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Förord
Inledningsvis vill vi tacka de sju verksamheter som gav oss möjligheten att
genomföra den empiriska studien. Vi tackar framförallt våra respondenter som har
gjort det möjligt för oss att uppnå syftet med studien och besvara vår frågeställning.
Vi vill även rikta ett stort tack till våra handledare, Ewa Zimmerman och Maria Bolin
för den tid de har lagt ner och all hjälp som vi har fått genom arbetets gång. Deras
stöd har hjälpt oss att förbättra vår uppsats genom hela processen. Slutligen skulle
vi även vilja tacka alla opponenter som under våra seminarier har delat med sig av
sina synpunkter kring vårt arbete och kommit med givande förbättringsförslag.
Halmstad 26 augusti 2016
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Abstrakt
Verksamheter idag har krav på sig att arbeta ekologiskt hållbart. Att arbeta
ekologiskt hållbart är i vissa fall en förutsättning för att fortsätta vara verksam på
marknaden. Detta har lett till att verksamheter måste se över sitt sätt att arbeta för
att minska sin påverkan på miljön. För att göra detta kan verksamheter ta stöd från
system vilket har lett till att nya system har implementerats. Ett system för att
stödja verksamheter att arbeta ekologiskt hållbart är BI. Med stöd från BI kan
verksamheter samla, lagra samt analysera data som leder till att de blir informerade
om hur deras processer påverkar den ekologiska hållbarheten. Fler studier kring
sambandet mellan BI och ekologiskt hållbart arbete behövs då den teoretiska
grunden i området är begränsad. I många fall tittar verksamheter på sitt ekologiskt
hållbara arbete åtskilt från resterande delar av verksamheten. Huvudsyftet med
studien är att kartlägga hur verksamheter arbetar för att vara ekologiskt hållbara
med stöd från BI. Detta kartläggs för att slutligen uppnå delsyftet, vilket är att ta
fram och presentera förslag på hur BI kan stärka verksamheternas arbete med
ekologisk hållbarhet. Det empiriska materialet i studien samlades in via semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat påvisar att tillverkande verksamheter
inte tar stöd från sitt BI fullt ut vid sitt arbete med ekologisk hållbarhet. Därför
presenteras förslag i studien på hur BI kan stärka verksamheternas ekologiskt
hållbara arbete.
Abstract
Working ecologically sustainable is in some cases essential for a business to
continue to be active on the market. There is a larger demand on businesses today to
work ecologically sustainable. This has led to businesses reviewing the way they
work in order to reduce their environmental impact. The demand on businesses to
reduce their environmental impact has led to implementations of new systems with
the purpose of supporting their ecological sustainability. A system that is able to
support working with ecological sustainability is BI. With the support from BI,
businesses can collect, store and analyze data and hence become more informed
about how their processes affect the ecological sustainability. However, studies
regarding the relationship between BI and ecological sustainability are few. In many
cases businesses overview their work with ecological sustainability separate from
remaining part of the business. The main purpose of the study is to identify and map
how businesses work with ecological sustainability in practice with support from BI.
This is mapped in order to finally compose and present proposals on how BI could
strengthen the way businesses work with ecological sustainability. The empirical
data for this study were collected through semi-structured interviews. The result of
the study shows that manufacturing businesses do not take full support from BI
regarding their work with ecological sustainability. The study presents proposals of
how BI could strengthen businesses work with ecological sustainability.
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Ekologiskt hållbar med BI

1 Introduktion
Verksamheter idag har krav på sig att arbeta ekologiskt hållbart vilket betyder att de
måste minska sin påverkan på miljön (Crittenden, Crittenden, Ferrell, Ferrell &
Pinney, 2011; Grecu & Nate, 2014; León-Soriano, Jesús Muñoz-Torres & ChalmetaRosalen, 2010). Hållbarhet är ett begrepp som delas in i tre olika dimensioner, dessa
är ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (Dyllick & Hockerts, 2002; Figge,
Hahn, Schaltegger & Wagner, 2002). Social hållbarhet innefattar aspekter som
exempelvis människors säkerhet och värderingar (Shedroff, 2009). Ekonomisk
hållbarhet innebär att skapa ekonomisk tillväxt utan att missbruka naturens
resurser eller människor. Ekologisk hållbarhet innefattar allt inom Jordens
ekosystem, som natur och miljö. Människans existens är beroende av den miljö som
existerar på Jorden, det vill säga beroende av den ekologiska hållbarheten (Melville,
2010). Detta betyder att ekologisk hållbarhet är en av de största och viktigaste
utmaningarna som måste hanteras i samhället idag (Melville, 2010; Grecu & Nate,
2014). Istället för att fokusera på alla de tre dimensionerna av hållbarhet är denna
studie avgränsad till ekologisk hållbarhet.
Förändringar för att minska sina utsläpp av växthusgaser och arbeta för ett
ekologiskt hållbart samhälle är någonting som verksamheter måste göra (Crittenden
et al., 2011). Det är möjligt för verksamheter att få stöd vid ekologiskt hållbart
arbete genom att använda sig av system (Melville, 2010; Seidel, Székely & Brocke,
2015). Detta har lett till att nya system har implementerats för att stödja dem i att
bli mer ekologiskt hållbara (Darnall, Jolley & Handfield, 2008; Brooks, Wang, &
Sarker, 2012). Exempel på nya system som har implementerats för att stödja
verksamheter i arbetet med att vara ekologiskt hållbara är BI-system (Melville,
2010). Systemen stödjer verksamheter att arbeta hållbart genom att övervaka hur
energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ser ut i deras processer (Nishat, Teo
& Goh, 2013). Då verksamhetens processer övervakas med system blir
verksamheten mer informerad om sin påverkan på miljön. Detta leder till att
verksamheten har möjlighet att ta informerade beslut och effektivisera sina
processer för att minska sin miljöpåverkan (Loeser, Erek, Schmidt, Zarnekow &
Kolbe, 2011). När en verksamhet övervakar sina processer blir de informerade
genom att använda sig av den information som finns i BI (Murugesan, 2008; Nishat
et al., 2013).
BI kan ha en viktig roll då verksamheter arbetar för att vara ekologiskt hållbara
(Grecu & Nate, 2014). BI är ett stöd som möjliggör övervakning av verksamheters
aktiviteter och processer genom att mäta och övervaka olika indikatorer (Negash,
2004; Ranjan, 2009). Vid mätning och övervakning av det ekologiskt hållbara
arbetet i ett BI blir verksamheter mer informerade (Grecu & Nate, 2014; Olszak &
Ziemba, 2012). Detta leder till att verksamheter fattar informerade beslut som
förbättrar deras prestation inom sitt arbete med att vara ekologiskt hållbara. Men
det krävs mer forskning när det kommer till att använda BI för att stödja
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verksamheter att arbeta ekologiskt hållbart (Grecu & Nate, 2014). Få studier kring
sambandet mellan BI och hållbarhet har genomförts vilket betyder att den
teoretiska grunden inte är bred (Petrini & Pozzebon, 2009; León-Soriano et al.,
2010; Grecu & Nate, 2014). Verksamheter använder BI främst för att hantera
ekonomiska uppföljningar men Petrini och Pozzebon (2009) beskriver att
verksamheter med fördel kan hantera sitt arbete med ekologisk hållbarhet i sitt BI.
Tidigare forskning påtalar att verksamheterna har svårt att mäta hur deras arbete
med ekologisk hållbarhet påverkar resterande delar av verksamheten (Petrini &
Pozzebon, 2009). Detta beror på att verksamheter i många fall tittar på de
ekologiskt hållbara indikatorerna skilt från andra indikatorer i verksamheten (Figge
et al., 2002; Petrini & Pozzebon, 2009; Leòn-Soriano et al., 2010).
Det finns påtalade fördelar med att använda BI för att övervaka, mäta och få
information kring det ekologiskt hållbara arbetet i en verksamhet (Grecu & Nate,
2014; Olszak & Ziemba, 2012). Den genomförda litteraturstudien påvisar att det
krävs mer studier kring hur BI kan stödja verksamheter i sitt arbete med att vara
ekologiskt hållbara (Petrini & Pozzebon, 2009; León-Soriano et al., 2010; Grecu &
Nate, 2014). Detta leder till studiens frågeställning:
Hur kan BI stödja verksamheter att arbeta ekologiskt hållbart?
Huvudsyftet med studien är att kartlägga hur verksamheter arbetar för att vara
ekologiskt hållbara med stöd från BI. Delsyftet är att ta fram och presentera förslag
på hur BI kan stärka verksamheternas arbete med ekologisk hållbarhet. Genom att
uppnå dessa syften kommer studien att bidra till ny kunskap kring hur
verksamheter arbetar för att vara ekologiskt hållbara med stöd från BI. Resultatet av
studien kommer även att tillföra ny kunskap kring sambandet mellan BI och
ekologiskt hållbart arbete.
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2 Relaterad litteratur
I följande kapitel presenteras litteratur kring det som ligger till grund för studien.
Litteraturen ligger till grund för insamling av empiri och den analys som genomförs.
Kapitlet innehåller litteratur kring hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt fördelarna
som verksamheter kan uppnå genom att arbeta ekologiskt hållbart. Vid arbete med
ekologisk hållbarhet används indikatorer, därför kommer litteratur kring
indikatorer vid ekologiskt hållbart arbete att presenteras. Vidare presenteras
litteratur kring Business Intelligence samt indikatorer. Därefter presenteras
litteratur om sambandet mellan BI och ekologisk hållbarhet.

