarbete. Exempelvis uttrycker Ekonomichef 2: ”man väljer det ekonomiska framför 

det hållbara i slutändan”. Ekonomichef 2 menar att ledningen ställer resultatkrav, vilket gör 

det svårare att välja hållbara investeringsalternativ som anses vara mer kostsamma. I samma 

anda säger VD 5:” när vi upphandlar om kontrakt försöker vi välja det hållbara först, men det 

blir ju trots allt prislappen som fäller”. Merparten av respondenterna är enade om att 

finansiella resurser är den största utmaningen för att de ska använda hållbarhetsindikatorer. 

Vidare hävdar Chef 6 att små och medelstora företag bör göra vad de kan utifrån deras 

finansiella styrka. Exempelvis välja tåget före bilen vid en tjänsteresa, eller att välja 

ekologiska produkter till kafferasterna. 

 

”Vi gör vad vi kan utifrån vår finansiella styrka, exempelvis köper vi ekologiska fika-

produkter och väljer tåget före bilen vid tjänsteresor.” (Chef 6) 

 

Dock menar respondent 8 & 10 att de har tillräckligt med finansiella resurser för att använda 

sig av hållbarhetsindikatorer för att gå mot en hållbar riktning. VD 10 tillägger att små och 

medelstora företag bör lägga sig på en viss nivå utifrån deras finansiella styrka. Dessutom 

påpekar VD 10 att deras kunder kräver att företaget skall redovisa att de agerar hållbart. 
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Vidare menar både respondent 4 & 5 att små och medelstora företag strävar efter att överleva 

på marknaden, eftersom det finns ett flertal konkurrenter. När de exempelvis skall göra 

investeringar väljer de många gånger de nödvändigaste som senare kan generera vinster till 

företagen. Utgångspunkten för respondent 1,3,4&5 är att företagen kan agera långsiktigt på 

marknaden, med tanke på att de upplever hård konkurrens. Exempelvis menar VD 3 att 

investeringar i hållbarhet lätt kan misslyckas, vilket kan leda till ekonomiska förluster. 

 

”Väljer vi inte att investera i det som genererar vinster, annars blir vi lätt överkörda på 

marknaden” (VD 5) 

 

”Hållbara investeringar kan lätt misslyckas, vilket leder till ekonomiska förluster” (VD 3) 

 

Bristen på humankapital 

 

Vad det gäller bristen på humankapital menar respondent 5 att rent ekonomiskt har de inte råd 

att anställa någon som enbart arbetar med hållbarhetsfrågor. En lösning är att delegera 

hållbarhetsarbete på de övriga anställda, men risken är att det ordinarie arbetet reduceras.   

 

“Ska man göra det här fullt ut så behöver man nästan en extra anställd som håller på med 

hållbarhet på heltid och riktigt dom resurserna tror jag inte riktigt finns i små och medelstora 

företag om man nu ska göra det helt”. (VD 5) 

  

I samma anda menar VD 1 att småföretag inte har “bodyn”, det vill säga resurser till att 

använda hållbarhetsindikatorer. Respondenten hävdar att företaget inte kan lägga över ansvar 

på de nuvarande anställda med hållbarhetsarbete. De kommer inte att hinna med det. 

Dessutom finns det inga pengar för att anställa en hållbarhetsansvarig. Vidare påpekar 

respondenten att större företag har fler resurser att jobba med gällande hållbarhet, jämfört med 

småföretag. Därför blir det en stor utmaning för små och medelstora företag att använda dessa 

indikatorer. 

 

“Jag tror att den största utmaningen är att i småföretag så har man inte den här bodyn. Man 

har för breda arbetsuppgifter och så tror jag det är i många små företag överhuvudtaget” 

(VD 1) 
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Dock menar Ekonomichef 2 att de har tillräckligt med humankapital som enbart kan arbeta 

med hållbarhet. Eftersom att branschen kräver det, dessutom är de finansiellt starka, vilket gör 

att de kan anställa personer som har befattningen hållbarhetsansvarig och miljöansvarig. De 

får ständigt utvecklas inom området och gå på kurser som berör området hållbarhet.  

 

”Vi har anställda som enbart håller på med hållbarhet, vi utvecklas ständigt och får gå på 

kurser inom området” (Ekonomichef 2)  

 

Bristen på kunskaper 

 

Angående kunskaperna kring användningen av hållbarhetsindikatorer menar respondent 3 & 5 

att företaget måste välja vilken nivå de vill ta det till. Skall företagen bli mer hållbara, måste 

de hitta medarbetare som har kompetenser inom området. För tillfället har de nuvarande 

anställda brist på kunskaper inom området hållbarhetsindikatorer. Dessutom, menar VD 3 att 

det blir en utmaning att “paketera” hållbarhetsarbetet, eftersom det är svårt att veta vilka 

indikatorer som passar in på verksamheten.     

 

“Det beror på hur långt man drar det” (VD 3) 

  

Dock menar Drift & Miljöansvarig 8 att de har kunskaper inom området hållbarhet. 

Dessutom, har företaget krav från myndigheter som kräver att företaget skall mäta specifika 

miljöområden inom verksamheten. Enligt Drift & Miljöansvarig 8 blir den stora utmaningen 

att redovisa för myndigheten hur företaget mäter dessa områden med hjälp av indikatorer. 

Vidare förklarar respondenten att när detta sker, måste företaget prioritera bort ordinarie 

arbetsuppgifter och det blir en stor utmaning eftersom de endast är fyra anställda.  

 

“Är man fyra anställda och så tillkommer det massa arbetsuppgifter, då måste man ju ta bort 

några arbetsuppgifter, det är det som är utmaningen” (Drift & Miljöansvarig 8) 

 

Kunskapsbristen upplevs vara stor enligt VD 9. Dessutom menar respondenten att det är 

besvärligt att hitta rätt specialkompetens inom området miljö- och kvalitetsfrågor i Sverige. 

För att företaget skall hitta kompetensen måste de vända sig utomlands. I samma anda 

upplever Chef 6 att små och medelstora företag saknar specialkompetensen för att använda 

sig av hållbarhetsindikatorer. Utifrån GRI’s indikatorer anser respondenten att de är för 
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komplexa och inte anpassade till små och medelstora företagens verksamheter. Om 

indikatorerna skulle vara enklare och anpassade utifrån företagens verksamheter tror Chef 6 

att ordinarie anställda skulle kunna arbeta med indikatorerna på en enklare nivå.  

