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ABSTRACT 
 

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs”. This is the definition 

of sustainable development and lately organizations have begun to take interest in its social 

and environmental impact. Corporate Social Responsibility (CSR) is a way for organizations 

to adopt sustainable development. CSR includes three aspects which are the economic, social 

and environmental aspect. This study disregards the economical aspect to favor the other two 

which from here on are called soft values.  Through sustainability reporting these soft values 

can be measured and reported to stakeholders to achieve legitimacy. Global Reporting 

Initiative (GRI) is a framework used for sustainability reporting. The first research question of 

this study describes and compares perceived challenges in regard to adaption of sustainable 

development in a small organization. The second research question describes and compares 

perceived challenges in regard to measuring and reporting soft values in a small organization. 

Room for interpretation was achieved through comparison of the perceived challenges 

between different functions of the organization. To answer the research questions, four semi 

structured interviews was conducted within a case study between different parts in an 

economic association. This study’s analysis shows differences and similarities regarding 

perceived challenges between different parts of the organization and also between empirical 

data and the theoretical framework. The result of the study presents perceived challenges 

regarding the adaption of sustainable development and also regarding measurement and 

reporting of soft values. The conclusion of the study is that the adaption of sustainable 

development in a small organization could result in several challenges. The principal 

challenges might be to develop a strategy for sustainable development and to, without a 

framework, measure and report soft values. Some of these challenges differ between functions 

of the organization. The separation of challenges could be a result of an indistinct strategy for 

sustainable development and a possible inadequate communication in the organization.  

 

  



 

 

 
 

SAMMANFATTNING 
 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta är definitionen av hållbar utveckling vilket 

organisationer på senare år har börjat beakta genom intresse för dess sociala och miljömässiga 

påverkan. Ett sätt att införa hållbar utveckling i en organisation är att anamma Corporate 

Social Responsibility (CSR). Inom CSR finns tre aspekter; den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekten. Studien bortser från den ekonomiska aspekten för att fokusera på de 

två andra vilka benämns mjuka värden. Dessa mjuka värden kan genom 

hållbarhetsredovisning mätas och redovisas till organisationens intressenter och uppnå 

legitimitet. Hållbarhetsredovisningen kan genomföras med hjälp av ramverket Global 

Reporting Initiative (GRI). Studiens första forskningsfråga beskriver och jämför vilka de 

upplevda utmaningarna kan vara vid införandet av hållbar utveckling i en mindre 

organisation. Den andra forskningsfrågan beskriver och jämför vilka de upplevda 

utmaningarna kan vara vid mätning och redovisning av mjuka värden i en mindre 

organisation. Genom att jämföra upplevda utmaningar inom olika funktioner i organisationen 

gav det upphov till tolkningsutrymme. För att besvara forskningsfrågorna genomfördes en 

fallstudie med fyra semistrukturerade intervjuer inom olika funktioner i en ekonomisk 

förening. Analysen visar på skiljaktigheter och likheter gällande upplevda utmaningar mellan 

olika funktioner i organisationen samt relaterat till studiens teoretiska referensram. Studiens 

resultat visar på framkomna utmaningar vid införandet av hållbar utveckling samt vid mätning 

och redovisning av mjuka värden i en mindre organisation. Studiens slutsats är att införandet 

av hållbar utveckling i en mindre organisation verkar vara förenat med en mängd olika 

utmaningar. De främsta utmaningarna kan vara att utveckla en strategi för hållbar utveckling 

samt att mäta och redovisa mjuka värden utan ett ramverk. Vissa utmaningar åtskiljs mellan 

de olika funktionerna i organisationen. Denna åtskiljning kan vara ett resultat av en oklar 

strategi för hållbar utveckling och en eventuellt bristfällig kommunikation i organisationen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INTRODUKTION OCH ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNING .................................... 1 
1.1 Hållbar utveckling ....................................................................................................... 1 

1.2 Inriktning och problematisering ....................................................................................... 1 
1.3 Syfte och forskningsfrågor ............................................................................................... 2 

2 METOD ................................................................................................................................... 4 
2.1 Forskningsansats .............................................................................................................. 4 
2.2 Kvalitativ studie ............................................................................................................... 4 

2.3 Litteratursökning .............................................................................................................. 4 
2.4 Fallstudie .......................................................................................................................... 5 

2.4.1 Val av intervjusubjekten............................................................................................ 5 
2.5 Analysmetod ..................................................................................................................... 5 
2.6 Metodproblem .................................................................................................................. 6 

2.6.1 Pålitlighet .................................................................................................................. 6 

2.6.2 Tillförlitlighet ............................................................................................................ 6 
2.6.3 Överförbarhet ............................................................................................................ 7 

3 TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................. 8 
3.1 Övergripande teorier......................................................................................................... 8 

3.1.1 Intressentteorin .......................................................................................................... 8 
3.1.2 Legitimitetsteorin .................................................................................................... 10 

3.2 Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbar utveckling ..................................... 11 
3.3 Hållbarhetsredovisning och Global Reporting Initiative (GRI) ..................................... 13 

3.4 Utmaningar vid mätning och redovisning av mjuka värden .......................................... 15 
3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen .......................................................... 17 

4 EMPIRI ................................................................................................................................. 19 

4.1 Studerad organisation ..................................................................................................... 19 
4.1.1 Presentation av intervjusubjekten ............................................................................ 19 

4.2 Införandet av hållbar utveckling..................................................................................... 19 

4.2.1 Projektet .................................................................................................................. 21 

4.3 Mätning och redovisning av mjuka värden .................................................................... 21 
4.3.1 Projektet .................................................................................................................. 25 

5 ANALYS ............................................................................................................................... 26 
5.1 Utmaningar vid införandet av hållbar utveckling........................................................... 26 

5.2 Utmaningar med att mäta och redovisa mjuka värden ................................................... 28 
6 SLUTSATS ........................................................................................................................... 34 

6.1 Svar på studiens forskningsfrågor och slutsats............................................................... 34 
6.2 Grunden för hållbar utveckling ...................................................................................... 34 
6.3 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................................... 36 

Referenslista 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1: Intressentteorins tre aspekter ........................................................................................ 9 
Figur 2: Teorimodell ................................................................................................................ 17 

 

TABELLFÖRTECKNING 
Tabell 1: Utmaningar vid införandet av hållbar utveckling ..................................................... 26 
Tabell 2: Utmaningar vid mätning och redovisning av mjuka värden ..................................... 28 

file:///H:/År%203/Kandidatuppsats/Införandet%20av%20hållbar%20utveckling%20av%20Björn%20Larsson%20Öhman%20och%20Maria%20Wästle.docx%23_Toc390087482
file:///H:/År%203/Kandidatuppsats/Införandet%20av%20hållbar%20utveckling%20av%20Björn%20Larsson%20Öhman%20och%20Maria%20Wästle.docx%23_Toc390087483


 

1 

 

1 INTRODUKTION OCH ÖVERGRIPANDE 

FRÅGESTÄLLNING 
 

Studiens huvudämne hållbar utveckling presenteras för att sedan övergå i studiens inriktning 

gällande införandet av hållbar utveckling i mindre organisationer med tillhörande 

problematisering. Avslutningsvis presenteras studiens syfte med tillhörande två 

forskningsfrågor.  

 

1.1 Hållbar utveckling 
 

Vad innebär hållbar utveckling? Detta definieras enligt Davholm och Davholm (2008) som: 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Under ett flertal år har det debatterats kring 

klimatförändringar och den ökade koldioxidhalten i atmosfären. Klimatförändringarna är ett 

globalt problem där påverkan av koldioxidutsläpp på en lokal nivå påverkar atmosfären på en 

global nivå. I dagsläget påverkar människan klimatet vilket utgör en risk för både naturen och 

människan i helhet. Med fortgående klimatförändringar, däribland växthuseffekten, 

uppkommer känslan av att samhället och organisationer borde fokusera på hållbar utveckling 

(Baumgärtner & Quaas, 2010). Under senare år har organisationers intresse för dess påverkan 

på humankapital och miljö ökat vilket resulterat i ökad hänsyn till hållbarhet (Stoddard, 

Pollard & Evans, 2012). En anledning till ökad hänsyn, utöver klimatpåverkan, är teorin om 

etisk ekonomi. Denna teori innebär enligt Stoddard, Pollard och Evans (2012) att neoklassisk 

ekonomi bortser från etiska fundament i ekonomin. Att enbart fokusera på monetära aspekter i 

ekonomin kan leda till marknadsmisslyckanden. Det är följaktligen viktigt att samhällets 

etiska aspekter samarbetar med ekonomins monetära aspekter. För att samarbetet mellan 

ekonomi och samhälle ska fungera måste enligt Stoddard et al. (2012) organisationer ta 

hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter genom hållbar utveckling. Ett sätt för 

organisationer att ta hänsyn till dessa aspekter är enligt Maon, Lindgreen & Swaen (2009)  att 

införa och implementera Corporate Social Responsibility (CSR).   

 

1.2 Inriktning och problematisering 
 

CSR definieras enligt Johnson, Whittington och Scholes (2011) som en organisations 

förpliktigande till att uppträda etiskt och verka för ekonomisk utveckling. Samtidigt tas 

hänsyn till medarbetare, dess familjer samt samhället i stort. Andra studier inom ämnet anser 

att organisationer som har valt att införa CSR gör det endast för att öka aktievärdet, med svag 

koppling till autentisk hållbarhet (Arjaliès & Mundy, 2013). Organisationer som utnyttjar 

CSR på detta sätt tenderar att välja bort aspekter inom hållbar utveckling då de inte bidrar till 

verksamheten på kort sikt. CSR har dock under senare år uppnått en högre status och anses 

som en nödvändighet för organisationer att tillämpa.  Maon et al. (2009) hävdar att 

organisationer med CSR i beaktning kan åstadkomma en bättre värld.  

 

Organisationer har vanligtvis ägarens intresse att beakta men måste ofta underkasta sig 

intressenters önskemål och behov för att uppnå ett balanserat affärsperspektiv. För att bemöta 

intressenters önskemål och behov bör organisationer enligt Maon et al. (2009) utforma 

policies. Organisationens policies bör utformas genom dialoger med intressenter, för att mäta 

organisationens sociala och miljömässiga prestation. Kleine och von Hauff (2009) förespråkar 

i likhet med Maon et al. (2009) att horisontell integrering bör ske, när det slutligen är 

intressenterna som avgör värdet och legitimiteten av organisationens utveckling för 
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hållbarhet. Min-dong (2008) hävdar att tidigare studier visat på att intressentteorin är 

applicerbar på CSR. Att involvera intressenter försvårar arbetet med CSR eftersom fler 

synpunkter inkluderas i planeringen vilket kan resultera i att endast de mest inflytelserika 

intressenterna konsulteras (Arjaliès & Mundy, 2013).  Detta kan därefter leda till att andra, 

mindre inflytelserika intressenter, negligeras. Om en organisation har valt att införa CSR kan 

det medföra en nivå av riskmedvetenhet medföljt av en uppsättning nya risker samt 

möjligheter vilka måste beaktas (Arjaliès & Mundy, 2013). Dessa risker kan sedan förmedlas 

till medarbetare genom en del av hållbarhetsredovisningen för att upplysa om riskerna. 

 

Epstein och Buhovac (2010) hävdar att lyckad implementering av CSR föregås av både 

formella (processer, prestationsmätningar, belöningssystem) och informella (ledarskap, kultur, 

humankapital) system inom organisationen, vilka oftast saknas vid implementeringstillfället. 

En utmaning att beakta vid implementering av CSR är det eventuella behovet att förändra 

kulturen i organisationen (Lindgreen, Swaen, Harness & Hoffmann, 2011) vilket även kan 

kopplas till de viktiga informella systemen. Epstein och Buhovac (2010) fortsätter med att 

mätningar kring organisationens hållbarhetsutveckling innefattar högre komplexitet och 

långsiktighet än vad organisationsledare är vana vid vilket medför problem. Hur kvantifieras 

organisationens sociala och miljömässiga påverkan? Studiens fokus är således hur mjuka 

värden, det vill säga den sociala och miljömässiga påverkan av organisation, inom CSR kan 

mätas och redovisas. Enligt Epstein och Buhovac (2010) handlar det om att upprätta tydliga 

och mätbara mål. 

 

Ett ramverk kan stödja en organisation vid införandet av CSR genom att bidra med kriterier 

för att mäta samt redovisa de tre olika aspekterna, ekonomiskt, socialt och miljömässigt, är 

Global Reporting Initiative (GRI) (GRI 3.0, 2006).  Med andra ord är GRI ett ramverk för att 

redovisa organisationens hållbarhetsutveckling och arbete med CSR. Huruvida GRI faktiskt 

förenklar processen med hållbarhetsredovisning är enligt Stoddard et al. (2012) fortfarande 

under revision. Stoddard et al. (2012) fortsätter med att statistik visar på att GRI som ramverk 

är alldeles för besvärligt för mindre organisationer att använda sig av vilket indikerar behovet 

av mer praktiska verktyg. Enligt Frostenson, Helin och Sandström (2012) är det generellt 

större företag som använder sig av GRI som ramverk, enbart 10 % av den totala mängden 

listade organisationers inrapporterade hållbarhetsredovisningar utgörs av mindre och 

medelstora organisationer. Enligt Perrini och Tencati (2006) finns det förevändningar 

angående listade organisationer inom GRI och dess engagemang inom CSR. Hur många av de 

listade organisationerna har övergått från ett ägarperspektiv till att innefatta intressenter? De 

flesta listade organisationerna är av större storlek vilket leder till frågan, om större 

organisationer inte engagerar sig i GRI hur föreligger det då för medelstora och mindre 

organisationer? CSR innefattar en viss komplexitet i tillhörande ämnen där olika verktyg och 

implementeringstekniker använts vilket gör att Kleine och von Hauff (2009) framhäver att 

ytterligare forskning fordras. Samtidigt framhäver Arjaliès och Mundy (2013), i sin studie av 

40 olika företag, att lokal anpassning av respektive företags CSR-strategi och dess uppföljning 

inte helt uppnåtts. Där kvaliteten och relevansen på hållbarhetsredovisningen fortfarande är en 

svag punkt.  Kleine et al. (2009) hävdar att utövare och experter av CSR är överbelamrad av 

information, engagemang, detaljnivå och etiskt/moraliskt anseende av CSR vilket kan göra 

införandet av CSR och hållbar utveckling svårt för mindre organisationer.  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera upplevda utmaningar inom olika funktioner i 

en mindre organisation, vid införandet av hållbar utveckling samt vid mätning och 
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redovisning av mjuka värden. En beskrivning och analys av utmaningarna kan bidra till att 

förenkla för mindre organisationer att införa hållbar utveckling samt att hållbarhetsredovisa. 

Detta leder till studiens forskningsfrågor; 

 

Vilka upplevda utmaningar har funktioner vid införandet av hållbar utveckling i en mindre 

organisation? 

 

Vilka upplevda utmaningar har funktioner vid mätning och redovisning av mjuka värden i 

en mindre organisation? 

 

De olika funktionerna som avses i denna studie är styrelse, ledning, kommunikationsenhet, 

ekonomienhet och projekt.  
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2 METOD 

Först presenteras studiens deduktiva forskningsansats. Därefter presenteras studiens 

kvalitativa angreppssätt med tillhörande redogörelse över valet av fallstudie för att övergå till 

en beskrivning av processen för litteratursökning. Vidare beskrivs fallstudien med tillhörande 

pilotstudie och semistrukturerade intervjuer samt val av intervjusubjekt. I avsnittet för 

analysmetod presenteras valet av relevant data för studiens empiri-kapitel för att övergå i 

tillvägagångssätt för analys. Slutligen diskuteras metodproblem.  

 

2.1 Forskningsansats 
 

En deduktiv forskningsansats användes vid denna studie vilket innebär att studien utgår från 

befintliga teorier samt tidigare empiriska undersökningar inom ämnet, för genom studiens 

resultat, bekräfta eller förkasta teorierna (Bryman & Bell, 2011). Studien utgår från 

aktörssynsättet vilket lämpar sig väl då studiens frågeställning behandlar upplevda utmaningar 

(Bryman & Bell, 2011) där dialektiska samband söks (Arbnor & Bjerke, 1994). Studiens 

synsätt gör ett antagande om en socialt konstruerad verklighet där tidigare empiriska studier 

ska ses som situationsbidrag och erfarenhetsmaterial (Arbnor & Bjerke, 1994). En studie 

inom aktörssynsättet tenderar att drivas av ”övergripande visioner” vilket även var fallet för 

nuvarande studie. Detta innebär att visionerna blev, parallellt utmed studiens genomförande 

och fortlöpande, mer konkretiserade (Arbnor & Bjerke, 1994).  

 

2.2 Kvalitativ studie 
 

Det kvalitativa angreppssättet innebär att fokus, vid insamling av empiri och utförandet av 

analys, utgörs av ord och inte kvantifiering (Bryman & Bell, 2011). Genom att studera 

befintliga teorier förkovrades kunskap vilket resulterade i en teoretisk referensram. 

Övergripande teorier inom den teoretiska referensramen användes som stöd till studiens 

analys. Den empiriska undersökningen utgjordes i form av semi-strukturerade intervjuer, för 

att ge en ökad kunskapsnivå kring ämnesområdet. En analys utfördes utifrån resultatet av den 

empiriska undersökningen i koppling med studiens teoretiska referensram. 