2.1 Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet är en av de viktigaste utmaningarna som måste hanteras i
dagens samhälle (Melville, 2010; Grecu & Nate, 2014). Detta har lett till att
intressenter idag ställer mer krav på verksamheterna att arbeta ekologiskt hållbart
(Murugesan, 2008; Crittenden et al., 2011; Grecu & Nate, 2014; León-Soriano et al.,
2010; Bansal 2005; Lacy, Cooper, Hayward & Neuberger, 2010). I en undersökning
som genomförts med 766 CEO:s runt om i världen svarade 93 % av de som
medverkat i undersökningen att hållbarhet är någonting som är viktigt för deras
verksamhets framtida framgång (Lacy et al., 2010). Ett av de viktigaste problemen
som verksamheterna måste hantera när det kommer till att arbeta mer ekologiskt
hållbart är att minska sina utsläpp av växthusgaser (Lacy et al., 2010; Grecu & Nate,
2014; Melville 2010). Arbetet med hållbarhet borde omfatta hela kärnverksamheten
som innefattar deras processer, system och kapacitet, vilket det idag inte alltid gör
(Lacy et al., 2010; Figge et al., 2002). För att arbeta hållbart och få
hållbarhetsarbetet att omfatta kärnverksamheten måste verksamheterna använda
sig av nya system (Lacy et al., 2010). Detta var vad 91 % av de som medverkade i
undersökningen svarade.
Vid arbetet med att förbättra ekologisk hållbarhet påverkas även de andra
dimensionerna av hållbarhet (Dyllick & Hockerts, 2002; Figge et al., 2002). Det vill
säga att det inte går att endast arbeta med en dimension utan att det påverkar en
annan dimension av hållbarhet. När en verksamhet arbetar för att vara ekologiskt
hållbar är det till exempel inte ovanligt att de uppnår ekonomiska fördelar (Brooks
et al., 2012; Murugesan, 2008; Loeser et al., 2011). Att arbeta ekologiskt hållbart kan
leda till fördelar som exempelvis kostnadsbesparingar (Azapagic, 2003; Grecu &
Nate, 2014; Seidel et al., 2015; Chen et al., 2008). Detta genom till exempel minskad
materialförbrukning
och
energiförbrukning
som
leder
till
lägre
produktionskostnader (Azapagic, 2003; Grecu & Nate, 2014). Vid ekologiskt hållbart
arbete kan även verksamhetens rykte förbättras vilket ofta ökar intressenternas
förtroende (Lacy et al., 2010; Azapagic, 2003; Grecu & Nate, 2014; León-Soriano et
al., 2010). Detta medför ett starkare varumärke och kan leda till ökade
marknadsandelar samt högre omsättning. Då verksamheter antar sig arbetet med
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ekologisk hållbarhet är det viktigt att informera intressenter om hållbarhetsarbetet
(Crittenden et al., 2011). Detta med anledning till att motivera kunder att inhandla
produkter och tjänster från en ekologiskt hållbar verksamhet (Crittenden et al.,
2011; Azapagic, 2003; Grecu & Nate, 2014; León-Soriano et al., 2010).
När en verksamhet arbetar för att vara ekologiskt hållbar är det vanligt att de även
har miljömål att sträva efter (Crittenden et al., 2011). Verksamheter som arbetar för
att vara ekologiskt hållbara brukar arbeta mot miljömålet “eco-efficiency” (Dyllick &
Hockerts, 2002). Seidel et al. (2015) samt Chen et al. (2008) beskriver att “ecoefficiency" handlar om att erbjuda tjänster och varor till ett bra pris samtidigt som
miljöpåverkan minskar. Det finns två andra miljömål som verksamheter kan arbeta
mot men dessa är inte lika vanligax, miljömålen är “eco-effectiveness” och “ecoequity” (Dyllick & Hockerts, 2002; Seidel et al., 2015; Chen et al., 2008). Om en
verksamhet arbetar mot miljömålet “eco-effectiveness” arbetar de mot att helt
eliminera sin påverkan på miljön. När de inte längre påverkar miljön har de uppnått
målet, det går därför att kalla “eco-effectiveness” för det ultimata miljömålet (Seidel
et al., 2015; Chen et al., 2008). Miljömålet “eco-equity” innebär att verksamheten
arbetar mot att de framtida generationerna ska ha en möjlighet att bo i den miljö
som skadas av den generation som lever nu (Seidel et al., 2015; Chen et al., 2008).
Verksamheter kan ta stöd från sina system i syfte att uppnå ovanstående miljömål
(Darnall et al., 2008; Melville, 2010). För att få stöd med att arbeta ekologiskt
hållbart har flera verksamheter implementerat nya system (Figge et al., 2002;
Darnall et al., 2008; Brooks et al., 2012; Lacy et al., 2010). Med stöd från system kan
verksamheter mäta och övervaka hur deras arbete med ekologisk hållbarhet ser ut.
Exempel på system som har implementerats för att stödja verksamheter i arbetet
med att vara ekologiskt hållbara är BI-system (Melville, 2010). System som
implementeras i syfte att arbeta mer ekologiskt hållbart brukar dock inte vara
länkade till andra system i verksamheten (Figge et al., 2002). Då systemen inte är
länkade till varandra blir det svårt för verksamheten att se vilka ekonomiska
fördelar som de uppnår genom att arbeta ekologiskt hållbart (Figge et al., 2002;
Grecu & Nate, 2014; León-Soriano et al., 2010). För att övervaka hur ekologiskt
hållbart en verksamhet arbetar och för att se till att verksamheten arbetar mot sina
miljömål är det lämpligt att använda indikatorer (Crittenden et al., 2011; Lacy et al.,
2010). Dessa indikatorer mäts och följs sedan upp i verksamheternas system för att
se till att de arbetar mot sina miljömål. Utan att mäta och följa upp blir det svårt för
verksamheten att se till att de arbetar ekologiskt hållbart (Lacy et al., 2010).