 

Då hänger det mycket på specialistkompetens, så vi vill hitta någon som är duktig på 

miljöfrågor och kvalitetsfrågor så måste jag vända mig utomlands då vi inte har någon sådan 

utbildning i Sverige och sedan få dom att flytta ända hit upp(Gävle) då kan det också bli lite 

problem. (VD 9) 

 

”Indikatorerna behöver förenklas så att ordinarie anställda kan arbeta med dom på en 

enklare nivå” (Chef 6) 

 

Vår uppfattning är att de största utmaningarna för att företagen skall använda 

hållbarhetsindikatorer i verksamheten är bristen på finansiella resurser, humankapital och 

kunskap. Många av respondenterna argumenterar för att de har svårt nog att få företaget att gå 

runt och tiden räcker inte till för att arbeta med hållbarhetsindikatorer. Dessutom är det svårt 

för respondenterna att veta vilka indikatorer som ska användas i verksamheten. En del av 

indikatorerna är för övergripande och andra är för detaljerade, därför blir det en stor utmaning 

att använda indikatorerna i företagen. Många av respondenterna anser att indikatorerna 

behöver förenklas så att ordinarie anställda med mindre kompetens inom hållbarhet kan arbeta 

med dem.  
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4.5 Möjligheter med användningen av hållbarhetsindikatorer 

 

 

Vi har även identifierat tre möjligheter bland respondenterna. Den första är att företag kan bli 

mer konkurrenskraftiga på marknaden genom att använda sig av hållbarhetsindikatorer. 

Genom att exempelvis visa upp för kunder och övriga intressenter att de mäter hållbarhet i 

företaget med hållbarhetsindikatorer. Exempelvis hävdar VD 3 att det kan fungera som ett 

säljargument. Den andra möjligheten är att hållbarhetsindikatorer kan vara ett bra hjälpmedel 

om verksamheten skulle expandera och de får fler krav från myndigheter att gå mot en hållbar 

riktning. Den sista möjligheten vi har identifierat är när företagen upphandlar kontrakt eller 

gör investeringar. Hållbarhetsindikatorer gör att de väljer ett hållbart alternativ. Eftersom en 

indikator kan mäta hur hållbar investeringen har varit under en överskådlig tid. 

  
 

 

Konkurrenskraft på marknaden 

VD 3 förklarar att de jobbar med miljöfrågor men är dåliga på att redovisa det. Dock säger 

respondenten: “att det skulle vara ett bra säljargument för oss” 

Vidare hävdar Chef 6 att ju större ett företag blir, desto mer negativ påverkan har de på 

jordklotet. Om företag 6 händelsevis skulle expandera är hållbarhetsindikatorer ett bra 

hjälpmedel för att bli mer hållbart, eftersom det visar att företaget är konkurrenskraftigt 

jämfört med andra företag.  

 

“Jag tycker absolut att små företag har nytta av dessa indikatorer, jag tror i framtiden att det 

kommer vara väldigt konkurrenskraftigt att vara hållbar och kunna stå med det utåt, att man 

är ren så att säga” (Chef 6) 

 

I samma anda menar Styrelseledamot 7 att med hjälp av mätningarna från 

hållbarhetsindikatorer kan små och medelstora företag internt och externt få en övergripande 

bild om exempelvis hur mycket företaget släpper ut när de använder fossila bränslen i 

tjänstebilar. Visar indikatorn ett högt värde bör företaget vidta åtgärder, genom att exempelvis 
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investera i elbilar. En enkel sak som att försöka minska på utsläppen, kan visa att små och 

medelstora företag gör vad de kan för att gå mot en hållbar utveckling.  

 

”Exempelvis kan indikatorer visa att företaget släpper ett högt värde av koldioxid genom 

bilkörning, indikatorn kan driva företaget till att välja att investera i elbilar, på lång sikt 

kanske företaget strävar efter att göra fler förändringar för att bli mer hållbart, jag tror att 

det skapar konkurrenskraft bland företagen” (Styrelseledamot 7) 

 

Även respondent (4,5,6) anser att hållbarhetsindikatorer kan göra små och medelstora företag 

mer konkurrenskraftiga. De upplever att leverantörer och kunder börjar bli mer medvetna om 

hållbarhet och vill göra affärer med företag som agerar hållbart. Respondent 1 & 6 skulle 

gärna vilja gräva djupare i deras leverantörskedjor. För att se hur hållbart de agerar, med hjälp 

av indikatorer kan företaget göra mätningar på om en leverantör är hållbar eller inte.  

 

”Jag skulle vilja veta hur våra leverantörskedjor ser ut, är de hållbara?” (Chef 6) 

 

 

 

Expansion  

Bland annat anser en del av respondenterna att de kommer få ett större behov av indikatorer i 

framtiden om företagen skulle växa. En möjlighet som Chef 6 belyser är att företag kan bli 

mer konkurrenskraftiga vid användningen av hållbarhetsindikatorer. 

 

”Så småningom kanske ett mindre företag växer och sen hamnar man i den här delen då man 

blir ett medelstort företag och då kanske det är bra redan att ha koll på 

hållbarhetsindikatorer, för då börjar man faktiskt påverka mer” (Chef 6) 

 

Styrelseledamot 7 upplever att små och medelstora företag blir mer medvetna gällande hållbar 

utveckling. De verktyg som finns för små och medelstora företag är för komplexa och 

detaljerade. Hållbarhetsindikatorer är ett bra hjälpmedel men de bör förenklas för att de skall 

anpassas till små och medelstora företag. Trots detta anser respondenten att 

hållbarhetsindikatorer är en bra grund att stå på, men de behöver förenklas. Skulle företaget 

expandera, anser Styrelseledamot 7 att de har stort behov av hållbarhetsindikatorer. Dessutom 
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om myndigheter vill att företagen skall visa hur de går mot en hållbar riktning, är 

hållbarhetsindikatorer ett trovärdigt verktyg.  

 

”Hållbarhetsindikatorer är ett bra hjälpmedel men de bör förenklas för att små och 

medelstora företag skall bli mer medvetna om hållbarhet” (Styrelseledamot 7) 

 
Investering 

Även VD 5 är positiv till användningen av hållbarhetsindikatorer och anser att småföretagarna 

bör bli mer medvetna om hur man tänker hållbart. Respondenten upplever att 

hållbarhetsindikatorer kan vara till hjälp när de upphandlar kontrakt med kunder eller 

leverantörer. Eftersom de visar medvetenhet om miljön. Dock noterar respondenten att 

företaget i första hand går efter prislappen vid upphandling och inte hur hållbart företaget är. 