 

Vid en fallstudie undersöks, på ett detaljerat och ingående vis, ett specifikt fall. I nuvarande 

studie utgörs detta fall av en situation inom en organisation. Denna undersökningsdesign 

lämpar sig väl tillsammans med det kvalitativa angreppssättet samt tillhörande 

semistrukturerade intervjuer. Insamling av empiri på detta sätt upplevs enligt Bryman och 

Bell (2011) innebära en detaljerad och intensiv granskning av ett fall. Studerad organisation 

valdes på grund av en ökad medvetenhet för hållbar utveckling och hur en mindre 

organisation ska kunna införa detta i sin organisation. Utöver detta ansåg skribenterna att 

organisationsstorleken vara passande för studien samt att organisationen under studiens 

författande befann sig under införandet av hållbar utveckling. 

 

2.3 Litteratursökning 
 

Kunskap kring ämnet erhölls från vetenskapligt granskade artiklar via Luleå Tekniska 

Universitets biblioteks databas, PRIMO samt ämneslitteratur via lokalt Stadsbibliotek. De 

primära sökorden innefattade ”Hållbarhetsredovisning”, ”Hållbar”, ”Corporate Social 

Responsibility”, ”Sustainable”, ”Sustainability”, ”Triple Bottom Line”, ”Global Reporting 

Initiative” och ”Social”. De sekundära sökorden innefattade i samband med vissa av de 

primära; ”Report”, ”Accounting”, ”Environment”, ”Utveckling”, ”Implementation” och 
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”Importance”. Till studiens teoretiska referensram valdes 15 relevanta artiklar ut, dessa ansågs 

utgöra en tillräcklig grund för studiens forskningsfrågor.    

 

2.4 Fallstudie 
 

Innan studiens empiri samlades in genomfördes en pilotstudie i form av ett möte med vice 

direktör och ordförande för den ekonomiska föreningen. Den ekonomiska föreningens 

koppling till studiens ämne diskuterades samt hur studien skulle vara till nytta för 

organisationen. Organisationen förmedlade ett önskemål om anonymitet vilket skribenterna 

tog hänsyn till. Empirin samlades in genom fyra semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga 1).  Intervjumetoden medgav stöd för 

öppna frågor och möjlighet för intervjuledaren att ställa följdfrågor samt korrigera frågornas 

ordningsföljd (Bryman & Bell, 2011). Frågorna var desamma för alla intervjusubjekten, med 

andra ord standardiserade för att inneha möjlighet att jämföra resultaten (Arbnor & Bjerke, 

1994) Denna typ av empiriska undersökningsmetod gav intervjusubjekten möjligheter att 

förmedla personliga åsikter och synpunkter. Önskvärt var att intervjusubjekten var 

verksamma i olika funktioner i organisationen för att uppnå en empirisk breddning. De semi-

strukturerade intervjuerna genomfördes 9 Maj och 12 Maj år 2014 på den ekonomiska 

föreningens kontor. Intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjuguiden (se Bilaga 1). Tre 

av de fyra intervjuerna genomfördes enskilt med intervjusubjektet medan den fjärde 

innefattade två intervjusubjekt. Intervjuerna pågick i genomsnitt 45 minuter.  

 

2.4.1 Val av intervjusubjekten 
 

Studerad organisation förmedlade ett intresse för att bistå med empiri gällande dess process 

med hållbar utveckling. Kontakt upprättades med en kontaktperson där en tid för pilotstudie 

avtalades. Önskemål om fyra intervjusubjekt inom olika funktioner i organisationen 

förmedlades av skribenterna och genom ett rekommendationsurval (Arbnor & Bjerke, 1994), 

där rekommendationer av intervjusubjekt förmedlades via kontaktpersonen, bestämdes vilka 

intervjusubjekt som skulle ingå i studien. Kontakt upprättades med intervjusubjekten där 

datum och tid för intervjuer bestämdes. Vid en av intervjuerna tillkom ytterligare ett 

intervjusubjekt vilket, för studien, resulterade i totalt fem intervjusubjekt. 

 

Intervjusubjekten var anonyma och har fiktiva unisexnamn i studiens empiri. Alla 

intervjusubjekten ska var för sig ses som en funktion. Kim var ordförande i styrelsen. Alex var 

VD och verkade inom organisationens ledning. Love var kommunikationschef och verkade 

inom kommunikationsenheten. Sam var ekonom och verkade inom ekonomienheten. Mio var 

projektledare för det lokala projektet för hållbart samhälle.  

 

2.5 Analysmetod 
 

Studiens semistrukturerade intervjuer gav upphov till stora mängder kvalitativ data. Det gav 

därmed anledning till ett aktivt val av relevant data, gällande de olika funktionernas upplevda 

utmaningar vid införandet av hållbar utveckling samt vid mätning och redovisning av mjuka 

värden, som skulle medtas i empiri-kapitlet. De semi-strukturerade intervjuerna 

sammanställdes i empiri-kapitlet inom underrubriker med koppling till de två 

forskningsfrågorna. Eftersom studien utgick från aktörssynsättet och innefattade en fallstudie 

medtogs citat av intervjusubjekten och istället för fler underrubriker valdes styckesindelning 

för att återge en livaktig text till läsaren. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) var 

inget intervjusubjekten var bekanta med dock var innebörden av begreppet känd och 
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benämndes hållbar utveckling. Därav blir begreppet CSR synonymt med hållbar utveckling 

från och med kapitel 4 i studien.  

 

Analysen utfördes genom att tolka och jämföra intervjusubjektens svar för att påvisa 

eventuella skiljaktigheter i förmedlade upplevelser mellan de olika funktionerna. Framkomna 

skiljaktigheter eller likheter mellan upplevda utmaningar analyserades för att utröna möjliga 

anledningar till detta. Sedan jämfördes intervjusubjektens svar mot studiens teoretiska 

referensram där skiljaktigheter eller likheter tolkades. Analysen gav sedan upphov till 

studiens avslutande kapitel; slutsatser och avslutande diskussion.  

 

2.6 Metodproblem 
 

Inom kvalitativ forskning brukar det inte talas om validitets- och reliabilitetskriterier då dessa 

kriterier förutsätter att det endast finns en enda absolut bild av verkligheten. Kvalitativ 

forskning bör bedömas utifrån trovärdighet som i sin tur delas upp i tillförlitlighet, pålitlighet 

och överförbarhet (Bryman & Bell, 2011).  

 

2.6.1 Pålitlighet 
 

Pålitligheten i studien utvärderas genom enkelheten i att följa studien för att granskare ska 

kunna avgöra om framkomna resultat är pålitliga (Bryman & Bell, 2011). Studien hade ett 

förutbestämt undersökningsupplägg samt kontinuerlig granskning av studien i helhet genom 

återkoppling från handledare samt oppositioner. 

 

Vid pilotstudien förmedlades studiens valda ämnesområde samt en kort presentation av 

ämnets problematisering. Inga intervjufrågor skickades i förväg till intervjusubjekten för att 

stärka en rättvisande bild och undvika förberedelse som eventuellt kunde ha lett till mindre 

spontana och uppriktiga svar. För att på bästa sätt kunna återge och granska det som sagts 

spelades intervjuerna in efter medgivande av intervjusubjekten. Det inspelade materialet 

tillsammans med förda anteckningar gav, för studien, väsentlig data. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med få störningsmoment och intervjusubjekten upplevdes som 

fokuserade på intervjun. Innan den huvudsakliga intervjun presenterades studiens ämnesval 

och syfte för att upprätta en kontakt med intervjusubjektet samt förmedla en inblick i 

ämnesområdet. En av författarna agerade intervjuledare för samtliga intervjuer där den andra 

förde anteckningar. De flesta intervjusubjekten svarade enskilt på intervjufrågorna vilket gav 

subjektens personliga uppfattning kring ämnet. Vid en av intervjuerna tillkom ytterligare ett 

intervjusubjekt utan förvarning, med motivering att planerat intervjusubjekt ansåg sig ny inom 

sin position i organisationen. Att intervjua två intervjusubjekt vid samma tillfälle kan anses 

problematiskt med anledning till ouppriktiga svar. I nuvarande studie anses det tillkomna 

intervjusubjektet som en berikning av den empiriska undersökningen.  

 

2.6.2 Tillförlitlighet 
 

Studiens tillförlitlighet återspeglas av hur väl det som beskrivs stämmer överrens med 

verkligheten ur andra personers ögon (Bryman & Bell, 2011). Intervjusubjekten valdes på 

grund av dess nivå i organisationen samt grad av kunskap inom ämnet och organisationens 

process för hållbar utveckling. Intervjufrågornas utformande och ordning utgick ifrån 

viktigast först, andra frågor om intervjusubjektet som medarbetare avhandlades i slutet för att 

undvika en allt för lång intervju. Intervjuledaren var väl medveten om och beaktade 

möjligheten att en semi-strukturerad intervju kan innebära eventuella följdfrågor som kan 
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verka ledande. Det faktum att studerad organisation var en ekonomisk förening innebar en 

viss komplexitet med tanke på dess roll som paraplyorganisation åt medlemsorganisationer. 

Intervjusubjekten och den studerade organisationen fick ta del av studien i sin helhet. Graden 

av accepterande av studiens resultat och gjorda tolkningar från intervjusubjektens syn är 

enligt Arbnor och Bjerke (1994) den enda validering av tillförlitlighet som kan ske inom 

aktörssynsättet. 

 

2.6.3 Överförbarhet 
 

Inom kvalitativ forskning talas det ofta om kontextuella situationer där ett fenomen 

djupstuderats och förmedlat unika upplevelser av verkligheten. Bedömningen huruvida 

studiens resultat går att överföra till andra kontext eller samma vid senare tidpunkt är 

problematisk (Bryman & Bell, 2011). Generaliserbarheten eller överförbarheten betraktas som 

socialt konstruerad och ska därför ifrågasättas, förändras och överskridas (Arbnor & Bjerke, 

1994). Det talas därför enligt Bryman och Bell (2011) om ”thick descriptions” vilket innebär 

att kvalitativa studier ämnas göra fylliga redogörelser av detaljer. Vid författandet av studien 

gjordes ett aktivt val angående textmässig generaliserbarhet genom användandet av 

övergripande definitioner. Empirin innefattar en hög detaljrikedom för att ge läsaren en klar 

bild av intervjusubjektens upplevda verklighet och synvinkel.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den teoretiska referensramen presenterar först intressentteorin samt legitimitetsteorin för en 

ökad förförståelse till införandet av hållbar utveckling. Vidare presenteras Corporate Social 

Responsibility (CSR), hållbar utveckling samt mätning och redovisning av mjuka värden med 

tillhörande ramverk. Slutligen presenteras en sammanfattning av teoretiska referensramen 

med tillhörande teorimodell.  

 

3.1 Övergripande teorier 
 

I detta avsnitt presenteras intressentteorin och legitimitetsteorin. Intressenter innehar 

inflytande över organisationers mätning och redovisning av hållbar utveckling (Westermark, 

2013) och legitimitetsteorin är nära kopplad till denna då intressenterna avgör värdet av 

organisationers utveckling för hållbarhet (Kleine & von Hauff, 2009). Min-dong (2008) 

hävdar att tidigare studier visat på att intressentteorin är applicerbar på Corporate Social 

Responsibility (CSR). Organisationer bör enligt Min-dong (2008), för sin överlevnad, ta 

hänsyn till andra intressenter än bara aktieägarna. Med andra ord bör, i enlighet med 

intressentteorin, ingen skillnad fastställas mellan, för organisationen, sociala och ekonomiska 

mål. Beslut kring CSR kan påverkas av organisationens ledare då denne precis som andra har 

moraliska och etiska standarder, således finns en utmaning i att hitta en balans mellan 

moraliska och instrumentala kriterier samt påtryckningar från sociala grupper. En studie av 

Arjaliès och Mundy (2013) visade på att CSR innehar stor beaktning för att uppnå legitimitet 

och konkurrensfördelar. 

 

3.1.1 Intressentteorin 
 

Gällande en organisations relationer med omvärlden anses intressentteorin vara den mest 

frekvent använda samt en viktig del i studier av modern affärsetik (Westermark, 2013). 

Intressentteorin beskriver hur olika grupper och individer kan samverka och av detta skapa 

fördelar som annars inte vore möjliga. För att intressentstatus ska föreligga måste påverkan 

vara dubbelriktad (Westermark, 2013). En intressent definieras enligt Global Reporting 

Initiave:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI 3.0, 2006) som:  

 

”… andra organisationer eller personer som kan påverkas väsentligt av 

organisationens aktiviteter, produkter och/eller tjänster, och vars handlingar kan 

påverka organisationens möjligheter att framgångsrikt genomföra sina strategier 

och uppnå sina mål. Med intressenter menas också enheter eller personer vars 

rättigheter enligt lag eller internationella konventioner ger dem grund att ställa 

krav gentemot organisationen.”  

 

Enligt Brower och Mahajan (2013) innefattar definitionen av intressentteorin att en 

organisations ledning: ”måste beakta grupper och individer som kan påverka eller bli 

påverkade av organisationens aktiviteter därför att samma grupp eller individ kan motverka 

aktiviteten.” Mer generellt hävdar forskare att intressenterna sätter normerna för och upplever 

effekterna av samt utvärderar organisationens beteende. Ledningen har ansvar för att trygga 

välfärden för företaget samt balansera motstridiga krav från olika intressenter. Donaldson och 

Preston (1995) anser att intressentteorin har varit ämnad till att både förklara och guida till 

struktur och drift av de etablerade organisationerna. Vidare menar författarna att mot detta 

syfte ses företaget som en organisatorisk enhet genom vilken ett stort antal olika aktörer 

innehar flera och inte alltid helt överensstämmande ändamål. 
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Intressentteorin används för att beskriva och ibland förklara den specifika organisationens 

egenskaper och beteenden. Till exempel, organisationsstruktur, hur ledning uppfattar 

organisationens styrning, vad styrelseledamöter anser om intresset av organisationens 

valkretsar och hur vissa organisationer faktiskt styrs (Donaldson & Preston, 1995). 

Intressentteorin innefattar även en etisk dimension med en normativ kärna, då vissa 

intressenter sannolikt ställer, förutom monetära krav, även etiska och hållbarhetsmässiga krav 

på organisationens verksamhet. Detta innebär att organisationens beaktning av intressenterna 

leder till en etisk positionering när det gäller hållbarhetsutveckling (Westermark, 2013). Inom 

intressentteorin finns tre aspekter; (1) Instrumental, (2) normativ och (3) beskrivande vilka 

presenteras i Figur 1 nedan.  

 

 

 
 

 

 

 

Enligt Donaldson och Preston (1995) är de tre aspekterna kopplade till varandra. Det yttre 

skalet är teorins beskrivande aspekt; där framförs och förklaras relationer som observeras i 

den yttre världen. Den beskrivande aspektens noggrannhet stöds av den instrumentala 

aspekten, genom dess förutsägande värde; att om en viss aktivitet genomförs kommer ett visst 

resultat att uppnås. Den centrala och tredje aspekten av teorin är emellertid normativ. Den (1) 

beskrivande aspekten av intressentteorin reflekterar och beskriver tidigare, nuvarande och 

framtida tillstånd av angelägenheter mellan företag och deras intressenter. Den (2) 

instrumentala aspekten innefattar intressentteorin tillsammans med tillgänglig beskrivande 

empirisk data, där den används för att identifiera förbindelser, eller bristande förbindelser, 

mellan hantering av intressenter och uppfyllelsen av organisationens mål. Att använda sig av 

den instrumentala aspekten kan skapa en förbindelse mellan organisationens beaktning av 

intressenter och måluppfyllelse. Den (3) normativa aspekten av teorin används för att vägleda 

organisationen genom identifiering av moraliska eller filosofiska riktlinjer för drift och 

förvaltning. Aspekten vägleder organisationens beslutsfattande genom att beakta moraliska 

och filosofiska riktlinjer i form av vad som är ”rätt sak att göra”. Detta till skillnad från den 

instrumentala aspekten vilken vilar på kausalitet. (ibid) 

 

Analytiker inom intressentteorin hävdar enligt Donaldson och Preston (1995) att alla personer 

eller grupper med legitima intressen inom en organisation har det för att uppnå fördelar, inga 

bevis tyder på att specifika fördelar eller intressen framhålls något annat.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Normativ 

Instrumental 

Beskrivande 

Figur 1: Intressentteorins tre aspekter 

Källa: Anpassad efter Donaldson och Preston (1995) 
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3.1.2 Legitimitetsteorin 
 

Enligt Campbell, Craven och Shrives (2003): ”kan legitimitetsteorin vara den mest använda 

teorin för att förklara miljömässiga och sociala avslöjanden”. De sociala och miljömässiga 

aspekterna är som, tidigare redogjorts, delar i affärskonceptet CSR. Suchman (1995) 

definierar legitimitet som; ”En generaliserad uppfattning eller antagande om att de åtgärder 

som en enhet utför är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom ett visst socialt konstruerat 

system av normer, värderingar, övertygelser och definitioner.” Att legitimitet är generaliserat 

innebär en så kallad övergripande värdering vilket till viss del överskrider speciella händelser. 

Detta innebär att legitimitet är motståndskraftigt mot speciella händelser men samtidigt 

beroende av historiska händelser. Organisationer kan med andra ord avvika från sociala 

normer och samtidigt behålla sin legitimitet då den speciella händelsen avfärdas som unik. 