2.1.1 Indikatorer vid ekologiskt hållbart arbete
Indikatorer för att övervaka hur ekologiskt hållbart en verksamhet arbetar
klassificeras i tre olika kategorier: förnybara, icke förnybara och föroreningar
(Melville, 2010; Puig, Wooldridge & Darbra, 2014; Hermann, Kroeze & Jawjit, 2007).
Genom att använda indikatorer i dessa tre kategorier går det att samla in data och
information om verksamhetens ekologiskt hållbara arbete. Ekologiskt hållbara
4
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indikatorer används för att summera data över miljörelaterade problem och
redovisa hur verksamheten presterar inom olika miljörelaterade områden. När
indikatorer används för att övervaka hur ekologiskt hållbart en verksamhet arbetar
benämns de ofta Environmental Performance Indicators, i studien benämns de dock
ekologiskt hållbara indikatorer eller indikatorer vid ekologiskt hållbart arbete.
De indikatorer som behandlar arbetet med ekologisk hållbarhet skiljer sig från
övriga indikatorer genom att de inte fokuserar på delar inom verksamheten som är
kritiska för framgång (Puig et al., 2014). Istället fokuserar de på verksamhetens
miljöpåverkan (Puig et al., 2014; Melville, 2010). Exempel på indikatorer är
luftföroreningar, bränsleförbrukning, förbrukning av mark, vattenförbrukning,
energiförbrukning samt materialförbrukning (Amrina & Vilsi, 2014). En indikator
som ofta används när det kommer till att övervaka hur ekologiskt hållbart en
verksamhet arbetar är utsläppet av växthusgaser, det vill säga till exempel utsläppet
av koldioxid (Melville, 2010). Indikatorerna redovisar viktig information om
verksamhetens miljöpåverkan (Puig et al., 2014; Henri & Journeault, 2008).
Det finns flera anledningar till varför indikatorer för ekologiskt hållbart arbete är
lämpliga att använda (Henri & Journeault, 2008). En anledning är att verksamheter i
vissa fall är obligerade att mäta och redovisa hur deras arbete påverkar miljön.
Indikatorer ger även stöd åt beslutsfattare genom att presentera information kring
deras arbete med ekologisk hållbarhet. Detta kan i sin tur leda till att verksamheten
fattar beslut som förbättrar deras arbete med ekologisk hållbarhet. Vid
hållbarhetsarbetet rekommenderas indikatorer även för att övervaka framsteg och
få en bild av förändringar över tiden (Puig et al., 2014). Indikatorer spelar också en
viktig roll i att agera varnande och signalera om en process skulle försämras. Ett
exempel är om energiförbrukningen i en process kraftigt ökar kan indikatorerna
hjälpa verksamheten att identifiera detta. Systemen är ett stöd för verksamheter då
de vill övervaka sina indikatorer (Crittenden et al., 2011; Lacy et al., 2010). Ett
system för att övervaka indikatorerna är BI.

2.2 Business Intelligence
Att arbeta med BI är högt prioriterat bland verksamheter när det kommer till vilket
system som är viktigt för deras verksamhet (Yeoh & Koronios, 2010). Då
information är en verksamhets största tillgång kan verksamheter med stöd från BI
förbättra hur de övergripande presterar (Ranjan, 2009). Med BI går det att följa hur
verksamhetens processer och flöde ser ut samt övervaka hur arbetet sker inom
verksamheten (Negash, 2004). BI involverar data, information, kunskap,
beslutsfattande, relaterade processer och tekniker (Shollo & Kautz, 2010). Det
stödjer verksamheter att samla, lagra, få enkel tillgång till samt analysera stora
mängder data för att fatta mer informerade beslut (Lawton, 2006; Shariat &
Hightower, 2007). Genom att använda sig av BI får verksamheter bättre
beslutsunderlag i form av komplex och konkurrenskraftig information som går att
använda vid beslutsfattande och planering (Grecu & Nate, 2014; Ranjan, 2009;
5