 

“Hitintills har vi inte haft så mycket nytta utav det, ingen tar det 100 % på allvar, det blir ju 

trots allt prislappen som fäller” (VD 5) 

 

Respondent (1 & 3) anser att det är en förutsättning att använda hållbarhetsindikatorer i 

företaget om de vill vara kvar på marknaden. Dessutom menar de att det är viktigt att visa att 

företaget är en pålitlig leverantör, som tydligt visar att hållbarhet är en viktig del av 

verksamheten. Vidare anser respondent (1 & 3) att företaget skall hänga med i utvecklingen, 

bland annat IT-utvecklingen och digitaliseringen, annars finns det en risk att de blir 

överkörda. 

 

“Vi måste ju liksom utvecklas som företag för att överleva, vi kan ju inte stanna upp, för då 

blir vi ju överkörda” (VD 3) 

 

Även Chef 6 upplever att indikatorerna kan mäta hur hållbar en investering eller affär är. 

Genom att göra utvärderingar och analyser leder det till att företaget väljer bättre alternativ 

nästa gång. Dessutom sätter det press på leverantörer, vilket kan leda till att de strävar efter att 

gå mot en hållbar riktning. Vidare menar Styrelseledamot 7 att en indikator kan utvärdera om 

en investering har varit hållbar eller inte. Efter en överskådlig tid gör företaget analyser om 

investeringar har varit hållbar, men också om den har genererat vinster.  

 

Respondenterna ser en del möjligheter med användningen av hållbarhetsindikatorer. Det är en 

del av respondenterna som anser att företaget kan bli mer konkurrenskraftigt med hjälp av 
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indikatorerna. Exempelvis kan indikatorer fungera som ett ”säljargument” enligt VD 3. Trots 

att de är komplexa och mer anpassade till större företag, hävdar många respondenter att de 

kan ha användning av dem. Framförallt om företaget skulle expandera och myndigheter 

kräver att små och medelstora företag skall bli mer hållbarhetsmedvetna. Vid investeringar 

kan en indikator mäta om investeringen har varit hållbar under en överskådlig tid menar 

Styrelseledamot 7.  
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5. Analys 

 

 

5.1 Synen på hållbarhet 

 

 

Utifrån teorikapitel 3.1, beskrivs hållbarhet som en fråga som har fått ökad medvetenhet bland 

företag kring ämnet hållbar utveckling. Med koppling till den empiriska data vi samlat in 

under våra intervjuer, så är det ett ämne som samtliga respondenter kände till, men 

innebörden och uppfattningen av termen kunde skilja sig åt.  

 

För nära hälften av respondenterna handlar hållbarhet om långsiktighet i miljöfrågor. I andra 

delen av spektrumet menade somliga respondenter att ekonomisk långsiktighet och 

ekonomisk avkastning samt att vara en stabil arbetsgivare var kännetecknande för hållbarhet. 

Det var intresseväckande för oss som författare då vi förväntade oss svar som kunde knytas 

till miljöfrågor. Nämnvärt är att VD 5 inte delade de övriga respondenternas uppfattning kring 

hållbarhet. Vi fann detta intressant därför endast en respondent kopplade hållbarhet till något 

socialt. Social hållbarhet behandlar jämställdhet mellan kön, men även i form av att integrera 

invandrare i företaget och i samhället påpekade VD 5. Vi anser dessa svar antyder på en hög 

andel medvetenhet hos små och medelstora företag kring hållbarhet, dock i olika avseenden. 

Vi tolkar det som en indikation att kunskaperna kring hållbarhet finns bland företag, men att 

andra faktorer fördröjer den medvetna användningen av hållbarhetsindikatorer. 

 

Hållbarhetsindikatorer kretsar kring redovisning utifrån ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter skriver Lamberton (2005). Samlingsbegreppet för dessa aspekter kallas 

triple bottom line och är en grundpelare för hållbarhetsindikatorer. Vi förväntade oss i viss 

mån, med anledning av gapet mellan den aktuella teorin och företag, att vissa begrepp inte 

skulle kännas vid. Det var därmed ingen överraskning för oss författare att respondenterna 

hade väldigt låg kännedom kring begreppet triple bottom line. Drift & Miljöansvarig 8 var 

dock ett undantag som kände till begreppet men inte dess innebörd.  
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Trots att innebörden av begreppet triple bottom line inte är så komplicerat, menar vi att det 

existerar ett kunskapsgap mellan teorin och praktiken. Bland respondenterna fann vi att det 

var betydligt fler som hade kunskaper kring begreppet corporate social responsibility vilket vi 

tror kan härledas till att det är ett mer etablerat begrepp och har funnits i teorin en längre tid. 

Av de tio intervjuade, så kände hälften av dessa till begreppet corporate social responsibility 

och endast Ekonomichef 2 kände även till GRI. 

 

Vi menar att hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen med avseende på små och 

medelstora företag skulle kunna användas, om de teoretiska delarna snabbare letar sig ut 

bland företag, då det existerar ett visst gap mellan de aktörer vi besökte och teorin. Vi anser 

bland annat att det beror på att teorin inte tillräckligt effektivt och smidigt tar sig ut till 

praktiken. En lösning vi tror kan bidra att täcka detta tomrum, skulle vara att i större 

omfattning belysa och presentera de möjligheter som användningen av hållbarhetsindikatorer 

medför, såsom konkurrenskraftigare företag. Vi menar även att utmaningar bör presenteras i 

teorin, men med konkreta lösningar för att undvika att utmaningarna ska framstå som 

oöverkomliga problem. Sistnämnda anser vi saknas i forskningen, de lösningar som finns 

tenderar att vara abstrakta och komplexa. 