Legitimitet är en uppfattning som representeras av en grupp människors syn på en 

organisation. Legitimitet är även ett socialt konstruerat fenomen som är beroende av en 

samlad målgrupp och samtidigt oberoende av enskilda människors syn. Organisationer kan 

med andra ord avvika från en individs värderingar och samtidigt behålla dess legitimitet då 

avvikelsen inte resulterar i allmänt missnöje. Att en viss handling innefattar legitimitet 

innebär att en grupp människor accepterat denna handling i helhet oavsett vad en viss individ 

anser. (ibid) 

 

Att en organisation anses som legitim innebär enligt Suchman (1995) en ökad stabilitet och 

förståelse för organisationens aktiviteter. Det är dock sällsynt att organisationens beteende 

innefattar kontinuitet och trovärdighet samt uthållighet och betydelse. En organisation som 

uppfattas som legitim blir legitimt självförsörjande. Samtidigt förklarar legitimitet hur 

människor uppfattar och förstår en organisation. Legitima organisationer uppfattas som 

värdiga, meningsfulla och trovärdiga. I kontrast uppfattas organisationer med låg legitimitet 

som känsliga för anspråk som hävdar att de är oförnuftiga och rent utsagt onödiga. Suchman 

(1995) hävdar att organisationer som söker tillfredställa en viss grupp människor angående 

organisationens legitimitet endast behöver uppföra sig genom en viss oproblematisk handling. 

För att undvika ifrågasättelse behöver organisationen endast uppföra sig ”vettigt”. Att tillägga 

är att ingen organisation kan uppfylla alla intressenters värderingar. (ibid) 

 

Suchman (1995) framför i sin litteraturstudie av legitimitetsteorin tre typer av legitimitet. 

Dessa är pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet vilka även existerar i samverkan. Alla 

de tre typerna av legitimitet innefattar ovan nämnd definition av legitimitet. Pragmatisk 

legitimitet vilar på organisationens mest omedelbara skara av intressenters självintresse. Detta 

innefattar utbyten mellan en organisation och dess intressenter men kan samtidigt innefatta en 

bredare innebörd med tyngdpunkten på politiska, ekonomiska och sociala 

beroendeförhållanden. Var än utbytet sker påverkas de omedelbara intressenternas intressen 

och dess utlåtande angående organisationens legitimitet. Pragmatisk legitimitet kan enkelt 

benämnas utbyteslegitimitet.  Organisationer kan uppnå legitimitet genom att tillgodose 

intressenters övergripande behov, med andra ord inte nödvändigtvis enbart specifika 

fördelaktiga utbyten. Den mest övertygande handlingen för intressenternas välbefinnande att 

bortsäga en del av organisationens bestämmande till förmån för intressenterna. Organisationer 

bör ha i beaktning att organisationer ses av många som en individ med mål, smak och 

personligheter. Detta kan leda till att intressenter skänker legitimitet till organisationer som 

överensstämmer med deras värderingar, är trovärdiga, förståndiga etcetera. (ibid) 

 

Moralisk legitimitet, till skillnad från pragmatisk legitimitet, handlar enligt Suchman (1995) 

om huruvida en organisations aktiviteter är ”rätt sak att göra”. Bedömningen angående detta 
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vilar på huruvida aktiviteten bidrar till den sociala välfärden. Detta behöver dock inte betyda 

att den moraliska delen i legitimitet är befriad från intressenternas intressen. Författaren 

fortsätter med att organisationer ska bedömas efter vad de åstadkommer och de kan skänkas 

moralisk legitimitet genom användandet av socialt accepterade tekniker och processer. Detta 

är speciellt betydelsefullt när resultatet av organisationens aktiviteter är problematiska att 

mäta. Risken för bortfall av legitimitet på en sjukvårdsinrättning där en patient avlider är låg, 

om de däremot utför ofrivillig exorcism kan det tänkas att legitimiteten på 

sjukvårdinrättningen minskar, även då patienten inte tar skada. Suchman (1995) diskuterar 

även i sin studie angående ”rätt organisation för rätt aktivitet” där det framkommer att titeln 

på organisationen är viktigare för intressenter än organisationens kompetens. Exempelvis ses 

organisationer verkande inom utbildning som de rätta organisationerna att utföra 

skolverksamhet, då de innehar alla de strukturella nödvändigheterna såsom klassrum och 

prestationsmätningar i form av betyg.  

 

Den tredje och sista typen av legitimitet är kognitiv legitimitet (Suchman, 1995). 

Organisationer kan uppnå legitimitet genom antingen aktivt bekräftande från intressenter eller 

enbart acceptans av att organisationen anses nödvändig eller oundviklig baserad på att den är 

kulturellt tagen för given. Organisationer bör beakta både övergripande värdegrunder och 

intressenternas upplevda verklighet för att uppnå legitimitet. (ibid) 

 

Att för en organisation uppnå legitimitet kan anses utmanande och problematiskt. För att bidra 

till uppfyllandet av det normativa syftet med denna studie kommer därför konkreta 

utmaningar, med att uppnå och behålla legitimitet, att lyftas fram. En konkret utmaning för 

organisationer i syftet att uppnå legitimitet är enligt Suchman (1995) att utföra behövlig 

förändring i organisationen samt agera övertygande i sin kommunikation med intressenter. 

För att organisationen ska uppnå pragmatisk legitimitet kan de antingen tillfredställa 

intressenters behov eller erbjuda möjlighet för intressenter att påverka beslutsfattandet i 

organisationen. Det senare alternativet kan skapa utmaningar i form av administrativa 

problem och målförskjutning. Legitimitet representerar med andra ord en relation mellan 

organisationen och dess intressenter. Legitimitet kan upplevas som instabilt, då krav från 

intressenter tenderar att ändras över tiden. (ibid)  

 

3.2 Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbar utveckling 
 

CSR har under de senaste 20 åren transformerats från en idé till ett av de mest accepterade 

affärskoncepten och behandlar nu alla organisationens aktiviteter (Min-dong, 2008). Förenta 

nationerna, Världsbanken med flera har förespråkat CSR och bidragit till att riktlinjer 

utformat. I slutet av 1990-talet hade nästan 90 % av alla ”Fortune 500” (500 största 

organisationerna i USA sett till omsättning) organisationer anammat CSR som en stor del i 

dess övergripande mål.  Studien av Min-dong (2008) redogör huruvida inte för graden av 

anammande hos mindre organisationer, vilka är nuvarande studies fokus.   CSR har 

rationaliserats genom att övergå från en diskussion kring makro-sociala effekter till en analys 

av CSR:s roll i finansiell prestation i organisationer. Huruvida CSR faktiskt bidrar till ökad 

finansiell prestation är dock inte fastställt. CSR har blivit samhörande med breda 

organisationsmässiga mål såsom rykte och intressenthantering. Idag har CSR blivit 

institutionaliserat i affärsvärlden där organisationer inte bara nämner konceptet utan aktivt 

medtar affärskonceptet i organisationens årsredovisning.  

 

Min-dong (2008) framför i sin studie en tidigare empirisk undersökning där en 

vidareutveckling av intressentteorin utfördes för att på ett bättre sätt appliceras på CSR. 
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Studien framförde att skillnad mellan sociala problem och intressentmässiga problem bör 

beaktas. Sociala problem innefattar allmänna frågor som berörs av lagar och regler. Om lagar 

och regler inte berör problemet kan det utgöras av intressentmässiga problem. När vetskap om 

problemets ursprung (socialt eller intressentmässigt) har utrönts bör problemet analyseras för 

att sedan kunna utvärderas och mätas. Innan organisationer kan börja mäta och redovisa sin 

hållbara utveckling måste CSR implementeras och införas i organisationen vilket kräver enligt 

Kleine och von Hauff (2009) horisontell integrering. Detta innebär att hela organisationen och 

dess intressenter skall beaktas. En meningsfull implementation av CSR efterföljs av dialog 

med intressenterna. Medverkan är en fundamental del i CSR där bidrag från intressenter är 

ytterst viktiga. Perrini och Tencati (2006) menar att en organisations möjlighet att generera ett 

hållbart resultat över tiden, med andra ord organisationens långsiktiga värde, utgörs av dess 

relation med betydelsefulla intressenter.  

 

Organisationsmässig framgång kan inte förklaras med enbart värdeskapande för ägarna eller 

en intressentgrupp.  Organisationer bör beakta följande intressenter; ägare, medarbetare, 

kunder, leverantörer, staten, samhället och investerare etcetera (Perrini & Tencati, 2006). 

Organisationsmässiga och sociala prioriteringar förändras, precis som kostnaden för hållbar 

utveckling, över tiden. Ledningens roll i införande, implementering och mätning av hållbar 

utveckling kan ej överskattas (Epstein & Buhovac, 2010). Utan organisationsmässig 

kompetens, erfarenhet och uppdrag kring CSR kan det leda till kontroverser och debatteringar 

(Kleine & von Hauff, 2009). Epstein och Buhovac (2010) hävdar att ett lyckat införande och 

implementering av CSR föregås av både formella (processer, prestationsmätningar, 

belöningssystem) och informella (ledarskap, kultur, humankapital) system inom 

organisationen, vilka oftast saknas vid implementeringstillfället. Experter inom ämnet är 

överväldigade av informationen och detaljrikedomen kring de sociala och miljömässiga 

aspekterna av CSR.  

 

I sin studie innefattande 40 organisationer framför Arjaliès och Mundy (2013) att CSR 

innefattar sociala och miljömässiga aktiviteter som en organisation frivilligt inför och 

implementerar för att beakta organisationens sociala och miljömässiga påverkan i samverkan 

med intressenters förväntningar. För att dessa aktiviteter ska uppnå ett långsiktigt resultat bör 

aktiviteterna vara till fullo integrerade i organisationens strategi. Eftersom att intressenter kan 

kräva mer information kring aktiviteterna eller dess samband med ekonomiska resultat bör 

organisationer bli mer transparenta. Organisationer kan uppnå transparens och legitimitet 

genom att hållbarhetsredovisa och bidra med en bild kring organisationens interna 

förehavanden. Organisationer bör även beakta risker involverade i CSR-aktiviteter genom att 

innefatta externa kostnader. Att motiveringen till aktiviteter kring CSR härstammar i 

organisationens självintresse kan leda till att aktiviteter som inte direkt ger positiva resultat 

bortses ifrån. Flera organisationer upplever även utmaningar i att mäta eventuellt finansiellt 

resultat åstadkommit av CSR. Aktiviteter som inte medför mätbara resultat tenderas att 

bortses från till fördel för mätbara aktiviteter. Alla de studerade organisationerna upplevde 

bekymmer med att öka transparensen inom dess CSR-aktiviteter gentemot externa och interna 

intressenter . Detta samtidigt som mätningar för CSR-aktiviteterna var en kritisk del i det 

transparenta förmedlandet av organisationens beteende kring CSR. En del av dessa 

organisationer höll aktiv dialog med intressenter för att undgå kritik. Processen för 

förändringen som sker i organisationen vid implementeringen och införandet är enligt Arjaliès 

och Mundy (2013) komplicerad. Enligt Perrini och Tencati (2006) behöver organisationer ett 

mätsystem för att bedöma dess eget beteende kring CSR för att avgöra om aktiviteterna är 

enligt intressenternas önskemål.  
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Ett subkoncept inom CSR är Triple Bottom Line (TBL) och som namnet antyder innebär TBL 

tre aspekter; ekonomiskt, socialt och miljömässigt (Stenzel, 2010).  Den ekonomiska aspekten 

innebär traditionell redovisning varpå den sociala aspekten poängterar socialt kapital och 

miljöaspekten framhäver naturkapital (Stoddard et al., 2012). De två senare dimensionerna 

benämns synonymt med mjuka värden, vilket som tidigare nämnts, utgör studiens fokus. TBL 

är enligt Stoddard et al. (2012) startpunkten för organisationer att finna och kontrollera 

faktorer som påverkar de tre olika aspekterna samt bedöma huruvida organisationen verkar 

för hållbar utveckling.  

 

3.3 Hållbarhetsredovisning och Global Reporting Initiative (GRI) 
 

Hållbarhetsredovisning innebär enligt Westermark (2013) att en organisations ambition, 

vision, strategi och/eller aktiviteter för hållbar utveckling redovisas. Vanligt är att ett externt 

regelverk, såsom GRI:s riktlinjer, följs vid redovisningen. Att ge en sann och rättvisande bild 

är inget hållbarhetsredovisning gör anspråk på. Enligt Perrini och Tencati (2006) är GRI inte 

optimalt för små och medelstora organisationer på grund av medföljande komplexitet, 

begränsad flexibilitet och behovet av formella procedurer.  GRI presenteras i nuvarande 

studie, oavsett kritik, för att bidra till förståelse för tillvägagångssättet vid 

hållbarhetsredovisning. Denna förståelse bör underlätta vidare läsning av senare presenterade 

utmaningar med att mäta och redovisa mjuka värden.  

 

GRI:s normgivningsverksamhets principiella styrmetod, för att uppnå hållbar utveckling i 

samhället via hållbarhetsredovisning, är ”what gets measured gets managed” (MEMA). 

(Westermark, 2013) Denna managementtes kan uppfattas bestå av två delar, ME, som 

uttrycker det som mäts och MA, det som blir åtgärdat. GRI:s regelverk som avser att mäta och 

redovisa i hållbarhetsredovisningen utgörs av den första delen. 

 

Att redogöra för en organisations vision och strategi för hållbar utveckling är startpunkten för 

ME. (Westermark, 2013) Om detta bortfaller, saknas också grunden för ett upprättande av 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. En annan grundpelare i detta regelverk är att 

krav finns på organisationen att intryck från intressenterna tas i beaktning. Detta gäller ”såväl 

vid formulering av vision och strategi som i valet av resultatindikatorer, som enligt GRI ska 

vara relevanta i förhållandet till vision och strategi”. Bortfaller intressenternas medverkan 

saknas även trovärdighet för organisationens hållbarhetsredovisning. Innebörden av MEMA 

är att koppla samman hållbarhetsredovisningens utfall med organisationens förutsagda 

hållbarhetsmål. Således syftar hållbarhetsredovisningen till förändring och är inte 

konsekvensneutral, då det gäller det rapporterande organisationens delaktighet till hållbar 

utveckling. (ibid) 

 

Intressenter runt om i världen har, enligt Westermark (2013), gemensamt enats om vilka 

generella och branschspecifika innehåll som ska ingå i ramverket. Detta utgör vad som är 

tillämpbart vid redovisning av organisationens hållbarhetsresultat. Alla dokument inom 

ramverket ska prövas och genomgå fortlöpande förbättringsarbeten.  Hållbarhetsredovisning 

som utformas med hjälp av GRI:s ramverk kan leda till att organisationen kan jämföra 

redovisningen av organisationens åtaganden med lagar, regler och andra organisationer. 

Utöver detta kan organisationen även med hjälp av hållbarhetsredovisning presentera dess 

påverkan samt hur de påverkas av de tre, tidigare nämnda, aspekterna. (ibid) 

 

GRI:s MEMA skiljer sig ifrån den traditionella MEMA på tre områden; dynamiskt synsätt, 

TBL-fokus och indikatorer under utveckling, vilket gör GRI:s MEMA mer komplex 
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(Westermark, 2013). Dynamiskt synsätt innebär att en processyn ska tillämpas där 

hållbarhetsredovisning som verktyg är en fortlöpande process. Denna processyn utgörs av att 

mätningarna har en dubbel effekt; den första effekten innefattar en statistisk del där 

mätresultat jämförs med förväntat mätresultat och den andra effekten innefattar en lärande 

komponent som fortlöpande förändrar organisationens vision och strategi.  TBL-fokus innebär 

att organisationen bör fokusera på de tre aspekterna likvärdigt. Medverkande intressenter har 

en central del i redovisningen av dessa. Indikatorer under utveckling innebär att indikatorerna 

ska ständigt utvecklas för att resultera i en allt mer rättvisande och fullständig redovisning av 

organisationens prestation inom de tre aspekterna.   Att indikatorerna kan förändras beror på 

intressenternas påverkan som i sin tur återspeglar sig på organisationens hållbara utveckling. 

GRI:s synsätt utgår således från organisationens visioner och strategier kring hållbar 

utveckling som därefter mäts och redovisas. (ibid) 

 

GRI:s riklinjer förnyas successivt, version G4 skärper rapporteringskraven ytterligare; 

organisationens högsta beslutsfattare ska ”ge en strategisk bild på hög nivå av organisationens 

förhållningssätt till hållbarhet, för att ge en bakgrund till den mer detaljerade redovisning som 

följer i senare avsnitt av riktlinjerna”. Det är inte enbart en resursfråga att redovisa enligt 

riktlinjerna utan transparensen hos organisationen sätts på prov. Exempelvis förmedlandet av 

avgörande strategifrågor som härleder till konkurrenter, leverantörer och kunder (Westermark, 

2013). Faktum är, enligt Perrini och Tencati (2006), att det saknas ett tydligt ramverk vilket 

leder till oönskade effekter inom organisationer och intressenter. De ramverk som finns 

innebär ett antal olika standarder, utvecklandet av olika och samtidigt lika förslag riktat till 

stora organisationer kan leda till komplikationer gentemot hållbar utveckling och CSR. Detta 

kan i sin tur leda till en långsam implementation av styrsystem för detta, speciellt i medelstora 

organisationer. Perrini och Tencati (2006) menar att om organisationer inte på ett effektivt sätt 

redovisar organisationens prestation inom CSR-aktiviteter kan det leda till att intressenter 

upplever svårigheter att ta tillgodo informationen. 