Ekologiskt hållbar med BI
Negash, 2004; Petrini & Pozzebon, 2009). Verksamheter kan ta beslut som är mer
informerade och effektivare som leder till framgång i verksamheten genom att
samla, integrera, spara, bearbeta samt analysera data och information med stöd från
BI (Grecu & Nate, 2014; Olszak & Ziemba, 2012; Ranjan, 2009; Yeoh & Koronios,
2010; Lönnqvist & Prittimäki, 2006).
Det finns flera fördelar som kan vara anledningen till verksamheters ökade
användning av BI (Petrini & Pozzebon, 2009). En anledning är att information är en
viktig resurs för verksamheter, genom att analysera data kan de fatta bättre beslut
(Ranjan, 2009; Shollo & Kautz, 2010). BI stödjer verksamheterna i att fatta
informerade beslut vilket i sin tur kan leda till att de uppnår konkurrensfördelar
(Ranjan, 2009). Konkurrensfördelar uppnås främst då verksamheten gynnas av
informationen från indikatorer och genomför korrekta framtidsprognoser baserat
på informationen (Ranjan, 2009;Grecu & Nate, 2014; Negash, 2004; Shollo & Kautz,
2010). Verksamheter som använder sig av BI kan uppnå flera fördelar, till exempel
förbättrad kommunikation i verksamheten, förbättrad koordinering av aktiviteter
vilket leder till att de sparar tid och minskar kostnader (Ranjan 2009; Negash,
2004). En annan fördel är att det snabbt går att anpassa sig vid förändringar och
förbättra hur verksamheten presterar (Ranjan, 2009).
Ett BI innehåller olika applikationer och verktyg för att stödja en verksamhet med
data och information i realtid (Olszak & Ziemba, 2012; Ranjan 2009; Negash, 2004).
Exempel på verktyg som finns i ett BI är verktyg för att extrahera, transformera och
ladda data, analytiska verktyg, data mining-verktyg och visualisering av data genom
instrumentpaneler. BI ses inte endast som ett tekniskt verktyg utan som ett
hjälpmedel för att hantera och styra hela verksamheten (Olszak & Ziemba, 2012;
Negash, 2004). Användningen av BI hjälper till att maximera användningen av
information genom att strukturera den och göra den lättillgänglig (Petrini &
Pozzebon, 2009).
Med stöd från BI kan verksamheter se och förstå trender samt genomföra prognoser
för framtiden (Grecu & Nate, 2014; Ranjan, 2009; Negash, 2004; Shollo & Kautz,
2010). BI är ett stöd för beslutsfattare att förstå information och generera mer
kunskap kring olika områden i verksamheten (Negash, 2004; Ranjan, 2009). För att
utnyttja hela den potential som finns vid användningen av BI är det viktigt att de
data som samlas, sparas och analyseras är exakt, det vill säga att data finns
tillgänglig i realtid (Yeoh & Koronios, 2010; Ranjan, 2009; Negash, 2004). Att få
information och data i realtid tillåter verksamheten att snabbt anpassa sig efter
förändringar som sker (Ranjan, 2009; Melchert, Klesse & Winter, 2004). Genom att
länka BI till verksamhetens processer blir det möjligt för verksamheter att spåra i
vilken specifik process en förändring sker (Azvine, Cui, Nauck & Majeed, 2006).
Arbetet med BI involverar användningen av indikatorer för att övervaka och
utvärdera verksamhetens olika delar (Ranjan, 2009; Gericke & Sigg, 2009; Azvine et
al., 2006). Detta för att bli informerade och för att ta beslut som förbättrar deras
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resultat (Ranjan 2009; Melchert et al., 2004). Det är viktigt att verksamheten vet vad
de vill mäta och övervaka då de bestämmer sig för vilka indikatorer som ska
övervakas i BI. Med hjälp av indikatorerna får verksamheten stöd i att förstå hur
olika processer och aktiviteter påverkar verksamhetens resultat. Utifrån den
information som går att få genom att mäta och övervaka indikatorer i BI kan
verksamheter besluta om förändringar i deras processer för att nå sina mål
(Melchert et al., 2004).

2.2.1 Indikatorer
I ett BI används olika indikatorer för att hantera mätningar av de områden som
verksamheten vill övervaka (Selmeci, Orosz, Györök & Orosz, 2012). Indikatorer
används för att mäta, övervaka och utvärdera övergripande framgång samt
prestation inom olika områden i verksamheten. Syftet med att använda indikatorer
är att fokusera på de delar inom verksamhetens prestation som är kritiska för deras
framgång (Chan & Chan, 2004). Dessa indikatorer benämns Key Performance
Indicators och förkortas KPI.
Det är viktigt att verksamheten använder indikatorer som är viktiga inom den
specifika verksamheten (Selmeci et al., 2012). Detta styrs av vad verksamheten har
för nyckelaktiviteter som bör övervakas (Selmeci et al., 2012). Genom att använda
indikatorer kan både förbättringar samt försämringar identifieras (Selmeci et al.,
2012). Indikatorer ger en snabb överblick över exempelvis olika produkters och
aktiviteters tillstånd. Ett exempel på en indikator är kostnaderna i verksamhetens
processer. Indikatorerna hjälper även verksamheten att kategorisera uppgifter som
är kritiska och måste göras samt skilja dessa från uppgifter som borde eller kan
genomföras för att resultera i förbättring. Detta leder i sin tur till enklare
prioriteringar och att arbetet som genomförs i verksamheten sker på ett korrekt
prioriterat och kostnadseffektivt sätt.

2.3 Business Intelligence och Ekologiskt hållbart arbete
Enligt Azapagic (2003) måste en verksamhet ha en förståelse för vilka
hållbarhetsfrågor som är viktiga att hantera samt vilka åtgärder som krävs för att
hantera dessa. För att försäkra sig om att verksamheten gör förbättringar när det
kommer till att arbeta ekologiskt hållbart är det viktigt att de mäter sin prestation
och utvärderar sina framsteg. Med stöd från BI går det att övervaka och samla in
data om hur verksamhetens processer ser ut (Loeser et al., 2011; Nishat et al.,
2013). Detta kan i sin tur leda till att de tar beslut som gör att deras arbete blir mer
ekologiskt hållbart. Med stöd från system går det att analysera data och bli mer
informerad om hur verksamheten bör arbeta för att vara mer ekologiskt hållbar
(Nishat et al., 2013). Verksamheter kan bli informerade och ta beslut som till
exempel förbättrar deras produktion, distribution och konsumtion av energi samt
reducerar utsläpp av växthusgaser, avfall och minskar vattenförbrukningen.
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BI är ett system som kan stödja verksamheter att arbeta mer ekologiskt hållbart
(Grecu & Nate, 2014). Med BI får verksamheter stöd i att övervaka hur ekologiskt
hållbart de arbetar (Melville, 2010). Information och data om hur verksamheten
arbetar med ekologisk hållbarhet kan behandlas i BI och vara ett beslutsstöd vid
ekologiskt hållbara beslut (Murugesan, 2008; Nishat et al., 2013). Ett sätt för
verksamheter att göra detta är genom att skapa en lista med indikatorer som mäts,
övervakas och analyseras i BI (Melville, 2010; Henri & Journeault, 2010).
Användningen av BI gör det även möjligt för verksamheter att presentera de data
som samlats in till indikatorerna i form av grafisk visualisering kring exempelvis
energiförbrukningen i deras processer. Utifrån den information som går att få
genom att mäta och övervaka indikatorer i BI kan verksamheter ta beslut om
förändringar i sina processer för att arbeta mer ekologiskt hållbart (Melchert et al.,
2004). Detta leder även till att de kan ta beslut som gör att de uppnår sina miljömål.