 

Fortsättningsvis lyfter vi fram i kapitel 1.1, att hållbarhetsindikatorer ses som ett viktigt 

verktyg enligt tidigare forskning. Enligt Maas et al. (2016) anser 93 % av världens chefer att 

det kommer vara en viktig faktor för företags framgångar. Vi nämner i empirikapitel 4.2 att 

VD 3 kopplar företagets framgångar bland annat till kostnadssänkningar via energimätningar 

och andra besparingar för fastighetsägare med hjälp av hållbarhetsindikatorer. Därmed har 

hållbarhetsindikatorer blivit en del av affärskonceptet för VD 3, vilket vi anser kan kopplas 

till teorikapitel 3.3 och att användningen av hållbarhetsindikatorer kan vara ett allt viktigare 

verktyg för företag. Vidare påpekade respondenten att det fanns utrymme för att använda 

hållbarhetsindikatorer i företaget, då de inte använde verktyget för den egna verksamheten, 

utan i högre grad för kunders räkning. 

 

I samma anda poängterar Drift & Miljöansvarig 8 att det är en självklarhet att ta ansvar för en 

hållbar utveckling. Respondenten betonar dock att för ett företag med fyra anställda och tre 

kunder, var användningen av hållbarhetsindikatorer inte aktuellt, med eller utan GRI’s 

indikatorer och menade att hållbarhetsindikatorer var omfattande. Men drift & miljöansvarig 



 

 

 

44 

8 påpekade att vissa hållbarhetsindikatorer användes, i synnerhet inom energi, då i jämförelse 

mot andra konkurrenter i branschen. 

 

Vi anser att respondent 8 talar emot delar av tidigare forskningen, som bland annat beskriver 

hållbarhetsindikatorer som ett allt viktigare verktyg för företag (Tanzil & Benolff, 2006). 

Fortsättningsvis påpekar forskarna Falle et al. (2016), att hållbarhetsindikatorer idag är 

anpassade till större företag som har fler resurser och kunskaper vilket underlättar 

användningen av hållbarhetsindikatorer. Vi tolkar Drift & Miljöansvarig 8 som förhållandevis 

kritisk till användningen av hållbarhetsindikatorer i små och medelstora företag. Det tror vi 

beror på att respondenten fokuserade på utmaningarna och kunde inte föreställa sig några 

fördelar med användningen av hållbarhetsindikatorer och dess koppling till 

verksamhetsstyrningen.  

 

 

 

 

5.2 Användningen av hållbarhetsindikatorer 

 

 

Tidigare forskning uppger att hållbarhetsindikatorer kan vara ett viktigt verktyg för företag 

som vill gå mot en hållbar riktning, trots detta är de inte tillräckligt utvecklade (Tanzil & 

Benoloff 2006). Ett återkommande tema hos flera respondenter (1, 8 och 10), är att 

hållbarhetsindikatorer inte upplevs som färdigutvecklade och i synnerhet inte utvecklade och 

anpassade för små och medelstora företag. Det respondenterna återger är att GRI’s indikatorer 

inte är anpassade för små och medelstora företag. Att hållbarhetsindikatorer upplevs 

anpassade till stora företag får även medhåll av ett flertal författare (Falle et al. 2016; Cintra 

& Carter 2012; Epstein & Roy 2000), som menar att indikatorer är utvecklade och anpassade 

för större företag med mer resurser. Eftersom verktygen är komplexa, resurskrävande och 

komplicerade att använda i små och medelstora företag. Det är en problematik som vi 

upplever överensstämmer både från tidigare forskning och även i praktiken.  

 

Fortsättningsvis påpekade VD 10 att det idag redan finns tillräckligt med ramverk som 

omfamnar företag och ytterligare ett till skulle riskera att hämma företagets 

utvecklingsmöjligheter, alternativt vara ett hot mot verksamheten. I samband med det menar 

vi att det finns indikatorer som är mindre lämpade för svenska små och medelstora företag. Vi 
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vill poängtera att sociala indikatorer spelar en stor roll, men innefattas idag redan av svenska 

lagar och regler och därmed kan uppfattas som överflödigt. Vi anser att de sociala 

indikatorerna mest försvårar och motarbetar användningen av hållbarhetsindikatorer i 

verksamhetsstyrningen och är mer lämpade för stora multinationella företag precis som 

respondent 1, 8 och 10 fastslår. Vår uppfattning stöds även av Azapagic (2004) i kapitel 1.1, 

som menar att sociala indikatorer kan vara svåra att beräkna i små och medelstora företag. 

 

Vi lyfte i empirikapitlet 4.3 fram att Chef 6 inte upplever att hållbarhetsindikatorer är 

anpassade för deras verksamhet. Respondenten menar vidare att flera av indikatorerna från 

GRI’s ramverk redan används, ibland av självklarhet, därför att de redan avspeglas i lagar och 

regler. Däremot menar VD 3 att en stor del av deras framgångar kan härledas till mätningar av 

bland annat energiförbrukning, dock inte för deras egen räkning, utan för deras kunder. 

Kunskaperna finns därmed inom företaget för att använda hållbarhetsindikatorer i 

verksamhetsstyrningen. Trots att VD 3 inte använder sig av hållbarhetsindikatorer för deras 

egna verksamhet, så är det något de strävar efter att försöka rapportera om hur de tar ansvar 

för en hållbar utveckling. Svaret från VD 3 är inte helt i samklang med teorin, där forskarna 

(Sing, Olugo & Fallahpoum, 2014) menar att många hållbarhetsindikatorer anses vara för 

komplexa att användas i små och medelstora företag. 

 

VD 1 konstaterar att de använder sig av en så kallad “code of conduct” som innehåller 

riktlinjer att förhålla sig till gällande etiska och sociala aspekter. Intressant nog var det endast 

en respondent som berättade att de använde sig av den typen av verktyg. Denna “code of 

conduct” tillämpas på den egna verksamheten, men respondenten betonar även att 

leverantörer ska följa riktlinjerna. Nämnvärt är att VD 1 inte mäter några riktlinjer 

indikatormässigt utifrån “code of conduct”, med anledning av att små och medelstora företag 

ej besitter kapaciteten tidsmässigt till att jobba med hållbara frågor samt att använda det i den 

dagliga verksamheten. Det anser vi kan kopplas till tidigare forskning som påtalar att små och 

medelstora företag har sämre förutsättningar än större företag, där tidsfaktorn är en betydande 

faktor (Epstein et al., 2000 & Seidel et al., 2008). Här ser vi även sambandet mellan VD 1 och 

3 där tidsbrist är en bidragande orsak till att användningen av hållbarhetsindikatorer inte 

fungerar för deras verksamheter. 
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Fortsättningsvis fann vi ett negativt tema kring hållbarhetsindikatorer hos vissa respondenter. 