 

I Westermarks (2013) bokverk framkommer att:  

 

”GRI:s krav på mätning och rapportering är både detaljerat och 

företagsspecifikt. GRI överlåter dock åt företagen själva att välja bland de åttiotal 

resultatindikatorer som riktlinjerna tillhandahåller. Det antalsmässiga kravet på 

redovisade resultatindikatorer är blygsamt på GRI:s lägsta rapporteringsnivå. 

Emellertid ska de valda resultatindikatorerna vara relevanta mot bakgrund av 

företagets vision och strategi för hållbar utveckling, det går inte att bara välja de 

som är lättillgängliga och enklast att mäta.” 

 

Dock visar en undersökning utförd av Arjaliès och Mundy (2013), där 40 stora organisationer 

studerades, att 6 av 40 använde indikatorer ej medtagna av GRI. GRI framhåller tio 

redovisningsprinciper, enligt Westermark (2013), som organisationen bör ha i åtanke under 

arbetets gång, ex. väsentlighet, hållbarhetssammanhang och balanserad framställning. Dessa 

principer kräver noggranna överväganden då de kan upplevas komplexa. 

 

I GRI:s mall för hållbarhetsredovisning finns 7 steg som ska följas där steg 1-4 ska 

genomföras innan resultatindikatorer kan fastställas. Dessa steg är inget nuvarande studie ska 

behandla dock bidrar stegen till förståelse över arbetsbelastningen innan fastställande av 

resultatindikatorer som sker i steg 5-7. Steg 1-4 innefattar i korta ordalag; (1) fakta om 

organisationen, (2) fakta om hållbarhetsredovisningen, (3)om organisationens intressenter och 

(4) om hållbarhetsredovisningens innehåll.  
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Vilken tillämpningsnivå, C-, B- eller A-nivån, organisationen vill ta sig an är upp till 

organisationen att bestämma (Westermark, 2013). En högre nivå, exempelvis A-nivån, 

innebär fler indikatorer, högre krav samt granskning av redovisningen. Vilka indikatorer 

organisationen väljer styrs av vad organisationen har valt för hållbarhetsfrågor att fokusera på 

i sin hållbarhetsstrategi. På den lägsta nivån, C, ska det dock finnas 10 indikatorer, varav en 

från varje aspekt. De valda indikatorerna ska vara kopplade till målsättningen med 

hållbarhetsredovisningen. En indikator kan användas för att göra målen mätbara och möjliga 

att uppfölja. Är indikatorn väl utformad kan mätning utföras på ett objektivt sätt och tydliggör 

således organisationens tillstånd. Att indikatorn utvecklas över tiden visar på organisationens 

utveckling och insatser för hållbar utveckling samt ger impulser till att förstå kausaliteten och 

därmed en förklaring till utvecklingen. För att indikatorn ska ge en rättvis bild ska det finnas 

en kausal koppling till valt målområde. Finns ingen kausal koppling bör fler kvalitativa mål 

formuleras som komplement till de inrapporterade indikatorerna för att skapa en rättvisande 

indikator. (ibid) 

 

Relevanta och meningsfulla mål bör i enlighet med Westermark (2013) vara specifika, 

mätbara, accepterande, realistiska och tidsbestämda i enlighet med smarta mål. Hur väl det 

går att mäta ett mål beror till stor del av vilken indikator som valts.  

 

GRI:s resultatindikatorer är, enligt Westermark (2013), uppdelade enligt sex kategorier där 

varje kategori innefattar kärnindikatorer och tilläggsindikatorer. Nedan presenteras två 

exempel på kärnindikatorer inom kategorin miljömässiga resultatindikatorer för att tydliggöra 

aspekternas bredd. Aspekt på material: EN2 Återvunnet material i procent av 

materialanvändning (Westermark, 2013) vilket enligt GRI:s indikatorprotokoll 3.0 s.6 (2006) 

mäts med en given formel. Aspekt på biologisk mångfald: EN11 Lokalisering och storlek av 

ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade områden och områden med högt biologiskt 

mångfaldsvärde utanför skyddade områden(Westermark, 2013). EN11 medför till skillnad 

från EN2 inte en given formel utan en lista över punkter att beakta (GRI:s indikatorprotokoll 

3.0 s.17, 2006).  Ett indikatorprotokoll finns till stöd för den som upprättar redovisningen, 

detta för att säkerställa att resultatindikatorerna tolkas på samma sätt. Indikatorprotokollet är 

ett dokument som ger definitioner, vägledning för sammanställning, relevansen av indikatorn, 

dokumentationskällor och hänvisningar. Ett indikatorprotokoll för varje resultatindikator, som 

ingår i GRI:s riktlinjer, omfattas av 15-40 sidor (Westermark, 2013). 

 

3.4 Utmaningar vid mätning och redovisning av mjuka värden 
 

Nedan presenteras, utifrån tidigare empiriska undersökningar, utmaningar med att mäta och 

redovisa mjuka värden. Undersökningarna behandlar nödvändigtvis inte mindre 

organisationer, dock anses många utmaningar vid större organisationer kunna relateras till 

mindre organisationer. 

 

Enligt Epstein och Buhovac (2010) finns utmaningar i att mäta, införa och implementera 

hållbar utveckling i en organisation. Till skillnad från operativa mål där länken till finansiella 

resultat är synlig handlar hållbar utveckling om att mäta sociala, miljömässiga och finansiella 

aspekter samtidigt. Organisationens sociala och miljömässiga aspekter innefattar oftast 

långsiktiga effekter som är svåra mäta. Epstein och Buhovac (2010) fortsätter med att mäta 

hållbar utveckling kan anses komplicerat då ledningen oftast mäts kring kortsiktiga 

ekonomiska förtjänster.  Handlingar som förbättrar både finansiella och sociala aspekter 

genom exempelvis lägre energiförbrukning är relativt enkla att mäta då handlingen innefattar 

lägre ekonomiska kostnader. Att däremot utföra handlingar enbart för att förbättra den sociala 
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eller miljömässiga aspekten innefattar oftast ökade ekonomiska kostnader vilket resulterar i 

att ledningen upplever utmaningar över beslut kring detta. Utöver tidigare utmaning kan 

därtill läggas osäkerheten över hur olika intressenter kommer reagera utifrån organisationens 

utförda handlingar för hållbar utveckling. (ibid) 

 

Enligt Kleine och von Hauff (2009) finns ett underskott av kvantifierbara indikatorer gällande 

en organisations hållbara utveckling. De indikatorer som försöker kvantifiera är inte 

universella och de, av organisationen, valda indikatorerna bör ses med skepsis. Till exempel 

bör organisationen fråga sig om antalet indikatorer för olika delar av organisationen är 

tillräckliga. Indikatorerna bör även vara rimliga och möten mellan organisationens grupper 

bör utföras. Samtidigt visar tidigare studier, enligt Stoddard, Pollard och Evans (2012), att 

inget allmänt vedertaget sätt existerar för att mäta organisationers hållbarhetsutveckling och 

den främsta utmaningen med införandet och implementeringen av CSR att utveckla mätningar 

för de tre aspekterna. 

 

Elkington (1997) påpekar att hållbar utveckling kan mätas, dock behöver indikatorerna 

fortfarande utvecklas. Det finns tre delar av CSR som bör mätas och dessa är; Ekonomiskt 

kapital, naturkapital och socialt kapital. Dessa kan relateras till de i nuvarande studie tidigare 

nämnda aspekterna.  Ekonomiskt kapital innebär den finansiella aspekten, enkelt förklarat 

tillgångar subtraherat skulder. Ekonomiskt kapital är något nuvarande studie inte kommer att 

behandla. Naturkapital är komplext och brett, det handlar inte om att mäta antalet träd i 

skogen utan att mäta allt som gör att träden kan växa. Detta kan innefatta atmosfären, 

grundvattnet etcetera. Enligt Elkington (1997) bör naturkapital delas upp i ej förnybart 

naturkapital samt förnybart naturkapital. En fråga organisationer bör ställa sig är; vilken typ 

av naturkapital påverkas av organisationens nuvarande aktiviteter och planerade aktiviteter? 

Att mäta organisationens påverkan på naturkapital genom organisationens aktiviteter kan 

anses utmanande då antalet risker är framstående vilket även kan resultera i samma antal 

mätningar. Socialt kapital innefattar humankapital i form av hälsa, färdigheter och utbildning. 

Utöver detta bör även bredare aspekter av samhället beaktas och inte att förglömma är att 

organisationen är en del i samhället. Enligt Stoddard et al. (2012) erhålls socialt kapital 

genom daglig personlig interaktion, värdering av sig själv, tillit och multipla relationer. Likt 

naturkapital bör organisationen avgöra hur dessa aktiviteter påverkar det sociala kapitalet.  

 

Mätning av en organisations mjuka värden i samband med hållbar utveckling, kan enligt 

Stoddard et al. (2012) leda till att organisationens aktiviteters negativa effekter får större 

fokus än de positiva effekterna. Vidare hävdar författarna att mätning av aktiviteter inom den 

sociala aspekten innefattar störst komplexitet. Det har visat sig problematiskt att jämföra 

organisationer och branscher med varandra gällande dess rapportering av hållbar utveckling. 

Mätningar inom de mjuka värdena kan vara tidskrävande, vaga och missledande (PR-

mässigt). De svåraste inom mätning av mjuka värden är att kvantifiera påverkan på dessa 

aspekter. Att beakta är att inom turismbranschen måste mätningarna anpassas efter turisternas 

olika marknadssegment vilket kan innebära olika sociala och miljömässiga påverkningar. Värt 

att påpeka är att små eller medelstora organisationer sällan har resurser för att utnyttja de mer 

komplicerade ramverken. Att mäta turismens påverkan innefattar andra utmaningar såsom att 

avgöra skillnaden mellan naturliga förändringar och förändringar orsakad av turismen. 

Mätningar inom turism tenderar att vara subjektiva och baserade på populistiska erkännanden. 

Idag finns ingen allmänt vedertagen metod för att mäta sociala aspekter inom turism. Ett känt 

citat som visar konsekvensen av eventuella bristande mätningar är: ”If you can’t measure it 

you can’t manage it.” (ibid) 
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I studien utförd av Arjaliès och Mundy (2013) visade det sig att en del av organisationerna 

framför att processen bakom valet av indikatorer för CSR innehar en omstrukturerande effekt 

genom hela organisationen. Detta pågrund av att externa intressenters önskemål medtas. En 

stor del av organisationerna erkänner samtidigt att rapporteringen kring CSR inte innefattar 

processer för uppföljning. Genom att involvera externa intressenter, beakta behovet av att 

följa lagar och regler samt publikt redovisa information kring organisationens CSR-

aktiviteter, kan resultera i att valet bakom mätningar av indikatorer betydelsefullt. 

Organisationer kan konsultera intressenter för att komma överens om indikatorer för att mäta 

aktiviteter inom CSR. Legitimiteten i många av de studerade organisationernas redovisade 

indikatorer upplevdes som låg vilket resulterade i att hälften anlitade externa kontrollanter för 

att validera mätningarna. Fem av organisationerna använde ingen extern kontroll fastän 

legitimiteten upplevdes låg. (ibid) 

 

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

Studiens teoretiska referensram sammanfattas nedan i Figur 2 vilken är studiens 

utgångspunkt. Denna modell kommer vägleda studiens empiriska undersökning samt senare 

analys. Utöver detta kan den bidra till förståelse över den teoretiska referensramens 

uppbyggnad samt förståelse över stegen organisationer kan fullfölja för hållbar utveckling.  

 

 

 
 

Teorimodellen ska läsas uppifrån och ned. Pilarna i Figur 2 saknar specifik innebörd utan 

fungerar som riktvisare. Punkt 1 är den första delen vid införandet av hållbar utveckling och 

innefattar utmaningar relaterat till CSR och GRI. GRI är ett tillvägagångssätt för 

organisationen att verka för hållbar utveckling, ramverket behöver inte tillämpas i 

1. Interna och externa utmaningar 

vid införandet av CSR och 

ramverk (GRI) inom 

organisationen 

 

2. Tolkning av mjuka värden med 

koppling till CSR-strategi och 

ramverk (GRI) 

 

3. Hållbarhetsredovisning. 

Övergripande samt GRI-relaterade 

utmaningar vid mätning och 

redovisning av indikatorer för 

mjuka värden 

 

 4. Hållbar utveckling 

åstadkommen 

 

Intressentteorin 

 

 

Legitimitetsteorin 

 

Intressenter 

Figur 2: Teorimodell 
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organisationen men kan bidra till kunskap kring hur hållbar utveckling kan uppnås, mätas och 

redovisas. GRI redogör för övergripande utmaningar vid införandet, mätning och redovisning 

som kan anses uppstå vare sig organisationen använder detta ramverk eller inte. När 

utmaningarna inom punkt 1 har beaktats är punkt 2 nästa steg i modellen. Punkt 2 innefattar 

utmaningar en organisation kan uppleva vid valet och tolkning av mjuka värden kopplat till 

dess införande av CSR-strategi och eventuellt ramverk. Därefter bör punkt 3 beaktas och 

utgör utmaningar med hållbarhetsredovisning, mer specifikt utmaningar gällande mätning och 

redovisning av indikatorer för mjuka värden. När punkt 1-3 är beaktade bör organisationen 

uppnå en hållbar utveckling, punkt 4. Hållbar utveckling anses vara en fortlöpande process 

vilket innefattar utveckling av strategi och indikatorer, vilket leder till att punkt 4 återkopplas 

till punkt 1 i denna teorimodell.   

 

Intressenterna står, i teorimodellen, utanför organisationen och omges av intressentteorin och 

legitimitetsteorin då dessa teorier utgår från intressenter och förklarar intressenternas roll för 

organisationen. Intressenter utgörs av grupper eller individer intresserade av organisationens 

aktiviteter för hållbar utveckling. Intressenterna och dess åsikter bör beaktas vid punkt 1-3, 

vilket i sig kan innebära externa utmaningar, detta utgörs av dubbelpilar och visar 

kommunikation mellan intressenter och organisationen. Dubbelpilarna innebär att utmaningar 

relaterat till intressent som uppstår i punkt 1-3 förklaras med de övergripande teorierna för att 

sedan återgå till punkt 1-3 som en förklarad och ingående utmaning.  
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4 EMPIRI  
 

I detta kapitel presenteras först den studerade organisationen samt intervjusubjekten för att 

sedan övergå i en redogörelse av de olika funktionernas upplevda utmaningar vid införandet 

av hållbar utveckling samt vid mätning och redovisning av mjuka värden. Detta material 

struktureras genom rubriksättning med koppling till studiens forskningsfrågor.  

 

4.1 Studerad organisation 
 

Vald organisation att studera är en lokal ekonomisk förening med koppling till besöksnäring. 

Denna ekonomiska förening är en paraplyorganisation, det vill säga, organisationen ägs av 

drygt 100 medlemmar. Organisationen innefattar vanligtvis 10 personer dock fler under 

högsäsong. Styrelsen består av 11 personer där ny ordförande nyligen utsetts. Inom 

organisationen finns funktioner specialiserade inom ekonomi, marknadsföring och ledning. 

Utöver detta drivs projektverksamhet och kundservice. Organisationens verksamhet riktas 

förutom lokalt även regionalt, nationellt och internationellt. Som en del i ett större nationellt 

hållbarhetsprojekt driver organisationen ett lokalt projekt för ett hållbart samhälle, vilket 

innefattar studerad organisation likväl övriga organisationer i samhället. I skrivande stund 

befinner studerad organisation i införandet av hållbar utveckling inom organisationen, 

begreppet införande definieras i denna studie som förberedande aktiviteter innan tillämpning. 

Ett av intervjusubjekten är ledare för det lokala projektet och denna funktion kommer att 

avskiljas i det empiriska materialet.  

 

4.1.1 Presentation av intervjusubjekten 
 

Följande intervjusubjekt representerar olika funktioner i organisationen. Mio är projektledare 

för det lokala projektet för ett hållbart samhälle samt med i organisationens ledningsgrupp. 

Mio har sedan januari 2013 arbetat med nuvarande projekt och varit verksam inom olika 

projekt cirka 15 år. Mio svarar i detta empirikapitel utifrån projektets ramar. Kim har under 

nuvarande studie varit styrelseordförande under 1 år. Kim har tidigare erfarenhet inom 

hållbarhet och miljö, som miljöansvarig för skogsstyrelsen under en längre tid. Sam arbetar 

som konsult inom organisationens ekonomienhet, innehar ett vikariat som varat i 1år. Sam har 

arbetat som ekonom i 4 år. Alex är VD och arbetat inom den positionen två och en halv 

månad. Totalt har Alex en yrkeserfarenhet på 20 år. Love är kommunikationschef och arbetat 

inom organisationens kommunikationsenhet i ett och ett halvt år. Love har erfarenhet från 

liknande yrken sedan 2005.  