2.4 Sammanfattning
Den genomförda litteraturstudien har lett fram till fem centrala begrepp som ligger
till grund för datainsamlingen. Dessa fem begrepp är Ekologiskt hållbart arbete,
Miljömål, Indikatorer vid ekologiskt hållbart arbete, Mäta och övervaka samt Stöd
från BI vid ekologiskt hållbart arbete. Begreppen finns med genom hela studien men
presenteras i det empiriska resultatet och analysen istället i form av fyra kapitel.
Här har indikatorer vid ekologiskt hållbart arbete samt mäta och övervaka satts
samman till ett kapitel.
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3 Metod
I detta kapitel presenteras den forskningsansats som har använts i studien samt en
motivering till varför denna ansats valdes. Under metodkapitlet presenteras även
hur litteraturstudien genomfördes, hur datainsamlingen skedde, hur urvalet såg ut,
hur analysen av data skedde, vilka etiska överväganden som beaktades samt en
metoddiskussion.

3.1 Forskningsansats
Studien utgår ifrån den kvalitativa forskningsansatsen, vid användning av denna
ansats går det att få en förståelse för hur någonting fungerar samt varför det
fungerar på det sättet (Denscombe, 2016). Den kvalitativa forskningsansatsen
valdes vid denna studie då huvudsyftet är att kartlägga hur verksamheter i
praktiken arbetar för att vara ekologiskt hållbara med stöd från BI. Ansatsen valdes
även då delsyftet är att presentera förslag på hur verksamheter kan stärka sitt
ekoligiskt hållbara arbete med stöd från BI. Samt då delsyftet är att presentera
förslag på hur verksamheter kan stärka sitt ekologiskt hållbara arbete med stöd från
BI. Med en kvalitativ forskningsansats går det att få detaljerad och riklig data som
kan ge svar på till exempel hur någonting ser ut och varför någonting är på ett visst
sätt (Denscombe, 2016). För att kartlägga hur verksamheterna arbetar med stöd
från BI för att vara ekologiskt hållbara krävs detaljerad och riklig data. Den
kvalitativa forskningsansatsen är därför mest lämplig för att samla in empiriskt
material till studien. Data samlades in via semi-strukturerade intervjuer, vilket är en
datainsamlingsmetod inom den kvalitativa forskningsansatsen (Myers, 2013). Med
intervjuer går det att samla in data som gör det möjligt att kartlägga hur
verksamheter i praktiken arbetar för att vara ekologiskt hållbara med stöd från BI.
Detta då intervjuerna genomförs med personer som arbetar i den dagliga
verksamheten som kan beskriva hur deras arbete sker. Den kvalitativa
forskningsansatsen gör det möjligt att besvara frågeställningen “Hur kan BI stödja
verksamheter att arbeta ekologiskt hållbart?”.

3.2 Litteraturstudie
Vid arbetet med att söka litteratur till studien genomfördes sökningar i
artikeldatabaserna Google Scholar, IEEE Xplore, Emerald Insight, Science Direct och
Proquest. Sökningar genomfördes även på konferenserna AMCIS (American
Conference on Information Systems), ECIS (European Conference on Information
Systems) och ICIS (International Conference on Information Systems). För att söka
litteratur är det lämpligt att granska artiklars referenslistor (Webster & Watson,
2002). Vid arbetet med att söka litteratur till studien granskades flertalet artiklars
referenslistor. Genom att granska dessa referenser fann vi ytterligare litteratur för
att få en bas till litteraturstudien. Med hjälp av sökningar på artikeldatabaser,
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konferenser och genom att gå igenom referenslistor erhölls en bred bas till
litteraturstudien. De sökord som användes för att söka litteratur var: Sustainability,
Business Intelligence, Sustainable Business Intelligence, Business Intelligence and
Sustainability, Sustainable Decision Support Systems, Environmental Performance
Indicators, Key Performance Indicators, Green IS, Green IT.
I litteraturstudien identifierades fem olika begrepp som låg till grund för den
intervjumall som användes för att samla in det empiriska materialet. De fem
begreppen är Ekologiskt hållbart arbete, Miljömål, Indikatorer vid ekologiskt hållbart
arbete, Mäta och övervaka samt Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete. Dessa
identifierades då de var återkommande i artiklarna som användes i
litteraturstudien.

3.3 Datainsamling
Data som samlas in via intervjuer är ofta djupgående och detaljerad (Denscombe,
2016). Dessa data analyseras för att ge svar på studiens frågeställning och uppnå
syftet. Studien utgår ifrån den kvalitativa forskningsansatsen och empirisk data
samlades in via semi-strukturerade intervjuer med sju olika tillverkande
verksamheter. Intervjuerna pågick mellan 45-70 minuter via telefon. Med de sju
intervjuer som genomfördes erhölls tillräckligt med material för att besvara
studiens frågeställning och uppnå syftet.
Intervjuer som är semi-strukturerade ger ofta mer öppna svar från respondenten
(Denscombe, 2016; Myers, 2013). En fördel med semi-strukturerade intervjuer är
att intervjun blir flexibel och det finns möjlighet att ställa kompletterande frågor för
att få mer detaljerad information (Merriam, 1994; Denscombe, 2016). Intervjuerna
utgick ifrån en intervjumall som baserades på de begrepp som identifieras i den
genomförda litteraturstudien. Dessa begrepp var Ekologiskt hållbart arbete,
Miljömål, Indikatorer vid ekologiskt hållbart arbete, Mäta och övervaka samt Stöd
från BI vid ekologiskt hållbart arbete. I vissa fall modifierades frågorna under
intervjuerna då respondenten inte förstod en fråga eller ett begrepp. Vid de tillfällen
då respondenterna gav korta svar fick kompletterande frågor ställas för att få mer
detaljerade och utvecklade svar. Ett exempel på en kompletterande fråga som
ställdes under en intervju var “Varför tror du att era kunder anser att det är
avgörande att ni arbetar ekologiskt hållbart?”.
Respondenterna fick tillgång till intervjumallen som intervjuerna utgick ifrån redan
en vecka innan intervjun ägde rum. Detta för att respondenterna skulle känna sig
bekväma med frågorna och vara förberedda innan intervjun. Respondenterna i de
olika verksamheterna var i flera fall stressade. Att de då fick frågorna i förväg gjorde
att intervjun kunde genomföras på ett smidigt sätt eftersom de var förberedda på
vilka frågor de skulle besvara under intervjun. Se Tabell 1 som är ett utdrag från den
intervjumall som användes. I Tabell 1 presenteras respektive begrepp och en
exempelfråga, se bilaga 1 för hela intervjumallen.
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Begrepp

Exempel på fråga

Ekologisk hållbarhet

Varför anser ni att det är viktigt att arbeta hållbart?

Mäta och övervaka

Mäter ni ekologiska mätetal?
Hur mäter ni?

Miljömål

Vilka miljömål arbetar ni mot?

Business Intelligence

Vart i er verksamhet använder ni er av BI?

BI och Hållbarhet

Mäter/övervakar ni hållbarhetsrelaterade mätetal i ert BI-system?