Vi belyser i kapitel 4.3 hur en del respondenter uttrycker sig kritiskt till vissa indikatorer som 

presenterades från GRI’s ramverk. Eftersom indikatorerna upplevdes som komplexa och 

anpassade till större multinationella företag. Vi tolkar dessutom att VD 1 för partihandel anser 

att vissa indikatorer upplevdes som komplexa, då respondenten hade svårt att förstå 

innebörden av en del indikatorer. Exempelvis förstod respondenten inte hur en verksamhet 

mäter hållbarhetsindikatorerna “service märkning” och “kundtjänst”. Respondenten uttryckte 

även följande:  

 

“service märkning förstår jag inte hur det ingår här, kundtjänst vet jag inte heller hur jag ska 

få in här, förstår inte riktigt vad det betyder i sammanhanget.” (VD 1.) 

 

Vi anser att den typen av indikatorer tidvis stjäl fokus för företaget, som därmed inte kan 

fokusera på verksamheten, vilket tar bort ett motiv till att använda hållbarhetsindikatorer i 

verksamhetsstyrningen. För att komma till bukt med problemet, tror vi att forskningen måste 

betona möjligheterna med hållbarhetsindikatorer. Vidare beskrev VD 9 att “samtycke” var 

svår att begripa och hur den skulle kunna användas som indikator.  

 

VD 9 berättade vidare att företaget verkar i en bransch med hård konkurrens, så om företaget 

ville öka sitt hållbara engagemang ansåg respondenten att det var utmanande, då den 

kompetens som eftersöktes inte var förekommande på svenska marknaden. Påföljden blir 

därmed att företaget tvingas söka specialkompetens utomlands vilket vi tolkar som både 

kostsamt och ineffektivt för företaget. Termén (2000) bekräftar problematiken kring 

situationen som VD 9 upplever, att små och medelstora företag saknar de resurser som krävs 

för att anställa specialister som kan koncentrera sig på användningen av 

hållbarhetsindikatorer. Vad den teoretiska referensramen inte belyser, är problematiken kring 

utbudet av rätt kompetens som kan vara bristfällig - vilket VD 9 belyser. Det ser vi som en 

tydlig skillnad mellan praktik och teori. 
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5.3 Utmaningar med användningen av hållbarhetsindikatorer 

 

 

För att ge en nyanserad bild anser vi att det är viktigt att belysa de utmaningar 

hållbarhetsindikatorer medför. Det som är intressant är att den tidigare forskningen samt de 

tillfrågade belyser utmaningar och möjligheter med användningen av hållbarhetsindikatorer 

och under denna punkt kommer utmaningarna att vara i fokus.  

 

Inledningsvis varnar forskarna Heras & Arana (2010) att nuvarande verktyg som finns 

tillgängliga för små och medelstora företag, såsom GRI ramverket, är för komplicerat och 

sämre anpassat med hänsyn till kunskaps- och tidsresurser. Fortsättningsvis menar forskarna 

att det blir svårt för små och medelstora företag att använda verktygen och en förenkling är 

därför nödvändig. VD 5 har liknande meningsuppfattning och menar att vissa indikatorer från 

GRI är komplexa och detaljerade. Det skulle behövas en förenkling ifall det ska tilltala fler 

små och medelstora företag tolkar vi VD 5.  

 

För att förenkla arbetet med hållbarhetsindikatorer för små och medelstora företag tror vi att 

en lösning skulle kunna vara att dela upp ramverket i två delar. En del som är generell och 

sammanfattande, som innehåller de nödvändigaste indikatorerna. Den andra delen är mer 

specifik där företag kan skräddarsy efter deras behov. Det åtgärdar dock inte problemet som 

Kutonen (2009) belyser angående rapporteringens trovärdighet, därför det möjliggör för 

företag att rapportera en förskönande bild och inte en realistisk bild. En lösning till 

sistnämnda skulle vara att gruppera indikatorerna efter företagsstorlek - mindre företag, 

mindre användning av indikatorer och vice versa.  

 

Ett tema som återkommer hos ett flertal av respondenterna, är att de precis uppfyller krav från 

regelverk och andra miljöramverk. Dessutom tillägger respondenterna om de skall öka sitt 

hållbara engagemang, kommer de behöva anställa någon som ägnar sig åt hållbarhet på heltid. 

Det kan därmed vara inaktuellt för många små och medelstora företag att tillämpa 

hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen eftersom företaget inte besitter tillräckligt med 
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resurser. Vilket vi även belyser i teorikapitel 3.3.1. I samklang med teorin menade VD 5 och 

VD 9 att begränsade ekonomiska resurser var en utmaning. Vi tolkade även deras svar som att 

om kraven skulle öka, antingen i form av regelverk eller från kunder, skulle respondenterna 

behöva expandera och anställa en till person med syfte att arbeta med hållbarhetsfrågor.  

 

 

Fortsättningsvis lyfte även VD 10 fram att tiden knappt räckte till för det hållbarhetsarbete 

som förväntas idag, med gällande regler och krav. Respondentens svar tolkar vi även som att 

det redan finns tillräckligt med regler och ramverk att förhålla sig till och det idag redan var 

krävande att driva ett företag och var därmed inte intresserad att anställa en till för det syftet 

vilket kan ses som en utmaning mot användningen av hållbarhetsindikatorer. 

 

VD 9 menade att en utmaning vid användningen av hållbarhetsindikatorer i 

verksamhetsstyrningen främst var bristen på finansiella resurser och därmed få kunder till att 

acceptera ett högre slutpris på produkten. Det går i linje med delar av den tidigare 

forskningen, där forskarna Shields & Shelleman (2015) belyser problematiken kring att små 

och medelstora företag ofta saknar nödvändiga resurser till hållbarhetsindikatorer vilket 

därmed försvårar användningen. Forskarna menar att det är en utmaning som små och 

medelstora företag står inför och syftar till bristande finansiella resurser, tid samt mänskliga 

resurser. Forskarna skriver också att en anledning till varför användningen av 

hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen hos små och medelstora företag går långsamt 

även beror på mindre påtryckningar från samhället och intressenter i jämförelse mot stora 

företag. Det anser vi är en intressant infallsvinkel som inte har fått tillräckligt utrymme i den 

tidigare forskningen. 