 

4.2 Införandet av hållbar utveckling 
 

Kim förmedlade att organisationen är i inledningen av processen för hållbar utveckling inom 

organisationen. Alex anser att organisationen har nått större framsteg i processen för hållbar 

utveckling än vad de tror. Organisationens verksamhet har genomgått förändringar med bland 

annat en ny ordförande och Alex säger att ”det börjar finnas ett utrymme att implementera 

hållbar utveckling i organisationen.” Alex fortsätter med att alla i organisationen börjar bli 

insatta då tid för återkoppling har införts, tidigare har organisationen upplevt tidsbrist för 

återkoppling på grund av hög arbetsbelastning. Alex upplever att organisationen har utvecklat 

ett nytt tankesätt gällande hållbarhet där värdskapsutbildning och hållbarhetsredovisning är en 

del i detta. Sam anser att organisationen har gjort framsteg gällande hållbar utveckling. Dels 

genom värdskapsutbildningen som genomförs samt hållbarhetsprogram som finns, Sam 
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upplever att organisationens medarbetare innehar ett tankesätt kring hållbarhet. Kim 

framförde att organisationen saknar en ”riktad strategi mot hållbar utveckling” då styrelsen 

inte har haft någon inriktning vilket enligt Kim beror på att organisationen under året inte har 

haft någon VD. Styrelsen har på grund av tidsbrist inte diskuterat kring en ny affärsplan 

innefattande nya mål och ny vision där hållbarhet beaktas. Kim tillägger att: ”…, vi kan inte 

ha en målsättning och vision som inte pratar om hållbarhet när det är det vi vill lyfta fram … 

”. Alex förmedlar, i likhet med Kim att ingen strategi för hållbar utveckling existerar, dock 

beror detta enligt Alex på att de är en ny organisation. Love påpekar att det övergripande 

hållbarhetsprojektet ska leda till en, för organisationen, strategi för hållbarhet.  

 

Alla intervjusubjekten är eniga i att organisationens ledning är delaktiga i processen för 

hållbar utveckling. Alex medger att kompetens gällande hållbar utveckling i organisation 

finns men saknas i vissa delar av organisationen, Love tillägger att mer utbildning behövs. 

Kim anser att det saknas kompetens och erfarenhet bland styrelsen och anställda då dessa ”har 

väldigt luddiga uppfattningar gällande hållbarhet”. Projektgruppen är enligt Kim de enda som 

innehar kompetens och erfarenhet. Sam tror att det finns kompetens och erfarenhet inom 

organisationen, projektgruppen har ett tankesätt gällande hållbarhet som överförs till 

resterande delar av organisationen. Gällande intressenternas delaktighet vid utformning av 

strategi för hållbar utveckling framför Alex att: ”Intressenterna är våra ägare och de ska med”. 

De samarbetar med ett större statligt företag, kommunen och besöksnäringen. Organisationen 

ska hjälpa sina medlemmar att påverka. Sam hoppas att intressenterna medtas gällande 

strategi för hållbar utveckling, samtidigt hänvisar Sam vidare till projektledaren. Kim 

framhåller att organisationen inte beaktar kostnader gällande hållbar utveckling och tillägger 

att: ”Det får kosta om vi ska vara trovärdiga.”. Sam förmedlar att kostnader för projektet 

medtas då redovisning för de olika delarna utförs.  Alex beskriver att projektet innefattar ett 

delprojekt för långsiktig finansiering, för vår organisation och medlemsorganisationerna. 

Love säger att:  

 

”Jag ser det inte som en kostnad att jobba med hållbarhet, det är ett krav idag 

och sen har det visat sig att då jag arbetat vid andra organisationer så om man 

jobbar med hållbarhet skär man ner på kostnader.”  

 

Sam förmedlar, efter en stunds betänketid, att organisationen tar socialt ansvar genom att 

förmedla målsättning av hållbar utveckling till organisationens medlemmar. Utöver detta har 

organisationen ett ansvar att inkludera alla i samhället att beakta hållbar utveckling på olika 

vis. Alex berättar att socialt ansvar för organisationen innefattar beaktning av allas lika värde 

oavsett bakgrund samt att verka för ett attraktivt samhälle att leva och arbeta i. Love tillägger 

beaktningen av lokal kompetens varpå Alex berättar att medarbetare inom organisationen ska 

uppleva organisationen som attraktiv, genom att beakta medarbetarna önskemål. Kim 

förmedlar att socialt ansvar för organisationen är att beakta kulturella inslag, jämlikhet, att 

följa etiska regler samt ta miljöansvar. Dock poängterar Kim att miljöansvar erhåller mindre 

fokus. Syftet med att organisationen ska verka för hållbar utveckling är enligt Kim att beakta 

miljöaspekten på lång sikt, mer specifikt jordens klimat där beaktning bör vara grundläggande 

i alla organisationens aktiviteter. Kim tillägger att människan ska må bra, naturen ska beaktas 

genom minskat slitage.  Ekonomi är en förutsättning för att organisationen ska kunna utföra 

miljöåtgärder vilka driver kostnader genom kontroll och uppföljning. Sam anser att syftet 

innefattar att beakta olika delar i organisationens aktiviteter exempelvis markanvändning, 

certifiering och ha ett miljötänk. Alex framför att syftet för hållbar utveckling är att göra miljö 

och människa bättre och att dessa ska samverka. Alex fortsätter med: ”Att människan ska bli 

sedd precis som omgivningen blir sedda, ta vara på alltihopa.”. Vid frågan angående hur och 
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på vilken grund intressenter väljs ut vid hållbarhetsredovisning, svarar Sam att organisationen 

tar kontakt med olika intressenter och samarbetspartners till hjälp för specifika frågor. 

Intressenter kan ibland påträffas och beaktas beroende på situation. Love förmedlar att 

intressenter inte väljs ut, organisationens intressenter utgörs av besökare, uppdragsgivare och 

samhället i stort. Kim framför att organisationens intressenter utgörs av finansiärer och 

organisationens medlemmar. 

 

4.2.1 Projektet 
 

Mio förmedlar att organisationen är under implementeringsfas gällande hållbar utveckling. 

Det finns en projektplan där alla aktiviteter, det vill säga delprojekt, inom projektet är 

väsentliga för en hållbar utveckling. Projektets mål är att skapa en ”masterplan” över 

samhällets hållbarhetsutveckling.  Ett av delprojekten är bland annat en åtgärdsvalsanalys för 

att utröna vilka åtgärder som bör tas för att verka för hållbar utveckling. Detta kan utgöras av 

resesätt till och inom samhället i fråga. Resultatet av denna åtgärdsvalsanalys kommer enligt 

Mio att utröna vilka åtgärder som är effektiva och hållbara. Utifrån resultatet av projekten 

kommer det utrönas hur dessa ska kunna implementeras i verksamheten. Mio anser att 

projektgruppen innehar relevant kompetens och erfarenhet, när situationen kräver inkallas 

specialistkompetens. Projektgruppen försöker att överföra kunskap från projektet till 

organisationen dels genom värdskapsutbildningen samt veckomöten. Mio förmedlar att de 

tillämpar ett holistiskt perspektiv för hållbar utveckling på organisationsnivå och samhällig 

nivå. Besöksnäringen är ett nätverk och därför är det viktigt att medta intressenter. I projektet 

ingår en dynamisk referensgrupp bestående av intressenter exempelvis ett större statligt 

företag, kommunen, en nationell myndighet, flygbolag och en representant från 

minoritetsgrupper samt mindre lokala intresseorganisationer.  Vid frågan angående 

medtagandet av externa kostnader för organisationens process för hållbar utveckling 

förmedlar Mio att det inte är projektgruppens ansvar. Mio upplever socialt ansvar som 

interaktion genom att lyssna på intressenter internt likväl externt.  Projektet utför en GAP-

analys vilket kommer att utröna vilka aktörer som är väsentliga för en hållbar utveckling. Vid 

frågan angående syftet med hållbar utveckling svarar Mio: 

 

”Väldigt viktigt för det är ju hållbarheten vi lever på. Om vi inte är hållbara så, 

det ska ju vara generationer framöver, både för näringen och för människor. Det 

är en förutsättning för att jorden, på lång sikt, ska vara, att vi ska kunna bo och 

verka här.” 

 

4.3 Mätning och redovisning av mjuka värden 
 

Vad är mjuka värden? Enligt Alex kan mjuka värden vara ekonomiska värden, till exempel 

arbetsmiljö och belysning går att mäta i ekonomiska termer. Sam menar på att det är svårt att 

formulera vad mjuka värden är, att mjuka värden inte är konkreta, Sam tror att det, inom den 

sociala aspekten, handlar om att arbeta i grupp gällande kommunikation och samarbete. Kim 

upplever mjuka värden som känsliga och svåra att följa upp och mäta, det kan handla om 

trivsel och välmående. Alex berättar att alla kan påverka mjuka värden, exempelvis kan en 

person påverka sitt val över ressätt till och från samhället i fråga. På vinterhalvåret anländer 

globala resenärer till samhället och Alex menar på att de har större möjlighet att påverka. 

Organisationen bör arbeta tillsammans genom diskussioner då de olika segmenten ställer olika 

krav. Det föreligger utmaningar i att avgöra vem eller vad som utfört en viss påverkan på 

naturen. Alex säger att: ”Det finns inga mätningar gällande detta, det kanske inte går, men 

man kan ha kontroller över detta varje år, tittar och fotograferar.”. Sam instämmer i att alla 
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kan påverka mjuka värden, framförallt organisationens intressenter. Sam tror att det finns en 

skillnad gällande påverkan mellan olika marknadssegment samt att naturlig kontra mänsklig 

påverkan kan utrönas. Det kan däremot vara svårt att avgöra vilka människor som utfört 

påverkan. Kim framför att det är ledning och styrelse som kan påverka genom att framföra 

budskapet framtagna av olika policies. Det föreligger osäkert om vilka policies det kan handla 

om. Styrelsen har inte beaktat eventuell skillnad gällande påverkan från olika 

marknadssegment.   

 

Syftet med att hållbarhetsredovisa är enligt Kim att öka medvetenheten gällande hållbarhet. 

Organisationen ska ständigt påminnas om att tänka rätt. Om siffror redovisas regelbundet 

kommer det enligt Kim att leda till att organisationen undermedvetet förbättrar sin prestation 

för hållbar utveckling. Kim säger, gällande redovisning av negativa aspekter, att: 

 

”Man vill väl alltid vara så bra som möjligt, man skriver hej och hå vad duktiga 

vi är, den risken finns alltid. Det gäller att vara ärlig mot sig själva, man sätter 

upp ett för lågt mål och så vidare, den risken finns alltid. Det handlar om att 

definiera så mycket som går.”   

 

Sam anser att syftet är att se vad organisationen presterat och se hur organisationen kan 

påverka. För att organisationen ska kunna förbättra sin prestation bör de redovisa negativa 

aspekter. Alex framför att hållbarhetsredovisningen ska bidra med en redogörelse över 

organisationens hållbara utveckling och att detta ska bidra med kunskap genom att framföra 

verkligheten till vår styrelse, ägarna och övriga intressenter. Love och Alex tillägger att 

hållbarhetsredovisning ska resultera i trovärdighet för organisationen. De negativa aspekterna 

anses viktiga för processens utveckling, om dessa bortses från kan organisationens hållbarhet 

inte utvecklas. Kim framför att det valda ramverket för hållbarhetsredovisning är GSTC som 

upplevs omfattande och omfattar både organisationen och projektet. Kim är tveksam på om 

ramverket går att tillämpa på organisationsnivå. Kim tror att organisationen utgår från 

ramverket vid framtagandet av indikatorer dock kan organisationen säkerligen framställa egna 

mål. Att inte använda ett ramverk kan enligt Kim och Sam leda till att det spretar. Sam säger 

att ett ramverk är under utveckling gällande hur organisationens hållbarhet ska redovisas. 

Alex påpekar att ett ramverk skall användas, det är styrelsens uppgift att framta vad som ska 

redovisas och mätas. Resultatet av projektet kommer att beaktas vid framtagningen. Alex ska 

påverka styrelsen angående detta. Att inte använda ett ramverk kan leda till att faktorer glöms 

bort om organisationen inte innehar kunskapen. Utöver detta kan det leda till att hållbarheten 

inte blir långsiktig samt svårt att göra uppföljningar på. Love tillägger att brist på rutiner och 

kunskap i organisationen innebär att de anlitar expertis med erfarenhet av hållbar utveckling.  

 

I frågan angående utmaningar med att mäta mjuka värden framför Kim att det finns 

utmaningar vilka uppstår på grund av bristande rutiner och framförd motivation till de som 

ska mäta. Sam påpekar att utmaningar existerar men kan inte specificera vad men tror att 

vissa värden kan vara lättare att mäta än andra. Alex framför att en utmaning i att mäta mjuka 

värden handlar om att veta vad som utgör mjuka värden för organisationen, vad som är viktigt 

för organisationen att mäta. Att beakta alla intressenters önskemål är en utmaning. Love 

påpekar att det är svårt att kvantifiera mjuka värden samt att det är en utmaning att få 

information kring mjuka värden med tanke på intressenters förmåga att förmedla uppriktiga 

svar. Alex framför att det är viktigt med en dialog mellan organisationen och medlemmar.  

Kim tror att mätningar kan utgöra omfattande data och statistik vilka ska presenteras på ett 

kortfattat och grafiskt vis. Sam säger att informationsmängden ska vara konkret och inte för 

omfattande. Alex tror att den ekonomiska aspekten kommer inneha störst fokus jämfört med 
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de mjuka värdena. Love tillägger att en utveckling sker inom organisationen gällande detta. 

Både Alex och Kim framför att intressenter ska beaktas i vad som ska mätas och de 

poängterar att legitimitet kan uppnås genom förankring av arbetet med hållbar utveckling 

vilket enligt Kim sker genom tydliga målsättningar och förklaring av vad som ska uppnås. 

Kim påpekar att det behövs en bra mätmetod för att trovärdighet ska finnas. Alex fortsätter 

med att legitimitet är beroende av individen, mätningar kan upplevas olika för olika 

medlemmar. Organisationen bör vara ett föredöme gällande väsentligheten i mätningarna, att 

mäta det som är väsentligt för organisationen och medlemmarna. Love tillägger att 

ifrågasättning är viktigt förutsatt att det utgörs av en dialog, organisationen måste vara 

pedagogiska. Sam upplever att legitimitet i det man mäter måste baseras på en bra grund.  

 

Kim framför att mätningar inte behöver vara tidskrävande utan de ska utföras automatiskt, 

mätningar ska inte utföras dagligen, möjligtvis årsvis beroende på vad som mäts. Kim säger: 

”Jag tror inte att man orkar följa det under året, det är långsiktiga mål vi jobbar med.”. Sam 

påstår att det är tidskrävande att mäta med tanke på informationssökning vilket behövs för att 

utgöra en bra grund samt eventuellt behov av konsulter. Alex tror att mätningar kan vara 

tidskrävande då organisationen är liten, detta gäller även medlemmarna som ibland kan 

utgöras av ett enmansföretag. GAP-analysen visar att organisationen är för liten för det 

uppdrag vi har. Kim påpekar att det alltid finns en risk att mätningar blir vaga och 

missledande, det bör finnas tydliga instruktioner. Alex instämmer i detta och tillägger att det 

ska finnas tydlighet i vad, varför och till vem organisationen mäter. Sam tillägger att eventuell 

vaghet eller missvisning inte är avsiktlig.  

 

Kim säger skämtsamt: ”Det är mycket enkelt att veta antalet mätningar, bara att mäta 

konfidensintervallet. Cirka 30 mätningar brukar räcka.”. Sam erkänner ovetskap gällande rätt 

antal mätningar och väljer att avstå frågan. Love framför att det måste finnas en koppling 

mellan mål, affärsplan, strategier och nyckeltalen, Sam instämmer och framför att det är 

viktigt att mätningen bidrar till målet. Kim påpekar en utmaning med att utröna kopplingen då 

målen är långsiktiga, det gäller att organisationen mäter rätt saker. Det är viktigt att 

mätningarna är genomtänkta och att mätmetoderna inte förändras, detta kan åstadkommas 

genom att använda erkända modeller som redogör för hur organisationen ska mäta. Sam 

menar på att mätningar kan utvecklas och göras bättre, en mätning kan tillgodose ett behov 

för stunden och för att kunna gå vidare måste organisationen utveckla mätningen på något vis. 

Love påpekar att organisationen måste lära sig och ta lärdom av hur mätningar gjorts tidigare 

för att undvika misstag. Alex tillägger att organisationen fortlöpande ska utröna varför och 

vad organisationen mäter. Det är viktigt att mätningarnas relevans för organisationen 

fortlöpande påvisas, att förankra och ta emot rätt information är viktigt. 