Tabell 1. Exempel intervjumall

Att spela in intervjuer gör det enklare att dokumentera det som sägs under
intervjun utan att någonting som sagts försvinner (Denscombe, 2016; Merriam,
1994). Vid intervjuns start tillfrågades respondenten om han eller hon samtyckte till
inspelning av intervjun. Om respondenten samtyckte till inspelning av intervjun
spelades telefonsamtalet upp via högtalare och spelades in via en ljudinspelare på
datorn. Att få samtycke från en respondent är någonting som Vetenskapsrådet
(2002) tar upp som ett huvudkrav vid etisk forskning, mer om detta tas upp i kapitel
3.5. Under intervjuerna togs även anteckningar för att underlätta sammanställning
av materialet. I de fall där respondenten inte samtyckte till inspelningen
antecknades istället svaren på frågorna under intervjuns gång. I vissa fall samtyckte
respondenten till inspelning men krävde att inspelningen togs bort då materialet
var transkriberat. I dessa fall togs inspelningen av intervjun bort.
I några intervjuer hänvisade respondenten till verksamhetens årsrapport för mer
detaljerad information och svar på frågorna. Ett exempel på detta handlade om vilka
miljömål och indikatorer som verksamheten har. I dessa fall studerades
verksamhetens årsrapport för att se vilka miljömål och indikatorer som
verksamheten i fråga hade. Någon referens till dessa årsrapporter kommer inte att
erhållas i studien då respondenterna och verksamheterna ska vara anonyma.

3.3.1 Telefonintervjuer
Intervjuerna i studien skedde via telefon då respondenterna var geografiskt
utspridda i Sverige. Vid telefonintervjuer saknas aspekter som exempelvis
respondentens visuella uttryck som då inte kan tolkas av de som genomför
intervjun. Den personliga interaktionen finns inte på samma sätt som när intervjuer
sker öga mot öga. Detta kan göra det svårt att uppfatta hur respondenter egentligen
reagerar på frågorna som ställs (Carr & Worth, 2001). Eftersom det inte går att se
respondentens ansiktsuttryck eller kroppsspråk när intervjuerna sker via telefon
saknas denna information när svaren sedan analyseras. Därför fick analysen istället
baseras på respondenternas tonläge då de besvarade frågorna.
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Även om intervjuerna inte kunde genomföras på plats med respondenterna finns
det flera fördelar med att genomföra telefonintervjuer som även gäller för intervjuer
som sker ansikte mot ansikte. Vid telefonintervjuer råder hög svarsfrekvens bland
respondenterna med anledning att det är enkelt att medverka (Carr & Worth, 2001).
Även om intervjuerna inte sker ansikte mot ansikte med respondenterna finns det
ändå möjlighet att reda ut missförstånd samt få detaljerade svar genom att ställa
kompletterande frågor. Andra fördelar med telefonintervjuer är lägre resekostnader
för de som genomför intervjun då de inte behöver resa långa sträckor för att ta sig
till olika respondenter. Detta leder till att fler intervjuer kan genomföras då det
geografiska avståndet eller de finansiella aspekterna inte begränsar möjligheterna
att genomföra intervjuer (Carr & Worth, 2001).

3.3.2 Urval
Två kriterier användes för att välja ut verksamheter att intervjua i studien. Det
första kriteriet var att de skulle arbeta aktivt för att vara ekologiskt hållbara. Det
andra kriteriet var att de skulle använda sig av BI i verksamheten. Då studien inte
skulle vara för bred gjordes valet att fokusera på endast tillverkande verksamheter.
Tillverkande verksamheter valdes till studien då de använder sig av både material,
energi och möjligtvis kemikalier, vilket litteraturstudien som genomförts visar på är
vanligt förekommande delar när det kommer till arbetet med ekologisk hållbarhet.
De verksamheter som kontaktades har på sin hemsida tydligt visat att de arbetar
med miljöfrågor, det vill säga att de arbetar för att vara ekologiskt hållbara. Vid
kontakt med verksamheterna via telefon ställdes frågan om de använde sig av BI i
verksamheten. Om verksamheten som kontaktades uppfyllde dessa kriterier
bokades sedan en tid in för en telefonintervju. Se Tabell 2 för urvalet i studien.
Verksamhet

Antal
anställda

Tillverkar

Respondent

Befattning

A

Över 250

Medicinteknisk
utrustning

Pernilla

Miljöansvarig

B

Mellan 50-249

Glass och Sorbet

Anton

Ansvarig för
miljöledningssystem

C

Över 250

Utomhusprodukter

Johanna

Ansvarig för hållbarhetsfrågor

D

Över 250

Lasthantering

Michaela

Kvalitetschef

E

Mellan 50-249

Mejeriprodukter

Lina

VD

F

Över 250

Energiproduktion

Rickard

Hållbarhetsansvarig

G

Över 250

Fordon

Bengt

Chef över miljöarbetet

Tabell 2. Urval
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Urvalet av verksamheter ger en bredd på svaren som erhålls i den empiriska
studien. Detta då de arbetar på olika sätt och kan ha olika perspektiv på just BI och
ekologisk hållbarhet.

3.4 Dataanalys
Efter det att intervjumaterialet hade transkriberats påbörjades kodning av
materialet för att analysera och uppnå studiens syfte. Analysen i denna studie
delades upp i två olika steg, först kodades materialet och sedan kategoriserades det.
För att analysera intervjumaterial är det lämpligt att bryta ner det i mindre delar
och koda det (Graneheim & Lundman, 2004). Det transkriberade intervjumaterialet
kodades utifrån både centrala begrepp för studien som mynnade ut ur
litteraturstudien samt koder som framkom vid arbetet med kodning. Kodning
skedde utifrån begreppen: Ekologiskt hållbart arbete, Fördelar med ekologiskt
hållbart arbete, Miljömål, Indikatorer vid ekologiskt hållbart arbete, Mäta och
övervaka samt Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete.
Vid kodningen av materialet utifrån dessa begrepp markerades och kommenterades
olika delar i det transkriberade materialet. Genom att markera och kommentera
olika delar gick det att se hur olika delar hängde samman. Då hela intervjumaterialet
var kodat lades de olika delarna över i ett nytt dokument för att få allt samlat.
Resultatet av intervjuerna presenteras uppdelat efter fyra olika begrepp, dessa är
grundade i de fem begrepp som identifierades under litteraturstudien. Resultatet
presenterades efter begreppen Ekologiskt hållbart arbete, Miljömål, Mäta och
övervaka ekologiskt hållbara indikatorer samt Stöd från BI vid ekologiskt hållbart
arbete. Efter att resultatet av intervjumaterialet var redovisat och färdigt skapades
tabeller för att kartlägga hur verksamheterna arbetar. Dessa tabeller går att se i
bilaga 2.
Nästa steg av analysen var kategoriseringen av data. Data kategoriseras efter det att
kodningen av data har skett för att underlätta arbetet med analysen (Graneheim &
Lundman, 2004). Kategorierna som användes utgår ifrån syftet med studien. Det vill
säga att data kategoriserades för att kartlägga hur verksamheter i praktiken arbetar
för att vara ekologiskt hållbara med stöd från BI. Den första kategorin i analysen är
Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete, i denna kategori jämförs det som
framkom i det empiriska materialet kring hur verksamheterna i praktiken tar stöd
från BI med det som lyfts fram i litteraturstudien. Genom detta kartläggs
verksamheters arbete för att vara ekologiskt hållbara med stöd från BI. Den andra
kategorin i analysen är Ekologiskt hållbart arbete som innehåller underkategorier
berörande arbetet som verksamheter genomför med ekologisk hållbarhet. I denna
kategori uppnås studiens delsyfte, det vill säga att förslag på hur BI kan stärka
verksamheters arbete med ekologisk hållbarhet tas fram och presenteras.
Underkategorierna till Ekologiskt hållbart arbete är Miljömål samt Mäta och
övervaka ekologiskt hållbara indikatorer. Förslag på hur BI kan stärka
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verksamheternas arbete med ekologisk hållbarhet togs fram och presenteras i
respektive kategori under Ekologiskt hållbart arbete.