 

Ekonomichef 2 uttryckte att en utmaning var att de prioriterade den ekonomiska frågan 

framför hållbara frågor. En utmaning för respondentens företag uppstår när de internt ska 

värdera hållbarhetsfrågor och det sätts en prislapp som de arbetar mot, vilket slutar med att de 

prioriterar det ekonomiska resultatet istället för hållbarhet. Vi tolkar respondentens svar som 

att det kan vara svårt för små och medelstora företag att vara konkurrenskraftiga i vissa 

branscher i kombination med hållbarhetsindikatorer och med arbetet som medföljer. Vi har 

inte funnit någon teori som går att koppla till den utmaning som respondenten uttrycker sig 

uppleva. Vi tror dock att det är en faktor som många företag upplever, att de är villiga att 

använda hållbarhetsindikatorer, men att deras kunder prioriterar finansiella mål.  
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Det tror vi kan leda till att företag som strävar efter att använda hållbarhetsindikatorer i 

verksamhetsstyrningen inte har råd att fullt finansiera de högre resurskraven som ställs på 

företaget vilket vi även belyser i kapitel 1.1 och bekräftas av författarna Epstein & Roy 

(2000).  

 

Vi ser detta som en utmaning, därför att grundtanken med hållbarhetsindikatorer, som vi 

skriver i kapitel 3.3.2, är att indikatorerna ska kunna bidra till bättre ekonomisk planering och 

förbättrad verksamhetsöversikt. I åtanke av hur ekonomichefen för godshantering uttrycker 

sig i samklang med dels Epstein & Roy (2000), men även Shields & Shelleman (2015), 

framgår det att hållbarhetsindikatorer har begränsningar i praktiken. Om små och medelstora 

företag inte har ett behov av hållbarhetsindikatorer och betraktar dessa indikatorer som 

kostsamt, är det en utmaning som talar emot användningen av indikatorer. I det avseendet tror 

vi att forskningen måste framföra tydligare möjligheter, som kan leda till att små och 

medelstora företag ser behov av indikatorer i verksamhetsstyrningen. 

 

VD 3 ansåg vi vara en aktör som stack ut från mängden, eftersom denne inte såg några 

problem med användningen av hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen, utan 

utmaningen var hur företaget själva kunde “paketera det”, som VD 3 uttryckte sig, och hitta 

lämpliga indikatorer. Det visade sig att respondenten ansåg att de besatt tillräckligt med 

resurser för det arbete som de gör idag och att det snarare beror på hur långt företaget väljer 

att dra hållbarhetsarbetet. Väljer man att dra det längre kan en utmaning bli att hitta rätt 

kompetenser inom området, samt att få struktur säger VD 3. 

 

Det är även en åsikt som VD 9 uppgav, vilket vi anser är anmärkningsvärt då de kommer från 

olika branscher. I den tidigare forskningen beskriver Arnold (2010) vikten av ett deltagande 

från de anställda är en förutsättning för att företaget ska utvecklas mot en hållbar riktning. 

Något som vi anser kan knytas an till den teoretiska referensramen utifrån hur VD 3 uttryckte 

sig: “vi släcker där det brinner mest”.  

 

Forskarna Epstein & Roy (2000) hävdar att små och medelstora företag inte har 

humankapitalet till att enbart jobba med hållbarhetsfrågor jämförelsevis med stora företag. 

VD 3 hävdar att det många gånger är överlevnad som små och medelstora företagare strävar 

efter. Därmed tolkar vi metaforen “släcka bränder” syftar till att företaget lägger sina 

resurser där det krävs störst fokus. 
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VD 1 hävdar att många små och medelstora företag saknar “bodyn” till att använda 

hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen. Det uttrycket anser vi kan kopplas till att små 

och medelstora företag inte besitter lika stora finansiella resurser som stora företag i 

kombination med att tiden inte räcker till. Respondenten förklarar att det delvis beror på att i 

små och medelstora företag är arbetsuppgifterna bredare vilket försvårar arbetet med 

hållbarhetsindikatorer tidsmässigt.  

 

Sammanfattningsvis ser vi finansiella resurser tillsammans med tidsaspekten som det största 

hindret mot arbetet med användningen av hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen 

baserat på den information vi samlat in i kapitel 3.3.1 samt kapitel 4.4. 

 

 

5.4 Möjligheter med användningen av hållbarhetsindikatorer 

 

 

Den tidigare forskningen belyser en rad möjligheter som företag kan dra nytta av vid 

användningen av hållbarhetsindikatorer. Forskarna Singh et al. (2012) belyser inledningsvis 

att små och medelstora företag som använder hållbarhetsindikatorer i verksamheten kan bli 

konkurrenskraftigare och erhålla ökat förtroende hos intressenter och kunder. Intressant är att 

Chef 6 delar den synen och anser att små och medelstora företag kan gynnas av 

hållbarhetsindikatorer.  

 

Fortsättningsvis tror Chef 6 även att ansvaret ökar i takt med att ett företag växer, därför har 

större företag mer klimatpåverkan på jordklotet än vad små och medelstora företag har. Vi 

tolkar att respondenten syftar till att användningen av hållbarhetsindikatorer kan vara ett bra 

verktyg för att begränsa utsläppen. Det går dock emot delar av den tidigare forskningen som 

bekräftar att det är en felaktig uppfattning. Enligt en rad forskare (Ammenberg & Hjelm 

2003; Stokes et al., 2010; Johnson 2013) står små och medelstora företag för cirka 70 % av 

världens utsläpp och talar därmed emot respondentens uppfattning.  

 

Vidare menar forskarna Witjes et al. (2016) att små och medelstora företag har visat ett ökat 

intresse för hållbara frågor och användningen av hållbarhetsindikatorer. Ett flertal 

respondenter ställer sig positiva till hållbara frågor samt användningen av 
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hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen. Det tolkar vi som ett tecken på att 

hållbarhetsindikatorer med tiden får en allt större plats hos forskningen men även hos företag. 

Även VD 3 berättade att de arbetar med hållbarhetsfrågor idag men att det fanns 

utvecklingsmöjligheter på att presentera det och ansåg också att det skulle vara ett bra 

säljargument för kunder. Det anser vi går i linje med chefen för digitala läromedels 

uppfattning samt delar av den tidigare forskningen som vi belyser i kapitel 3.3.2.  

 

Intressant nog, menar VD 1 att ekonomiska vinster kan hämtas vid användningen av 

hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen. Ekonomiska vinster uppnås genom bättre 

översikt, som visar var ett företag kan minska exempelvis energi- och materialkostnader. 