 

Vid frågan angående utmaningar med att redovisa mjuka värden framför Kim att 

redovisningen ska innefatta det väsentliga och utföras med grafiska bilder. Kim säger: ”Att 

man inte drunknar i för mycket statistik, man fokuserar på några saker, att man hittar de 

viktiga faktorerna att redovisa”. Redovisningen ska inte vara för detaljerad dock ska mätdata 

bifogas för eventuella analyser. Alex svarar:  

 

”Det beror på vad man väljer att mäta, vissa saker kan vara lättare, svårt för alla 

att ta till sig hur mätningarna ska utföras, det blir så abstrakt. Det handlar om 

vilka nyckeltal man ska redovisa, vad behöver vi veta och varför behöver vi veta 

det. Styrelsefråga. Är vi en nog stor organisation för att göra det eller behöver vi 

förändra det.”.  
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I ett annat sammanhang nämner Alex att: ”Om man rapporterar massa saker utan att se 

effekten av det så är det nog svårt att få folk med.”. Sam påpekar att det finns en utmaning i 

att redovisa och att visa resultatet på ett förståeligt sätt. Utifrån input från medlemmar tror 

Sam att intressenters åsikter medtas i vad som ska redovisas, det framgår av Sam en 

dubbelriktad kommunikation mellan organisationen och dess medlemmar gällande denna 

input. Gällande legitimitet anser Kim att det finns en utmaning i att redovisningen ska vara 

legitim. Att organisationen verkligen är hållbar och visar hur de mäter vilket enligt Kim alltid 

kan granskas kritiskt på grund av för mycket detaljrikedom. Frågor som organisationen kan få 

är; hur har organisationen fått fram resultatet? Varför har organisationen mätt på detta sätt? 

Sam menar att redovisning bör innefatta vad organisationen har åstadkommit, hur det 

åstadkommits samt på vilka grunder, för att det ska bli legitimt. Helheten ska vara trovärdig. 

Kim fortsätter med att redovisningen bör innefatta negativa och positiva aspekter för att 

frambära utvecklingspotential. Organisationen ska framföra förbättringar och samtidigt 

framföra de negativa på ett ärligt sätt. Love säger att det beror på hur det negativa redovisas, 

har aktiviteterna bidragit till negativa effekter ska det belysas. Love säger: ”Det handlar om 

hur man lägger fram det, man kan lägga fram det på olika sätt utan att det blir lögn för det.”. 

Alex fortsätter med att de negativa aspekterna är värdefulla och att dessa ska tas vara på. 

Organisationen ska framföra styrkor och svagheter.  Sam berättar att de negativa aspekterna 

ska framkomma och att organisationen ska verka för att göra aspekterna positiva. Alex 

berättar att uppföljning av redovisning är något som personligen önskas dock framgår det att 

styrelsens uppgift att avgöra väsentligheten av uppföljning. Alex säger:  

 

”Oftast kan man tycka att en sak bör redovisas men tänker inte lägga till några 

medel för att man ska ha den tiden och kraften för att orka med att göra de 

sakerna, då faller det. Oftast är det så att man lägger på, lägger på, lägger på det 

som ska redovisas och då slutar det med att man redovisar det som är lagligt.”. 

 

Sam framför, som svar på frågan angående uppföljning av redovisningen, en förhoppning om 

att organisationen ska fortsätta verka för hållbarhet efter att projektet avslutats. Gällande 

jämförbarhet som utmaning inom redovisningen framför Kim att det inte finns problem med 

att jämföra redovisning förutsatt att organisationen innehar tydliga instruktioner och 

mätmetoder. Kim fortsätter med att organisationer har olika förutsättningar och det hade varit 

önskvärt med jämförbarhet. Det är viktigt att ha jämförbara nyckeltal och att organisationen 

inte utför mätningar i absoluta tal. Alex påpekar att det kan anses problematiskt att jämföra 

hållbarhetsredovisningar om de inte har liknande mätningar. Sam instämmer med Alex och 

tillägger att organisationerna måste ha liknande ramverk och tydliga mallar.  

 

Love påpekar att det kan finnas en utmaning gällande organisationens transparens och Alex 

tillägger att det är styrelsen som avgör hur transparent organisationen får vara. Alex frågar sig 

varför organisationen inte ska uppträda transparent dock kräver det att resterande 

organisationer inom branschen är det. Alex är inte övertygad att organisationens medlemmar 

är intresserade av att uppträda transparent. Alex säger: ”Om man nu inte enbart kan redovisa 

hållbarhetsfaktorer, då faller ju syftet med transparensen.”. Sam menar att organisationen inte 

ska visa sig sårbar dock ska organisationen redovisa organisationens hållbarhet, även negativa 

aspekter. Kim påpekar att organisationen ska vara transparent, organisationen ska vara öppen 

vilket möjliggör utveckling och utbyte av erfarenheter mellan organisationer. Kim säger: ”Det 

är inga affärshemligheter vi håller på med, har man en bra policy för det sociala och jämlikhet 

ska man visa upp det. Har man bra nyckeltal, varför ska man hemlighålla?”. Kim avslutar 

med att en ineffektiv redovisning kan leda till att organisationen blir misstrodd, missuppfattad 

och ifrågasatt vilket övriga intervjusubjekt instämmer med.  
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4.3.1 Projektet 

 
Angående vad mjuka värden är, framför Mio en redogörelse över hur projektet går till väga 

för att utröna vilka mjuka värden som ska beaktas. Mio framför inte någon personlig 

definition av mjuka värden. De som kan påverka de mjuka värdena är individer samt de roller 

individerna innehar. Alla är lika viktiga. Projektet påverkar olika intressenter och dess 

påverkan genom olika aktiviteter. Gällande naturlig i kontrast till mänsklig påverkan på mjuka 

värden framför Mio att projektet tar del av forskning, rapporter från SMHI samt länsstyrelsen. 

Mio framför ett exempel: ”Om vi tar en klimatrapport från … så kan man läsa om vad det står 

där och sen får man göra, hur man kan tillämpa den forskning som finns, till masterplan för 

besöksnäringen.”.   

 

Syftet med att hållbarhetsredovisa är enligt Mio att använda resurser på ett hållbart sätt. Det är 

viktigt att beakta och redovisa det negativa för att bidra till en medvetenhet och för att kunna 

åtgärda det. Att inneha ett ramverk och utgå från dess tydlighet är viktigt, GAP-analysen utgår 

från de globala riktlinjerna GSTC. Utmaningar med att mäta mjuka värden kommer att uppstå 

utifrån resultatet av GAP-analysen där flertalet svar, eller uteblivna svar, kommer presenteras. 

Mio frågar sig hur de ska gå tillväga om svar uteblir och medger att informationsmängden av 

GAP-analysen väntas bli hög. Gällande vad som ska mätas framgår det att intressenternas 

åsikter beaktas. Mio anser att legitimitet är viktigt; ”ett antagande är inte lika mycket värt som 

ett mätbart, mätbarhet är väldigt viktigt. Det är då som man också kan bli hållbar.”. Det 

framgår att projektet inte upplevs som tidskrävande och att de ligger i fas. Att mätningar 

upplevs som missvisande eller inte beror enligt Mio på hur vi som individer tolkar ett resultat 

då tolkningsutrymme existerar.  

 

Mio fortsätter med att det finns risker med att mäta mjuka värden och utan risker finns ingen 

utveckling, riskerna ska hanteras. Det är en utmaning med att utveckla en modell för att mäta 

hållbarhet och samtidigt beakta lagar och regler. Mätningarnas kostnader beaktas inom 

projektet men Mio framhäver att det är berörd instans som belastas, exempelvis gällande 

mätningar av vatten. Indikatorer utvecklas parallellt med projektets fortlöpande, utmaningen 

uppstår enligt Mio när projektet slutgörs. Vem ska ta vid i organisationen och organisationen 

bör fråga sig vad, hur och varför. Mio fortsätter med en fundering kring om organisationen 

behöver förändras och att projektet utvecklar organisationen. Uppföljningar av mätningar är 

viktigt dock vet Mio inte hur det ska utföras. En utmaning projektet upplever innefattar att 

framta nationella metoder för hur mätningar utförs, vad är samhällsutveckling? Enligt Mio 

finns det olika metoder i olika samhällen och tillägger; ”kan andra samhälles metoder fungera 

för vårt samhälle?”.  

 

Det är viktigt med transparens då det ger möjlighet att växa och utvecklas hållbart. Samtidigt 

bör definitionen av transparens fastställas och utröna affärshemligheter, vad som är viktigt för 

utvecklingen av samhället. Att vara otydlig i redovisningen kan enligt Mio leda till färre 

hållbarhetseffekter samt svårare för intressenter att tillgodogöra redovisningen. Slutligen 

framförs att jämförbarheten är problematisk och beror på förutsättningar, vad som upplevs 

vara hållbart på olika platser. Mio tar ett exempel mellan två olika länder, regler angående 

vattenkvalité och tillgång på vatten kan skilja sig åt. Ett ramverk som är internationellt 

tillämpbart är därför svårt att framställa och innebär svårigheter i jämförbarheten.  
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5 ANALYS 
 

Empirins framkomna utmaningar analyseras och innefattar en jämförelse samt tolkning av 

skiljaktigheter och likheter gällande utmaningar, mellan de olika funktionerna i 

organisationen samt den teoretiska referensramen. Utmaningarna härrör till införandet av 

hållbar utveckling samt mätning och redovisning av mjuka värden.  

 

5.1 Utmaningar vid införandet av hållbar utveckling 
 

Nedanstående Tabell 1 framför utmaningar, härstammande från empirin, gällande införandet 

av hållbar utveckling. Om cellen innefattar ett bindestreck innebär det att svar uteblev. ”Ja” 

innebär att intervjusubjektet upplever eller anser något angående frågan eller påståendet. 

”Nej” innebär att intervjusubjektet inte upplever eller anser något angående frågan eller 

påståendet. De kursiva raderna framför framkomna otydligheter och oenigheter mellan 

funktionerna vilka kan leda till utmaningar varpå de inkluderas i tabellen. Detta för att 

oenigheter och otydligheter anses relevanta med härledning till tidigare nämnda krav på 

horisontell integrering. Detta gäller även för nästkommande Tabell 2 i avsnitt 5.2.  

 

Tabell 1: Utmaningar vid införandet av hållbar utveckling 

 

Utmaningar vid införandet av hållbar 

utveckling 

Alex Love Kim Sam Mio 

Tidsbrist pga. hög arbetsbelastning Ja - - - - 

Finns organisationsmässig strategi för hållbar 

utveckling? 

Nej - Nej Nej - 

Är ledning delaktig? Ja Ja Ja Ja Ja 

Beaktas intressenters delaktighet vid 

utformandet av strategin?   

Ja - - Ja - 

Otydlighet gällande implementeringsfas      

Oenighet kring organisationens grad av 

kompetens 

     

Oenighet kring beaktning av externa kostnader      

Oenighet kring vilka intressenter som väljs ut 

för hållbarhetsredovisning 

     

 

 

Det framkommer att samtliga funktioner i organisationen anser att organisationen påbörjat 

processen för hållbar utveckling. Ledningen säger dock att organisationen gjort större 

framsteg i processen än vad som upplevs i organisationen. Projektet upplever sig vara under 

implementeringsfas, där en tydlig redogörelse av aktiviteter framkommer. Detta kan tyda på 

att organisationen upplever en utmaning gällande avgörandet av var organisation befinner sig 

i processen för hållbar utveckling. I den teoretiska referensramen framkommer det att ett 

ramverk, exempelvis Global Reporting Initiative (GRI) (GRI 3.0, 2006), kan bidra till att 

organisationen upplever en tydligare process. Det framkommer, ur empirin, en delad 

uppfattning gällande ramverk inom organisationen. Projektet använder GSTC vilket innefattar 

projektet likväl organisationen, vilket även styrelsen anser, dock framkommer det en 

osäkerhet gällande dess tillämpning på organisationen. Ekonomienheten påpekar att ett 

ramverk är under utveckling samtidigt framförs det av ledningen att ett ramverk skall 

användas där styrelsen är ansvarig för utformning. Oenigheter kan bero på bristfällig 
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kommunikation inom organisationen vilket är en, enligt tidigare studier, viktig del vid 

horisontell integrering (Maon, Lindgreen & Swaen, 2009), införande och implementering av 

Corporate Social Responsibility (CSR).  

 

Ledningen förmedlar att organisationen upplevt tidsbrist för återkoppling vilket berott på för 

hög arbetsbelastning. Resterande funktioner i organisationen nämner inget angående tidsbrist. 

Förklaring till den tidigare höga arbetsbelastningen framgår inte av empirin utan kan bero på 

organisationens process för hållbar utveckling i samband med dess mindre 

organisationsstorlek. Enligt ledningen har förändringar inom organisationen utförts och tid har 

avsatts för återkoppling vilket gett utrymme för införandet av hållbar utveckling. Att tid 

avsatts kan tolkas som ett steg i rätt riktning dock framgår det att förändringar kopplat till 

implementering och införandet av hållbar utveckling, enligt Arjaliès och Mundy (2013), oftast 

är komplicerad. Det framgår dock inte av denna tidigare empiriska studie vilka slags 

förändringar som anses komplicerade.  

 

Projektet har en projektplan där aktiviteter ingår för hållbar utveckling vilket i slutändan ska 

innebära en masterplan över samhällets hållbarhetsutveckling. En av aktiviteterna är 

åtgärdsvalsanalysen som ska utröna huruvida resultatet kan implementeras i verksamheten. 

Det kan tolkas att projektet därmed har en strategi över tillvägagångssättet för att uppnå 

hållbar utveckling. Dock framgår det av styrelse och ledning att organisationen inte har en 

strategi riktad till hållbar utveckling, projektet ska enligt kommunikationsenheten leda till en 

strategi för organisationen. Projektet ska genom veckomöten och värdskapsutbildningar 

överföra kunskap från projektet till organisationen. Detta faktum tolkas som att projektets 

fortlöpande för hållbar utveckling figurerar som en hänvisning till organisationens process för 

hållbar utveckling. Enligt Arjaliès och Mundy (2013) bör aktiviteter kring sociala och 

miljömässiga aspekter vara till fullo integrerade i organisationens strategi för att uppnå ett 

långsiktigt resultat. Då organisationen inte har en strategi, utan verkar inneha ett tankesätt och 

enigt syfte för hållbar utveckling, kan det innebära att långsiktiga resultat uteblir.  

 

Alla funktioner i organisationen är eniga angående ledningens delaktighet vid införandet av 

hållbar utveckling. Dock framkommer inte graden av delaktighet och på vilket sätt det 

uttrycks, samtidigt menar Epstein och Buhovac (2010) att ledningens roll vid införande och 

implementering av hållbar utveckling är viktig. Varken den teoretiska referensramen eller 

empirin framför på vilket sätt ledning bör agera vid implementering eller till vilken grad de 

bör vara delaktiga. Detta kan tolkas som en utmaning i att avgöra hur en ledning bör agera vid 

införandet av hållbar utveckling. 

 

Det framgår av styrelsen att enbart projektgruppen innehar kompetens och erfarenhet kring 

hållbar utveckling samtidigt anser ledningen att det saknas i vissa funktioner i organisationen. 

Ekonomienheten tror att kompetens och erfarenhet finns inom hela organisationen. Dock 

framgår det av kommunikationsenheten att expertis inom hållbar utveckling anlitas vid 

organisationsmässigt bristande rutiner och kunskap. Denna oenighet kan bero på skilda 

uppfattningar gällande vad hållbarhet är samt tveksamhet angående tillvägagångssättet för 

organisationen att uppnå hållbar utveckling. Detta kan innebära att behovet av kompetens 

överskattas eller underskattas. Att expertis anlitas kan tolkas som att organisationen i vart fall 

inte överskattar sin kompetens. Enligt Kleine och von Hauff (2009) kan bristande 

organisationsmässig kompetens och erfarenhet kring CSR leda till kontroverser och 

debatteringar. Funktionerna i organisationen verkar anse att kompetens och erfarenhet är 

bristfällig, risken för kontroverser och debatteringar bör beaktas då det ur empirin inte 

framgår att dessa komplikationer upplevs. Dock framför Suchman (1995) att titeln på 
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organisationen kan i många fall upplevas viktigare än kompetensen för intressenter. Anses 

organisationen av intressenter som rätt organisation för uppdraget kan organisationen 

upplevas legitim.  

 

Det föreligger skiljaktigheter gällande beaktningen av externa kostnader vilket kan bero på 

avsaknaden av strategi för hållbar utveckling. En strategi kan innefatta och avgöra beaktning 

av externa kostnader. Arjaliès och Mundy (2013) menar att organisationer bör beakta risken 

med CSR-aktiviteter genom att innefatta externa kostnader. Således kan organisationens 

aktiviteter för hållbar utveckling utgöra en risk för organisationen då externa kostnader inte 

verkar beaktas.  Att det får kosta om organisationen ska vara trovärdig kan handla, i enlighet 

med legitimitetsteorin, om moralisk legitimitet. Att organisationens arbete med hållbar 

utveckling är ”rätt sak att göra”, det vill säga moraliskt legitimt, och att det bidrar till den 

sociala välfärden. Enligt Suchman (1995) behöver detta inte betyda att legitimiteten är befriad 

från intressenternas åsikter. Detta kan innebära att fastän organisationen ”gör rätt sak” kan 

risken med eventuella externa kostnader skada den legitimiteten då det enligt Suchman (1995) 

är intressenter som avgör organisationens grad av legitimitet. Kommunikationsenheten hävdar 

att arbete med hållbarhet sänker kostnader. Det framgår inte vilka slags aktiviteter som sänker 

kostnader och detta kan inte stärkas av den teoretiska referensramen då Min-dong (2008) 

påpekar att det inte är fastställt huruvida CSR och hållbar utveckling bidrar till ökad finansiell 

prestation.  