3.5 Etiska överväganden
Det finns etiska koder som bör följas för att genomföra god forskning (Denscombe,
2016). Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra olika huvudkrav när de kommer till
att skydda individer då studier genomförs. Det är dessa fyra huvudkrav som har
följts under studiens gång för att se till att allt skedde etiskt korrekt. Kraven är
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att de som deltar i studien får ta del av information om
vad som kommer att studeras, studiens syfte, tala om att de har möjlighet att
avbryta intervjun om de vill samt information kring hur deras svar kommer att
behandlas (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien fick information om alla
dessa delar innan de medverkade. Om de deltagande hade ytterligare frågor och
ville ha mer information erhölls detta. Exempelvis ville en av deltagarna ha mer
information om förväntat resultat. Efter det att deltagarna hade tagit del av denna
information fick de frågan om de ville medverka i studien samt om de samtyckte till
inspelning av intervjun. Detta innebär att även samtyckeskravet uppfylls i studien
(Vetenskapsrådet, 2002).
Personer och verksamheten som de arbetar på som deltar i en studie genom att
medverka i intervjuer ska inte på något vis riskeras (Myers, 2013). För att skydda
respondenternas intresse är de i denna studie anonyma. Det vill säga att namnen på
de deltagande som presenteras i den empiriska studien är fiktiva. Fiktiva namn
används för att underlätta läsning och följa vem som har sagt vad. Verksamheten
som respondenten arbetar på presenteras inte i studien för att även skydda
verksamheternas intresse. Under intervjuerna och transkribering av materialet
hade inga obehöriga parter tillgång till materialet, detta för att ytterligare skydda de
som deltagit i studien. Att se till att inga obehöriga har tillgång till materialet är även
en viktig etisk aspekt som Rienecker och Jørgensen (2012) beskriver. Genom att
skydda respondenterna på detta vis uppfylls konfidentialitetskravet
(Vetenskapsrådet, 2002). Det sista krav som har följts under studien är
nyttjandekravet. De data som samlades in via intervjuerna användes endast för att
besvara studiens frågeställning och syfte. Detta blev respondenterna informerade
om redan innan de deltog i studien.

3.6 Metoddiskussion
I respektive verksamhet intervjuades en av de personer som är ansvarig för det
ekologiskt hållbara arbetet. För att säkerställa att studiens resultat är trovärdigt har
dessa respondenter valts ut då de arbetar inom området ekologisk hållbarhet på
respektive verksamhet. Dessa respondenter besitter kunskaper kring sitt
arbetsområde och förser studien med deras perspektiv och erfarenheter. De är även
anonyma i förhoppning om att besvara frågorna utan reservationer och ge mer
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ärliga svar. Respondenternas perspektiv och erfarenheter kring studiens
problemområde har genererat svar som i sin tur lett till att studiens frågeställning
kunnat besvaras och syftet uppnås. Flera av de svar som gavs under intervjuerna
påvisade att det fanns likheter i både de medelstora och stora verksamheterna.
Hade intervjuerna genomförts med färre verksamheter och endast verksamheter i
en viss storlek hade inte lika många perspektiv fångats i den empiriska studien och
slutsatserna hade då inte heller varit lika trovärdiga. För att få en mer trovärdig
slutsats hade fler intervjuer kunnat genomföras för att få fler svar och perspektiv.
För att få en djupare förståelse för hur verksamheterna mäter och övervakar sina
indikatorer på den operativa nivån hade det varit lämpligt att genomföra intervjuer
med de som arbetar med att mäta och övervaka på fabrikerna. Intervjuerna hade då
troligtvis gett en mer detaljerad beskrivning för hur BI används praktiskt på den
operativa nivån i fabrikerna. Några av respondenterna i studien var ansvariga för
det ekologiskt hållbara arbetet och arbetade med att samla in data från fabrikerna.
Andra respondenter var ansvariga för det ekologiskt hållbara arbetet men arbetade
på koncernnivå. De respondenter som arbetade på koncernnivå arbetar inte aktivt
med samla in data till indikatorerna som de övervakar och mäter för att se till att de
arbetar mot sina miljömål. Därför kan de heller inte ge lika detaljerade svar som de
som arbetar rent praktiskt på fabrikerna och samlar in dessa data.
Intervjuerna skedde via telefon, men hade de istället genomförts ansikte mot
ansikte skulle det varit möjligt att tolka respondenternas kroppsspråk och andra
visuella uttryck. I studien fick istället tolkningar göras baserat på respondenternas
tonläge. Om intervjuerna hade genomförts ansikte mot ansikte hade det inte varit
möjligt att intervjua de respondenter som intervjuades i studien, med anledning till
deras geografiska position. Det empiriska materialet hade blivit mer begränsat då
det troligtvis inte hade genomförts lika många intervjuer. Under vissa intervjuer
hänvisade respondenterna till deras årsrapporter för mer detaljerad information
kring deras miljömål och ekologiskt hållbara indikatorer. Detta har lett till att det i
vissa fall saknas citat från respondenterna då resultatet presenteras.
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4 Resultat
Resultatet från respektive intervju presenteras i ett eget kapitel. Det redovisas på
detta sätt för att kartlägga hur verksamheterna arbetar för att vara ekologiskt
hållbara med stöd från BI. Varje resultatredovisning inleds med hur verksamheten
arbetar för att vara ekologiskt hållbara samt varför de arbetar för att vara ekologiskt
hållbara. Därefter presenteras verksamhetens miljömål följt av ett kapitel där deras
indikatorer vid ekologiskt hållbart arbete samt hur de mäter och övervakar dessa
indikatorer presenteras. Respektive presentation av det empiriska materialet
avslutas med ett kapitel som presenterar hur och om verksamheten använder sig av
BI för att få stöd med att arbeta ekologiskt hållbart.