Trots det, uppfattade vi respondenten som negativt inställd till användningen av 

hållbarhetsindikatorer. Vidare ser VD 1 möjligheter att resonera kring hållbara frågor samt 

använda hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen och göra affär av miljömässigt tänk - 

skapa marknads och konkurrensfördelar. Att göra miljömässigt tänk till en konkurrensfördel 

kan även kopplas till VD 3 som delade den meningsuppfattningen vilket vi belyser i kapitel 

4.5. Det kan även sammanvävas med en möjlighet vi väljer att belysa i kapitel 1.1, där 

forskarna Pryshlakivsky & Searcy (2017) menar att hållbarhetsindikatorer kan bidra till 

förbättrade planeringsmöjligheter, på kort och på lång sikt, hur små och medelstora företag 

ska agera vid ekonomiska, sociala och miljömässiga aktiviteter. Det menar vi företag kan 

använda i exempelvis marknadsföringssyfte och därmed profilera sig som hållbara vilket kan 

bidra till konkurrensfördelar. 

 

Forskarna Moore & Maning (2009) menar att det finns potential för små och medelstora 

företag att gå mot ett mer hållbart företag utan att behöva ta stora risker. Forskarna menar 

även att ekonomiska processer kan bli socialt- och miljömässigt hållbara och strategiska 

affärsmål kan bli mer innovativa. Vi anser dock att detta är ett exempel på att forskningen 

tidvis betonar fel saker och menar att forskare snarare borde fokusera på ekonomiska 

incitament vid användningen av hållbarhetsindikatorer med sociala och miljömässiga mål i 

åtanke. 

 

Ett återkommande tema hos ett flertal respondenter, var att de ansåg att hållbarhetsindikatorer 

kan bidra till bättre översikt. Chef 6 menar att användningen av hållbarhetsindikatorer i 

verksamheten, ger bättre översikt över exempelvis leverantörskedjor och möjligheten att 

säkerställa en leverantör som är hållbar. Vi fann även att VD 5 och VD 10 delade liknande 
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åsikter. Exempelvis ser VD 5 till att deras leverantörer skriver på code of conduct, som enligt 

respondenten innefattar riktlinjer för hållbarhetsfrågor samt sociala frågor. Det ger en 

möjlighet för respondenten att kontrollera att leverantörerna utför ett hållbart arbete samt ett 

hållbart ansvar. VD 10 åkte personligen ut till olika leverantörer för att säkerhetsställa att 

deras arbetsprocesser utfördes på ett socialt- och miljömässigt hållbart sätt. 

Hållbarhetsindikatorer möjliggör även att lättare kunna se och upptäcka var i 

leverantörskedjan företag kan effektivisera ur ett kostnadsperspektiv samt tidsperspektiv. Det 

anser vi kan vara fördelaktigt för små och medelstora företag.  

 

Sammanfattningsvis tolkar vi att de främsta möjligheterna som belyses i kapitel 3.3.2 och 

kapitel 4.5 är följande: marknads- och konkurrensfördelar, ekonomiska vinster och bättre 

översikt i verksamheten.  
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6. Bidrag 
 

Syftet med studien som varit ett genomgående tema i uppsatsen, är att “öka förståelsen för 

användningen av hållbarhetsindikatorer och särskilt dess utmaningar och möjligheter i 

verksamhetsstyrningen med avseende på små och medelstora företag”. Med denna studie har 

vi ökat förståelsen för utmaningar och möjligheter med användningen av 

hållbarhetsindikatorer i små och medelstora företag. De utmaningar som studien visar är 

bristen på finansiella resurser och humankapital. De möjligheter som studien visar är bland 

annat ökad konkurrenskraft. 

 

6.1 Teoretiskt Bidrag  

 

I relation till tidigare forskning ger vår studie följande bidrag. Den största utmaningen med 

användningen av hållbarhetsindikatorer utifrån GRI ramverket, är bristen på finansiella 

resurser. Detta berörs också av tidigare forskning och innebär att det är kostsamt att använda 

hållbarhetsindikatorer (Epstein & Roy 2000 & Seidel et al. 2008).  

Vi anser dock att tidigare forskning måste tydligare framföra de möjligheter som 

hållbarhetsindikatorer kan medföra. Med tanke på detta, anser vi att vår studie kan bidra till 

ökad förståelse. Studien pekar även på att det är svårt att hitta rätt kompetens inom området 

hållbarhet. Dessutom är det kostsamt för företag att anställa en person som endast arbetar med 

hållbarhetsfrågor (Epstein & Roy 2000).  

 

De möjligheter som medförs vid användningen av hållbarhetsindikatorer har vi funnit i 

analyskapitel 5.4. Användningen av hållbarhetsindikatorer kan medföra ökad konkurrenskraft 

bland små och medelstora företag. Detta är också i enlighet med tidigare forskning (Moore & 

Manring 2009). Vi ser dock en skillnad mellan teorin och praktiken. Teorin visar nämligen att 

ökad konkurrenskraft kan bidra till innovation. Det har vi inte kunnat bekräfta i praktiken.  
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Tidigare forskning visar även att hållbarhetsindikatorer kan leda till bättre planering av 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aktiviteter på kort och lång sikt, vilket vi också ser i 

studien (Pryshlakivsky & Searcy 2017). Dessutom att företag kan profilera sig som ett 

“hållbart företag”, något som även stöds av tidigare forskning (Moore & Manring 2009). 

Studien visar också att företag kan välja ut vilka indikatorer som är anpassade till 

verksamheten utifrån deras förutsättningar och som inte är komplexa (Singh, Murty, Gupta & 

Dikshit 2012; Lancker & Nijkamp 2000). Vi anser att vår studie i detta avseende kan bidra till 

ökad förståelse, hur företag ska anpassa hållbarhetsindikatorer utifrån deras förutsättningar.  

 

 

 

6.2 Praktiskt Bidrag 

 

Utifrån syftet, att öka förståelsen för användningen av hållbarhetsindikatorer och särskilt dess 

utmaningar och möjligheter i verksamhetsstyrningen med avseende på små och medelstora 

företag, syftar vi även att lämna ett bidrag till verksamma personer i ledande positioner. Vi 

har genom studien både sett och märkt av möjligheter och utmaningar som medföljer 

hållbarhetsindikatorer. 