 

Alla funktioner i organisationen är eniga angående medtagande av intressenter i 

organisationens process för hållbar utveckling. Dock verkar definitionen av intressenter 

åtskiljas gällande vem eller vilka grupper som utgör intressenter. Utöver detta framkommer en 

skild uppfattning huruvida intressenter väljs ut eller inte. Detta kan, än en gång, bero på 

avsaknaden av strategi vilket kan innebära utmaningar i avgörandet kring vilka intressenter 

som blir påverkade av organisationens utveckling för hållbarhet. Det verkar inte, inom 

organisationen, förekommit kommunikation kring vilka intressenter som bör beaktas. Enligt 

Brower och Mahajan (2013) bör organisationens ledning beakta individer och grupper som 

kan påverka eller bli påverkade av organisationens aktiviteter då samma grupper eller 

individer kan motverka aktiviteten. Därigenom kan en risk finnas för organisationen att dess 

aktiviteter inte får önskad effekt. Att beakta intressenters hållbarhetsmässiga krav kan enligt 

Westermark (2013) leda till att organisationen etiskt positionerar sig. Medverkan från 

intressenter är enligt Kleine et al. (2009) en fundamental del i CSR och Perrini och Tencati 

(2006) menar på att organisationsmässig framgång inte kan förklaras med värdeskapande 

enbart för ägare eller en intressentgrupp. Det kan föreligga viktigt att veta vilka dessa 

intressenter är och vilka krav som ställs innan aktiviteter väljs ut, för att organisationen ska ha 

möjlighet att positionera sig rätt samt verka värdeskapande.  

 

5.2 Utmaningar med att mäta och redovisa mjuka värden 
 

Nedanstående Tabell 2 framför utmaningar, härstammande från empirin, vid mätning och 

redovisning av mjuka värden. 

 

Tabell 2: Utmaningar vid mätning och redovisning av mjuka värden 

 

Utmaningar vid mätning och redovisning av 

mjuka värden 

Alex Love Kim Sam Mio 

Klargöra för syftet med hållbarhetsredovisning Ja Ja Ja Ja Ja 

Medtas negativa aspekter i Ja Ja Ja Ja Ja 
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hållbarhetsredovisning? 

Används ett ramverk?  Nej - Ja Nej Ja 

Att utmaningar kan uppstå utan ramverk Ja Ja Ja Ja Ja 

Bristande rutiner och motivationsbrist - - Ja - - 

Att utgöra vad som är viktigt för organisationen 

att mäta  

Ja - - - - 

Att kvantifiera mjuka värden - Ja - - - 

Att få information av intressenter kring mjuka 

värden 

- Ja - - - 

Att mätningar kan ge hög informationsmängd - - Ja Ja Ja 

Att den ekonomiska aspekten har störst fokus Ja Ja - - - 

Att mätningar ska vara legitima Ja Ja Ja Ja Ja 

Att mätningar kan vara tidskrävande Ja - Nej Ja Nej 

Att mätningar kan uppfattas vaga och 

missledande 

Ja - Ja Ja Ja 

Att utröna rätt antal mätningar - - Nej  - - 

Att utröna koppling mellan mätning och 

långsiktiga mål 

- Ja Ja Ja - 

Att utveckla mätningar Ja Ja Ja Ja Ja 

Att ha en konkret och tydlig redovisning Ja - Ja Ja - 

Hög arbetsbelastning vid redovisning Ja - - - - 

Att jämföra redovisningen Ja - Nej Ja Ja 

Att ha en effektiv redovisning Ja Ja Ja Ja Ja 

Oenighet kring definition av mjuka värden      

Oenighet kring vilka som kan påverka mjuka 

värden 

     

Osäkerhet huruvida uppföljning av 

redovisningen ska ske 

     

Oenighet kring redovisningens grad av 

transparens  

     

 

 

Inom organisationens funktioner upplevs mjuka värden problematiska att definiera och inte 

konkreta. Ledningen tillägger att mjuka värden kan vara ekonomiska värden till exempel 

arbetsmiljö och belysning vilka kan mätas i ekonomiska termer. Detta framgår också av 

Epstein och Buhovac (2010) att handlingar som påverkar ekonomiska aspekter och mjuka 

värden oftast är lättare att mäta.  Problematiken kan bero på den eventuella avsaknaden av ett 

ramverk för organisationens hållbara utveckling. Ett ramverk kan, enligt GRI 3.0 (2006), 

hjälpa organisationen att konkretisera mjuka värden genom att bistå med indikatorer för dessa. 

Dock bör organisationen ha en strategi för hållbar utveckling innan dessa mjuka värden kan 

utrönas. Det framkommer att projektet har riktlinjer som de följer. Projektet och resterande 

funktioner framhåller att alla kan påverka dessa mjuka värden, dock menar styrelsen att 

endast ledning och styrelse kan, genom policies, påverka mjuka värden. Även detta, i likhet 

med analysen av organisationens beaktning av intressenter, kan bero på avsaknad av 

kommunikation inom organisationen och med intressenter. Detta föreliggande kan härledas 

till intressentteorin och dess utsaga om att alla som kan påverka organisationens aktiviteter 

bör beaktas (Brower & Mahajan, 2013). Det kan tolkas som att organisationens funktioner 

verkar oeniga kring vilka som kan påverka mjuka värden och vilka intressenter som ska 

beaktas.  
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Alla organisationens funktioner är eniga gällande syftet för hållbarhetsredovisning samt att 

negativa aspekter bör medtas i hållbarhetsredovisningen. Detta kan vara ett resultat av 

kommunikation mellan organisationens övriga funktioner och projektet kring 

hållbarhetsredovisning.  Att negativa aspekter ska medtas tolkas som ett agerande för 

organisationens trovärdighet, mer specifikt dess moraliska legitimitet. Enligt Suchman (1995) 

uppnås denna typ av legitimitet genom bedömning av vad organisationen åstadkommer, 

samtidigt kan det upplevas utmanande att agera övertygande i sin kommunikation med 

intressenter. Denna kommunikation kan härledas till hållbarhetsredovisningen och dess 

utformning. Det framgår inte av empiri hur organisationen tänker utforma sin 

hållbarhetsredovisning och det kan således innebära en utmaning för organisationen att 

upplevas legitim.  

 

Som tidigare nämnts i analysen förekommer oenigheter mellan organisationens funktioner 

angående ramverk för hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning. Ledning framför 

utmaningar med att inte tillämpa ett ramverk vilka anses vara att faktorer glöms bort förutsatt 

att kunskap saknas inom organisationen. Utöver detta kan avsaknaden av ramverk leda till att 

hållbarheten inte blir långsiktig och svår att följa upp. Ekonomienheten och styrelsen säger att 

redovisningen inte blir konkret. Projektet anser det viktigt att utgå från ett ramverk med dess 

tydlighet. Detta kan tyda på att organisationen innehar en medvetenhet kring vissa utmaningar 

med att inte använda ett ramverk, vilket kan härstamma från kommunikation med projektet. 

Ramverket GRI:s synsätt utgår enligt Westermark (2013) från organisationens strategi och 

vision kring hållbar utveckling som mäts och sedan redovisas. Detta tolkas som att ramverk 

inger tydlighet i enlighet med projektets uppfattning. Dock menar Perrini och Tencati (2006) 

att det saknas ett tydligt ramverk, vilket kan leda till oönskade effekter inom organisationer 

och intressenter. Detta kan tolkas som att avsaknaden av ramverk kan innebära utmaningar på 

samma sätt som ett otydligt ramverk kan innebära oönskade effekter.  

 

Ur empirin framkommer det att styrelsen säger att utmaningar med att mäta mjuka värden 

uppstår på grund av bristande rutiner och framförd motivation till de som ska mäta. 

Ledningen framför utmaningar i att veta vad som utgör mjuka värden för organisationen, vad 

som är viktigt att mäta och beakta alla intressenters önskemål. Kommunikationsenheten 

framför en utmaning i att kvantifiera mjuka värden samt att bli förmedlad uppriktig 

information från intressenter. Projektet menar på att GAP-analysens resultat kommer utmynna 

i utmaningar med att mäta mjuka värden.  Upplevda utmaningar verkar innefatta frågor 

angående hur mätning utförs, vad som ska mätas och för vem mätningar är viktiga. Detta är 

frågor som, enligt Westermark (2013), ramverket GRI kan ge svar på. I detta fall verkar det 

föreligga en brist på kommunikation mellan övriga funktioner i organisationen och projektet. 

Det bör enligt Kleine et al. (2009) förekomma kommunikation mellan organisationens delar 

gällande frågan om vad som ska mätas. Utöver detta påpekar Perrini et al. (2006) att 

organisationer behöver ett mätsystem för att bedöma dess beteende kring CSR för att avgöra 

om aktiviteterna är enligt intressenternas önskemål. Detta kan tolkas som att organisationen 

verkar vara i behov av ett mätsystem, det vill säga ett ramverk. Dock framgår det inte av 

Perrini et al. (2006) vilket mätsystem det kan handla om.  

 

Alla funktionerna i organisationen framför att mätningar kring mjuka värden kan innebära 

omfattande informationsmängd i form av data och statistik, varpå ekonomienheten och 

styrelsen påpekar att informationsmängden bör vara kort och konkret. Projektet framför en 

förväntning av kommande hög informationsmängd från GAP-analysen. Därav verkar 

organisationens funktioner se en eventuell utmaning i att mätningar kan innebära en 
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omfattande informationsmängd. Epstein och Buhovac (2010) menar på att experter är 

överväldigade över informationen och detaljrikedomen kring mjuka värden. Således kan det 

anses viktigt att, i enlighet med GRI 3.0 (2006), begränsa antal mätningar samt mäta på rätt 

sätt enligt indikatorprotokoll.  

 

Styrelsen menar på att mätningar inte behöver vara tidskrävande utan bör utföras automatiskt, 

mätningar utförs inte dagligen då det är långsiktiga mål. Ekonomienheten påpekar att det är 

tidskrävande att mäta med tanke på informationssökning och eventuellt behov av konsulter. 

Ledningen framför att mätningar kan vara tidskrävande då organisationen är liten. Projektet 

anser inte att det är tidskrävande. Denna oenighet tolkas som att organisationens funktioner 

kan inneha olika uppfattning gällande hur mätningar bör utföras vilket framgår tidigare i 

analysen. Att en aktivitet är tidskrävande bör ses som en subjektiv personlig uppfattning. 

Dock framför Stoddard, Pollard och Evans (2012) att mätningar inom mjuka värden kan vara 

tidskrävande. Det framgår tidigare i analysen angående omfattande informationsmängd vilket 

kan stärka mätningars benägenhet att upplevas tidskrävande. Att tillägga är att det ur empirin 

framkommer en ovetskap kring rätt antal mätningar vilket kan relateras till både 

informationsmängden och tidsåtgången.  

 

Alla funktioner i organisationen upplever en utmaning med att mätningar kan bli vaga och 

missledande. Projektet påpekar att huruvida en mätning upplevs missledande beror på hur en 

individ tolkar ett resultat, att det finns ett tolkningsutrymme. Detta kan tolkas som att en 

individs uppfattning innehar stor inverkan över organisationens agerande. En individs 

tolkning av en mätning som uppfattas vag eller missledande behöver inte innebära att 

organisationens legitimitet tar skada. Enligt legitimitetsteorin kan en organisation avvika från 

en individs värderingar och samtidigt behålla legitimiteten för organisationen då avvikelsen 

inte innebär allmänt missnöje. Alla funktionerna i organisationen påpekar att det bör finnas en 

koppling mellan mätning och mål, styrelsen förmedlar en utmaning med att koppling kan vara 

svår att utröna då målen är långsiktiga. Det kan föreligga en ytterligare utmaning med att 

utröna kopplingen på grund av risken att mätningen kan upplevas vag eller missledande. Det 

framgår inte ur empirin varför långsiktiga mål orsakar en utmaning med att utröna 

kopplingen. Tidigare i analysen framkom det en avsaknad strategi för hållbar utveckling 

vilket kan innebära otydliga mål och därav en otydlig koppling mellan mätning och mål. Att 

kopplingen uteblir kan enligt Westermark (2013) leda till att mätningen inger en orättvis bild 

samt om kopplingen uteblir bör fler kvalitativa mål utformas. Missledande och vaga 

mätningar samt upplevda utmaningar med att utröna kopplingen mellan mätning och mål kan 

vara ett resultat av oenighet gällande existens av ramverk i organisationen. Enligt Westermark 

(2013) styrs valet av indikatorer av vad organisationen har valt för hållbarhetsfrågor att 

fokusera på i sin hållbarhetsstrategi.  

 

Alla organisationens funktioner har en enhetlig syn gällande fortlöpande utveckling av 

mätningar för mjuka värden. Projektet framför att indikatorer utvecklas parallellt med 

projektets fortlöpande. Kommunikationsenheten tillägger att organisationen bör ta lärdom 

över hur mätningar tidigare utförts för att undvika misstag. Denna enighet kan bero på att 

organisationen tagit lärdom av projektets tillvägagångssätt samt en allmänt vedertagen 

uppfattning angående behovet av organisationsmässig utveckling. Organisationens 

uppfattning gällande fortlöpande utveckling av indikatorer stämmer överrens med vad som 

framgår av ramverket GRI (GRI 3.0, 2006) där utveckling kan leda till att mätningarna ger en 

rättvisande bild.  
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Ledningen framför att den ekonomiska aspekten innehar större betydelse jämfört med de 

mjuka värdena. Detta kan bero på att hållbar utveckling inte till fullo blivit infört i 

organisationen. Det framkommer i samma kontext av kommunikationsenheten att en 

utveckling sker inom organisationen gällande jämställd beaktning av den ekonomiska 

aspekten och de mjuka värdena. På vilket sätt denna utveckling sker framkommer inte, dock 

visar regelverket GRI (GRI 3.0, 2006) att mjuka värden och den ekonomiska aspekten bör 

inneha lika stort fokus för organisationen. Således kan detta innebära att organisationen 

utvecklas i rätt riktning för hållbar utveckling.  

 

Alla organisationens funktioner framför att legitimitet upplevs som en utmaning vid mätning. 

Legitimitet kan enligt ledning och styrelse uppnås genom förankring av arbete med hållbar 

utveckling vilket ska ske genom tydliga förklaringar över vad som ska uppnås. Ledningen 

tillägger att legitimitet är individberoende där mätningar kan uppfattas på olika sätt av olika 

medlemmar. Kommunikationsenheten säger att ifrågasättning av mätningar är viktigt förutsatt 

att det utgörs av en dialog. Projektet menar på att legitimitet handlar om mätbarhet då det 

leder till hållbar utveckling. Det verkar som att organisationens funktioner ser en utmaning i 

att, till intressenter genom dialog, förmedla mätningar på ett övertygande vis. Utöver detta 

tolkas uttalandet angående ifrågasättning genom dialog att organisationen är intresserad av 

intressenters åsikter. Enligt legitimitetsteorin kan pragmatisk legitimitet uppnås genom att låta 

intressenter påverka beslutsfattandet i organisationen. Att beakta intressenters åsikter tolkas 

som att de tillåts påverka beslutsfattandet. Legitimitetsteorin framför även att detta kan leda 

till administrativa problem och målförskjutning. Legitimitet representerar enligt Suchman 

(1995) en relation mellan organisationen och intressenter.  

 

Utmaningar vid redovisning av mjuka värden är enligt styrelsen att kunna framställa 

redovisning på ett konkret, tydligt och inte för detaljerat sätt. Utöver detta framkommer det av 

ledningen att organisationen bör avgöra vad de behöver redovisa och varför, vilka nyckeltal 

som ska väljas ut. Arbetsbelastningen vid redovisningen kan ses som en utmaning då det av 

ledningen framkommer att redovisningen kan innebära nya arbetsuppgifter utan tillskjutning 

av medel. Det verkar föreligga en medvetenhet i organisationen över vilka eventuella 

aktiviteter som redovisning innebär, samtidigt påpekas det att arbetsbelastningen kan upplevas 

hög vid brist på medel.  Det framkommer inte vad medel innefattar dock tolkas medel som 

antingen humankapital eller ekonomiska resurser eller både och, där båda dessa tolkningar 

kan härledas till organisationens storlek och struktur. Det kan innefatta en brist på personal 

eller en brist på ekonomiska resurser. Av den teoretiska referensramen framgår inget relaterat 

till arbetsbelastningen vid redovisning av mjuka värden. Dock kan det utrönas, ur teoretiska 

referensramens redogörelse för ramverket GRI, att arbete för hållbar utveckling kan innebära 

en ökad arbetsbelastning för organisationen. Detta tolkas som att organisationen upplever en 

ökad arbetsbelastning trots avsaknad av ramverk, dock verkar organisationen för att uppnå en 

hållbar utveckling. 

 

Alla funktionerna i organisationen framför uppfattning om att uppföljning av redovisningen är 

viktig. Det framkommer dock att styrelsen för organisationen ska avgöra väsentligheten av 

uppföljningen samt att projektet framför en osäkerhet kring hur uppföljning ska utföras. 

Ekonomienheten framför en osäkerhet gällande fortsättningen av hållbar utveckling för 

organisationen när projektet avslutats. Det verkar som att beslutet för uppföljning och metodik 

är styrelsens beslut där övrig organisation inte medtas i diskussion kring detta.  Detta kan 

relateras till att organisationen innehar en bristande horisontell integrering vilket enligt Kleine 

et al. (2009) är ett krav innan organisationen kan börja mäta och redovisa. Detta kan bero på 
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att organisationen befinner sig vid införandet av hållbar utveckling och inte avsatt tid för 

denna diskussion.  

 

Alla funktionerna i organisationen är eniga om att det kan finnas en utmaning i att jämföra 

hållbarhetsredovisningar, förutsatt att organisationerna inte har liknande mätningar, ramverk 

och tydliga mallar. Detta kan tolkas som att jämförelse är något som organisationen tidigare 

utövat genom jämförelse av ekonomisk redovisning och således kan en förståelse uppkommit 

kring jämförbarheten av hållbarhetsredovisning. Enligt GRI 3.0 (2006) kan användandet av 

ramverket leda till att organisationen kan jämföra dess hållbarhetsredovisning. Ramverket 

innefattar liknande mätningar och tydliga mallar. Detta tolkas som att organisationen är 

medveten om att organisationen har ett behov av ett ramverk för möjlighet till jämförelse. 

Projektet har ett eget perspektiv gällande en utmaning med jämförbarhet där hållbarhet kan 

upplevas annorlunda på olika platser runtom i världen samt att regelverk kan skilja mellan 

länder. Därav kan ett internationellt tillämpbart ramverk vara svårt att framställa, vilket 

innefattar utmaningar vid jämförelse. Detta kan tolkas som att det föreligger en utmaning i 

definitionen av hållbarhet. Det framkommer inte i den teoretiska referensramen angående 

detta dock hävdar GRI 3.0 (2006) att det är ett globalt ramverk och denna utmaning kan 

eventuellt lösas med friheten för organisationer att utveckla egna indikatorer.  

 

Alla funktionerna i organisationen anser att organisationen ska vara transparent gentemot dess 

intressenter. Dock framgår det av ekonomienheten att organisationen inte bör visa sig sårbar 

och av ledningen att det är styrelsens beslut att avgöra grad av transparens. Projektet medger 

att det bör ske ett val vid redovisningen gällande vad som är viktigt för samhället att se. Det 

verkar föreligga en medvetenhet kring organisationens behov att uppträda transparent mot 

intressenter dock föreligger en önskan om att inte visa sårbarhet. Detta kan tolkas som att 

organisationen förstår innebörden av redovisningens transparens dock finns tendenser till det 

motsatta. Enligt Arjaliès et al. (2013) bör organisationer uppträda transparent då intressenter 

kan kräva mer information kring dess aktiviteter, utöver detta kan transparens innebära att 

organisationen upplevs legitim. Westermark (2013) menar på att ramverket GRI prövar en 

organisations möjlighet att uppträda transparent. Detta kan tolkas som att huruvida 

organisationen använder ett ramverk eller ej kan transparent uppträdande vara en utmaning då 

intressenter existerar oavsett.  

 

Avslutningsvis anser alla funktionerna i organisationen att en ineffektiv 

hållbarhetsredovisning kan leda till misstrohet, missuppfattning och ifrågasättning av 

organisationen. Definitionen av ineffektiv tolkas som undermålig, där en utmaning kan utläsas 

i, hur organisationen bör utforma en kvalificerad hållbarhetsredovisning för intressenterna. 

Perrini och Tencati (2006) påpekar att en redovisning av organisationens aktiviteter kring 

hållbar utveckling bör ske på ett effektivt sätt för att undgå svårigheter för intressenter att ta 

tillgodo redovisningen. Organisationens funktioner verkar inneha en medvetenhet kring 

redovisningens tydlighet vilket kan härledas till dess ekonomiska redovisning. Detta för att 

den ekonomiska redovisningen likt hållbarhetsredovisningen vill åstadkomma en rättvis bild 

av organisationens aktiviteter till intressenter.  
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6 SLUTSATS 
 

I detta kapitel besvaras studiens forskningsfrågor gällande de olika funktionernas upplevda 

utmaningar vid införandet av hållbar utveckling samt gällande mätning och redovisning av 

mjuka värden inom organisationen. Därefter följer studiens slutsats för att sedan övergå till 

avslutande diskussion där skribenternas personliga tolkningar av analysens resultat 

framkommer. Slutligen presenteras, utifrån denna studies ämnesområde, förslag till fortsatt 

forskning.  

 

6.1 Svar på studiens forskningsfrågor och slutsats 
 

Studiens syfte var att besvara forskningsfrågor; vilka var de olika funktionernas upplevda 

utmaningar vid införandet av hållbar utveckling i en mindre organisation? Samt, vilka var de 

olika funktionerna upplevda utmaningar vid mätning och redovisning av mjuka värden i en 

mindre organisation? 

 

Ur studien framkom, utifrån olika funktioner, utmaningar vid införandet av hållbar utveckling 

i en mindre organisation. Den främsta övergripande utmaningen var att organisationen 

saknade en strategi för hållbar utveckling. Andra övergripande utmaningar var avsaknad av 

god kommunikation inom organisationen, den mindre organisationsstorleken samt att avgöra 

vilka intressenter som blir påverkade och bör beaktas.  

 

Utifrån flera olika funktioner identifierades utmaningar med att mäta och redovisa mjuka 

värden i en mindre organisation. Den främsta övergripande utmaningen var att i samband med 

avsaknaden av ramverk kunna konkretisera, utröna och kvantifiera mjuka värden samt veta 

vilka intressenter som kan påverka dessa mjuka värden. Andra övergripande utmaningar var 

att horisontellt integrera hållbar utveckling inom organisationen samt att uppträda transparent.  

 

Studiens slutsats är att införandet av hållbar utveckling i en mindre organisation verkar vara 

förenat med en mängd olika utmaningar. De främsta utmaningarna kan vara att utveckla en 

strategi för hållbar utveckling samt att mäta och redovisa mjuka värden utan ett ramverk. 

Vissa utmaningar åtskiljs mellan de olika funktionerna i organisationen. Denna åtskiljning 

kan vara ett resultat av en oklar strategi för hållbar utveckling och en eventuellt bristfällig 

kommunikation i organisationen.   

 

6.2 Grunden för hållbar utveckling 
 

Studiens teoretiska bidrag utgörs av framkomna utmaningar en mindre organisation kan 

uppleva vid införandet av hållbar utveckling. Beskrivning och analys av dessa utmaningar kan 

leda till att mindre organisationer upplever det praktiskt enklare att införa hållbar utveckling 

samt att hållbarhetsredovisa. Detta genom att den mindre organisationen beaktar dessa 

utmaningar. Kleine och von Hauff (2009) hävdar att utövare och experter av CSR är 

överbelamrad av information, engagemang, detaljnivå och etiskt/moraliskt anseende av CSR. 

Detta går att urskilja i studiens resultat genom liknande framkomna utmaningar i studerad 

organisation.  Vilket innebär att det Kleine och von Hauff (2009) hävdar går att härleda till 

mindre organisationer.  

 

Det går dock inte att avgöra med säkerhet om de framkomna utmaningarna är direkt relaterat 

till enbart mindre organisationer. Att studien är utförd vid en mindre organisation med 

tillhörande framkomna utmaningar talar dock för att dessa kan upplevas i en mindre 
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organisation. Mycket talar för att den mindre organisationsstorleken är en utmaning vid 

införandet av hållbar utveckling och det kan argumenteras för att denna utmaning är specifik 

för mindre organisationer. Denna utmaning kan i sin tur leda till andra utmaningar, 

exempelvis kring ramverket Global Reporting Initiative (GRI) och dess applikation på mindre 

organisationer. Under studiens fortlöpande framgick det oenigheter kring existens och 

användande av ramverk för hållbarhetsredovisning inom studerad organisation. Att använda 

sig av ett ramverk kan leda till att organisationen kan få svar på hur mjuka värden bör mätas 

och redovisas. Således är vår uppfattning att utformning av strategi samt användande av ett 

ramverk kan ge svar på vad, för vilka samt hur mjuka värden praktiskt bör mätas och 

redovisas. GRI är som bekant ett av dessa ramverk för hållbarhetsredovisning och i studien 

framgår det, enligt Stoddard, Pollard och Evans (2012), att GRI kan vara olämpligt för 

medelstora och mindre organisationer att använda. Utifrån resultatet av studien delar vi denna 

uppfattning dock kan avsaknaden av ramverk i sig innebära utmaningar. Vår uppfattning är att 

organisationen bör använda sig av ett ramverk, exempelvis GRI, som vägledning dock inte till 

fullo nyttja ramverket på grund av dess komplexitet. Mycket talar för att GRI är för 

omfattande för en mindre organisation och kan innebära en hög arbetsbelastning samt 

kostnadsbelastning. Att använda GRI kan, enligt oss, vara fördelaktigt som vägledning genom 

att organisationen kan få en tydligare process för hållbar utveckling där eventuella oklarheter 

kan få en lösning. Till exempel kan indikatorprotokollen ge vägledning om hur en viss 

indikator inom ett mjukt värde bör mätas.  

 

Utöver detta framgår det att GRI (GRI 3.0, 2006) är ett globalt ramverk som ska fungera 

universellt på organisationer oavsett nationalitet. En uppfattning ur empirin, mer specifik 

projektet, gav ett relevant perspektiv på detta. Detta perspektiv utgick från att definitionen av 

hållbarhet kan vara annorlunda i olika delar av världen samt att regelverk för exempelvis 

vattenkvalité kan åtskiljas mellan länder. Perspektivet gör att vi ifrågasätter GRI som 

universellt ramverk och således kan det föreligga att GRI lämpar sig väl som enbart 

vägledning. 

 

Införandet av Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbar utveckling innefattar, enligt 

Kleine et al. (2009), en viss komplexitet i tillhörande ämnen vilket även kan urskiljas i denna 

studie. Efter avslutad studie anser vi att en avsaknad strategi inom en mindre organisation kan 

resultera i många av de utmaningar som framkom i avsnitt 6.1. Vår uppfattning är att en tydlig 

strategi för hållbar utveckling med vision och målsättningar för organisationen kan vara 

komplex att utforma men kan i praktiken leda till en genomarbetad grund för att införa hållbar 

utveckling i organisationen. Strategi bör utarbetas i samverkan och i dialog med intressenter 

på grund av att intressenterna avgör organisationens prestation kring hållbar utveckling. Att 

utröna vilka intressenter organisationen bör beakta kan vara svårt, vi tror dock att 

organisationer i praktiken har en god uppfattning angående vilka grupper eller individer som 

är intresserade av organisationens aktiviteter. Den dialog som bör ske med intressenterna vid 

utformningen av strategin kan leda till att organisationens kommunikation förbättras, vilken vi 

ansåg, genom den empiriska undersökningen, vara en aning bristfällig.  Enligt Epstein och 

Buhovac (2010) innefattar mätningar kring organisationens hållbarhetsutveckling högre 

komplexitet och långsiktighet än vad organisationsledare är vana vid vilket medför problem. 

Att inneha en tydlig strategi kan göra det lättare för organisationen att utröna vad mjuka 

värden för organisationen är samt vilka hållbarhetsfrågor intressenterna vill att organisationen 

bör beakta. Det kan sedermera vara lättare att utröna vad som ska mätas och redovisas för att 

uppnå organisationens vision och målsättning.  
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Vi frågar oss hur mindre organisationer kan verka för socialt ansvar i enlighet med CSR. Det 

verkar som att mindre organisationer kan uppleva flertalet utmaningar vid införandet av 

hållbar utveckling. Detta i samband med att ramverk för hållbarhetsredovisning och hållbar 

utveckling inte verkar vara direkt utformat för mindre organisationer. Att organisationen ska 

bli hållbar är enligt oss svårt utan vägledning vilket kan innebära en ökad arbetsbelastning 

utan att uppnå autentisk hållbarhet och eventuellt skada organisationens legitimitet. Många 

mindre organisationer kan inneha ett vinstintresse och hållbar utveckling kan tänkas öka 

kostnadsbelastning. Denna kostnadsbelastning kan, för mindre organisationer, utgöra en 

avsevärt större andel av totala kostnader än för större organisationer.  Därav kan arbete kring 

hållbar utveckling i mindre organisationer utgöra en större risk än för större organisationer. 

Mycket talar för att mindre organisationer löper en större risk och utmaning i att verka för 

socialt ansvar.  Vi har den uppfattning att alla organisationer använder jordens resurser och 

bör således verka för hållbar utveckling, detta innebär att mindre organisationer inte bör 

bortses. Mindre organisationer bör kunna verka för socialt ansvar och hållbar utveckling, 

förutsatt att ett mindre belastande och lättillgängligt ramverk utvecklas. Slutligen har vi 

uppfattningen om att begreppet hållbar utveckling kan i enlighet med aktörssynsättet tolkas 

subjektivt då det i vår mening handlar om subjektets ontologiska uppfattning.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Genom studiens gång har tankar kring fortsatt forskning uppkommit vilket har resulterat i tre 

förslag till fortsatt forskning.  

 

Det första förslaget är en efterfrågan av explorativa studier kring mindre organisationers 

verkan för hållbar utveckling och metod för hållbarhetsredovisning. Med andra ord, hur 

mindre organisationer går till väga för att uppnå hållbar utveckling och vilka metoder som 

fungerar på ett tillfredställande sätt. Detta kan bidra till att utforma ett ramverk specialiserat 

för mindre organisationer. Ett förslag till genomförande kan vara; deduktiv ansats med inslag 

av både kvalitativ och kvantitativ metod, genom enkäter och djupintervjuer, studera ett större 

antal mindre organisationer.  

 

Det andra förslaget är en fördjupad studie likt nuvarande studie. För att säkert kunna avgöra 

vilka utmaningar gällande införandet av hållbar utveckling samt mätning och redovisning av 

mjuka värden, som går att härleda enbart till mindre organisationer. Detta kan åstadkommas 

genom en jämförelse av olika fallstudier vid mindre organisationer. Ett tillvägagångssätt kan 

vara en deduktiv ansats med kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner i organisationerna.  

 

Det tredje förslaget behandlar dels kompetenskrav och dels ledningens roll vid införandet av 

hållbar utveckling inom mindre organisationer. Ur nuvarande studies empiri framkom en 

osäkerhet kring över- eller underskattelse av kompetens inom en mindre organisation. Detta 

leder till frågan; vilken grad av kompetens inom organisationen krävs för att organisationen 

ska uppnå hållbar utveckling? Samt vilken roll och vilken grad av kompetens bör ledning ha 

vid införandet av hållbar utveckling? Detta förslag kan undersökas med deduktiv ansats i 

samband med en kvalitativ metod inkluderat semi-strukturerade intervjuer.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
1. Hur långt i processen för hållbar utveckling (CSR) har ni kommit? Upplever ni några 

utmaningar? (Stödexempel: a-f) 

a. Finns en CSR-Strategi? 

b. Är ledningen delaktig? 

c. Finns kompetens och erfarenhet kring CSR inom organisationen?  

d. Är hela organisationen medveten om eventuell CSR-strategi? 

e. Medtas intressenters åsikter vid utformning av CSR-strategi?  

f. Innefattas externa kostnader?  

2. Vad anser ni vara socialt ansvar inom organisationen? 

3. Vad är mjuka värden för er organisation? (Hårda värden = ekonomiska aspekter, 

Mjuka värden = sociala och miljömässiga aspekter)  

4. Vad anser ni att syftet är med att organisationen ska verka för hållbar utveckling? 

Varför?  

5. Hur och på vilken grund väljer ni ut era intressenter när ni ska göra er 

hållbarhetsredovisning?  

6. Vilka anser ni kan påverka dessa mjuka värden? (Stödexempel: a-b) 

a. Beaktas alla marknadssegment? (Olika aktiviteter inom turism)  

b. Problem i att avgöra vem/vad som utfört påverkan (organisationen eller 

naturliga orsaker) 

7. Vad anser ni är syftet med att hållbarhetsredovisa? Varför? (Stödexempel: a) 

a. Kommer eventuella negativa aspekter med organisationens aktiviteter att 

redovisas? 

8. Använder organisationen ett ramverk för att hållbarhetsredovisa? Varför/ Varför inte? 

(Stödexempel: a-c) 

a. GRI? 

b. Välja indikatorer själv? 

c. Utan ramverk kan leda till komplikationer och långsam implementation av 

CSR 

9. Upplever ni utmaningar med att mäta mjuka värden? Vad och varför? (Stödexempel: 

a-l) 

a. Informationsmängd? 

b. Mätning av de tre dimensionerna samtidigt 

c. Medtas intressenters åsikter vid val av vad som ska mätas? 

d. Vad anser ni är legitimitetens roll i detta? 

e. Tidskrävande 

f. Vaga 

g. Missledande 

h. Risker, antal mätningar kontra risker 

i. Tillräckligt antal mätningar 

j. Ekonomisk aspekt, mätningar av mjuka värden ökar kostnader 

k. Kausal koppling mellan det som mäts och målet 

l. Utveckla indikatorer med tiden 

10. Upplever ni utmaningar med att redovisa mjuka värden? Vad och varför? 

(Stödexempel: a-g) 

a. Medtas intressenters åsikter vid val av vad som ska redovisas?  

b. Vad anser ni är legitimitetens roll i detta? 

c. Negativa effekter av organisationens aktiviteter framhålls de positiva 

d. Följs redovisningen upp?  



 

 

 
 

e. Jämförelse mellan organisationer 

f. Transparens 

g. Ineffektiv redovisning = förvirrade intressenter 

11. Hur är er organisation uppbyggd? 

12. Vilken position inom organisationen har du? 

13. Antal yrkesverksamma år inom organisationen? 

 

 

 