 

Viktigaste möjligheterna vi vill rikta till ledare i små och medelstora företag kring 

användandet av hållbarhetsindikatorer är bland annat: vi ser att hållbarhetsindikatorer i 

verksamhetsstyrningen bidrar till bättre marknads- och konkurrensfördelar. Det kan små och 

medelstora företag dra nytta av genom att exempelvis marknadsföra sig som miljömedvetna. 

Vi ser även att hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen kan bidra till förbättrad 

översikt över leverantörskedjan. Det anser vi kan vara en stor möjlighet för små och 

medelstora företag, därför att företag lättare kan se var de kan göra kostnadseffektiviseringar 

och tidsbesparingar. Det anser vi kan göra stora skillnader i små och medelstora företag. 

 

Men, hållbarhetsindikatorer står i dagsläget inför en rad utmaningar. Främsta utmaningen 

enligt vår förståelse, utifrån våra respondenters berättelser, är att företag inte ser ett behov av 

att använda hållbarhetsindikatorer. Främsta anledningen till det är att indikatorerna betraktas 

som kostsamma att införa och möjligheterna väger inte över utmaningarna. Trots syftet 

bakom hållbarhetsindikatorer, att de bland annat ska medföra bättre ekonomisk planering och 

översikt, bedömer företag att hållbarhetsindikatorer inte gör det och ser därmed inte 
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tillräckligt stort behov av dessa indikatorer. Därmed är rådet vi vill framföra till ledare i små 

och medelstora företag, att i dagsläget avvakta med hållbarhetsindikatorer i 

verksamhetsstyrningen, fram tills att forskningen kan bidra med konkreta lösningar till de 

aktuella utmaningarna som vi valt att belysa i denna studie. 

 

6.3. Förslag till vidare forskning 

 

Det förslag vi lämnar till vidare forskning är att undersöka hur ökad konkurrenskraft kan bidra 

till innovation, med hjälp av hållbarhetsindikatorer, både i praktiken så väl som teorin. Efter 

denna studie tror vi det kan vara av intresse av flera anledningar. Vi fann att i teorin lyfts 

denna möjlighet fram ett flertal gånger, men vi kunde inte bekräfta att detta överensstämde 

med praktiken. Därför tror vi det kan vara ett intressant forskningsgap att täcka. Vi tror även 

att det är ett område som inte än är färdigutvecklat i teorin och därmed kan praktiken bidra 

med värdefull kunskap till området.  
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8. Bilagor 
 

Appendix 1 

 

Intervjuguide 
 

Vilken position har du i företaget?  

 

Vad är hållbarhet för dig? 

 

Känner du igen begreppen CSR, GRI och Triple Bottom Line? 

 

Anser du att företaget tar ansvar för en hållbar utveckling?  

 

Vilka möjligheter och fördelar ser du med användningen av hållbarhetsindikatorer i små och 

medelstora  

 

Vilka utmaningar ser du med användningen av hållbarhetsindikatorer i små och medelstora 

företag? 

 

Har företaget tillräckligt med resurser till förfogande för att styra mot en hållbar riktning? 

 

Anser du att företaget har tillräckligt med kunskaper och tid för att syssla med hållbarhet? 

 

Hållbarhetsindikatorer 

 

Om ni i dagsläget använder indikatorer för att mäta hållbarhet, vilka anser ni vara viktiga     

för er verksamhet? 

 

Och om ni inte gör det, vilka saknar ni? 

 

Utifrån nedanstående tabell, vilka indikatorer känner du igen? 

 

Vilka ser mest användbara för dig/er? 

 

Använder företaget någon av dessa indikatorer?  

 

På vilket sätt anser du att företaget skulle ha nytta av dessa indikatorer?  

 

Finns det hållbarhetsindikatorer utifrån nedanstående tabell som känns för komplexa att 

begripa? 

 

Finns det hållbarhetsindikatorer som ni anser behöver läggas till? 
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Hållbarhetsindikatorer från GRI 

Economic      
    Ekonomisk 

Economic Performance      

  

Market Presence  

(marknadsnärvaro) 

Indirect Economic Impacts 

(indirekta ekonomiska effekter) 

 

Society Performance Indicators Social   
    Social 

Local Communities       

Corruption 

Public Policy 

Anti-Competitive Behavior 

Compliance 

 

Labor Practices and Decent Work Performance Indicators 

Employment         

Labor/Management Relations 

Occupational Health and Safety 

Training and Education 

Diversity and Equal Opportunity 

(mångfald och jämställdhet) 

 

Human Rights Performance Indicators 

Non-discrimination 

Investment and Procurement Practices  

(investeringar & upphandlingsrutiner)     

Freedom of Association and Collective Bargaining 

(Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar) 

Child Labor 

Forced and Compulsory Labor 

(tvångsarbete) 

Security Practices 

(säkerhetsrutiner) 

Indigenous Rights 

 

Product Responsibility Performance Indicators 

Customer Health and Safety     

Product and Service Labeling 

Marketing Communications 

Customer Privacy 

 

Environmental     
       Miljö 

Materials 

Energy 
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Water 

Biodiversity 

Emissions, Effluents, and Waste 

Products and Services 

Compliance 

Overall 

Översättning av indikatorer 

 

 

 

Indikatorer från GRI på svenska 

Ekonomiska      
      Ekonomisk 

Ekonomiska resultat 

Marknadsnärvaro 

Indirekta ekonomiska effekter 

 

 

Sociala indikatorer     
      Sociala 

Lokala Samhällen 

Korruption 

Allmän ordning 

Konkurrensbegränsande beteende 

Samtycke (överensstämmelse) 

 

Arbetspraxis & Arbetsresultatsindikatorer 

Sysselsättning/Anställda 

Arbete / Lednings relationer 

Arbetshälsa och säkerhet 

Träning och utbildning 

Mångfald och jämställdhet  

 

 

Mänskliga rättigheter (indikatorer) 

Diskrimering  

Investeringar & upphandlingsrutiner 

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar 

Barnarbete 

Tvångsarbete 

Säkerhetsrutiner (arbetsmiljö) 

Indigenous Rights 

 

Prestandaindikatorer för produktansvar 

 

Kundhälsa och säkerhet 

Produkt- och servicemärkning 

Marknadskommunikation 

Kundtjänst 
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Miljöindikatorer     
     Miljö 

Material 

Energi 

Vatten 

Biodiversitet 

Utsläpp, avlopp och avfall 

Produkter och tjänster 

Överensstämmelse 

Övergripande 

 

 