4.1 Verksamhet A
Pernilla arbetar på en verksamhet som tillverkar medicinteknisk utrustning som
tillhör en stor koncern. Hon berättar att när det kommer till hur de arbetar med att
vara ekologiskt hållbara förhåller de sig till flera saker. De förhåller sig dels till de
krav som de har på sig från koncernen, krav från kommunen samt även deras egna
krav och mål som de hela tiden arbetar efter. Vidare berättar hon att de är ISO
14000 certifierade, det vill säga att det är miljöcertifierade. De har därför vissa delar
som de måste genomföra, de måste bland arbeta efter miljömål. Det finns flera
anledningar till att verksamheten arbetar för att vara ekologiskt hållbara beskriver
Pernilla. En anledning är att deras kunder ställer mer krav på dem att arbeta
miljövänligare. “Absolut, det är avgörande ja.“ svarar Pernilla när hon får frågan om
det är avgörande att de arbetar för att vara miljövänliga för att kunna sälja sin
utrustning. När det kommer till ekonomiska fördelar med att arbeta ekologiskt
hållbart är det ingenting som verksamheten tittar på enligt Pernilla då “det är svårt
att göra”.

4.1.1 Miljömål
Miljömålen i verksamheten tas fram hos koncernen men de har även centrala mål
som de själva sätter på sin anläggning beskriver Pernilla. De har nyligen haft ett
miljömål som har handlat om att minska sina koldioxidutsläpp. Detta var ett mål
som var satt på koncernen. Nu år 2016 är detta inte längre ett miljömål och detta
beror på att “det är komplicerat att mäta” berättar hon. Nu har de istället miljömål
som handlar om att minska sina avfall till noll samt minska sin vattenförbrukning.

4.1.2 Mäta och övervaka ekologiskt hållbara indikatorer
För att se till att miljömålen uppnås samt för att övervaka hur deras arbete påverkar
miljön använder de sig av olika indikatorer. De använder indikatorer för att
övervaka vattenförbrukning, det miljöfarliga avfallet, naturgasförbrukning samt
elförbrukning. Pernilla berättar att det är en lättnad att inte längre behöva övervaka
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och mäta en indikator för deras utsläpp av koldioxid. När de hade en indikator för
sitt utsläpp av koldioxid beskriver Pernilla att de var komplicerat att mäta eftersom
att det "handlade om utsläpp från flera olika transportmedel".
När det kommer till att övervaka och mäta indikatorerna beskriver Pernilla att allt
genomförs manuellt. Vattenförbrukningen läses av manuellt på maskinernas
vattenmätare med jämna mellanrum. Även övervakning och mätning av mängden el
och naturgas de har förbrukat sker manuellt, oftast månadsvis. Koldioxidutsläppet
mäts inte längre centralt på Pernillas anläggning. Istället sker mätning och
övervakning av deras utsläpp av koldioxid hos koncernen. De mätningar som
genomförs hos respektive anläggning rapporteras enligt Pernilla in till koncernen
som därefter tar fram statistik för hur mätningarna och resultaten har sett ut för
hela koncernen. Pernilla beskriver att de tar ut en totalsiffra som är sammanställd
baserat på det som rapporterats in.

4.1.3 Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete
Även fast verksamheten använder sig av BI och andra system beskriver Pernilla att
de inte använder sig av det när det kommer till sitt arbete med ekologisk hållbarhet.
När de sammanställer vad deras mätningar har visat genomförs detta månadsvis för
vissa indikatorer och mer sällan för andra. Sammanställningar görs manuellt främst
i Excel och redovisas sedan för ledningen och koncernen. Då Pernilla fick frågan om
de skulle kunna tänka sig att använda BI för att övervaka samt sammanställa
rapporter med mera svarade hon att “Det är inte så himla komplicerat, det finns inte
mycket att vinna på det. Finns ingen anledning att ha ett annat system för det där. ”.
Hon beskriver även att hon tycker att det räcker att använda BI för de delar som de
används för idag.

4.2 Verksamhet B
Verksamheten som Anton arbetar på är en familjeägd verksamhet. Redan år 1997
blev de ISO 14000 certifierade då ägarna är engagerade i miljöfrågor berättar Anton.
Men det beror även på att livsmedelskedjorna som köper in och säljer deras
produkter har detta som ett krav. Enligt Anton är deras största miljöpåverkan att de
använder stora mängder mjölk och grädde. Ett förslag uppkom för att minska denna
miljöpåverkan, förslaget var att de istället skulle använda sig av vegetabiliska
produkter i sin glass. Anton berättar att “Så de föreslår att vi skulle gå över till
vegetabilisk glass, vilket vi sa nej det ska vi inte göra. Det är vår marknadside att göra
gräddglass.”. Förutom att deras verksamhet har krav på sig att arbeta ekologiskt
hållbart beskriver Anton att de uppnår ekonomiska fördelar genom att arbeta
miljövänligare. Om de minskar svinnet då sparar verksamheten också pengar, Anton
beskriver att “Man kan säga att oavsett vilka åtgärder man gör för miljöområdet så
brukar det synas så det ingår ju alltid med.”. Dock räknar de inte på mängden pengar
de sparar in och hur kostnaderna minskar när de arbetar mer ekologiskt hållbart.
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4.2.1 Miljömål
När en verksamhet är ISO 14000 certifierad krävs det att de sätter miljömål. Då
deras största miljöpåverkan är just deras användning av mjölk och grädde är ett
miljömål att minska verksamhetens svinn, “Ingenting hamnar i avloppet” beskriver
Anton. Att minska svinnet i verksamheten och öka produktiviteten är mål som de
har haft under en längre period. Ett annat lite enklare miljömål som de har är att
använda den eldriva företagsbilen mer för att minska sin påverkan på miljön.

4.2.2 Mäta och övervaka ekologiskt hållbara indikatorer
De indikatorer som används för att övervaka svinnet och produktiviteten är
elförbrukning per tillverkat ton glass samt svinnprocenten genom att beräkna hur
många procent av det inköpta materialet som blir till glass. En annan indikator som
de övervakar är vattenförbrukning. Koldioxidutsläpp och kemikalier är ingenting
som de mäter eller övervakar och de har därför inga indikatorer för detta.
Att övervaka och mäta indikatorerna berättar Anton att han gör manuellt genom att
göra beräkningar och genom att kolla deras mätare. När det kommer till
elförbrukningen gör de även beräkningar på hur många kilowattimmar de gör av
med för varje ton glass de tillverkar. Anton berättar att elen de förbrukar är “grön
el” som har producerats i närliggande åar. För att beräkna svinnet kollar han hur
stor del av mängden mjölk, grädde samt andra ingredienser som läggs ner i
glassmeten från början som blir till färdig glass. Allt görs manuellt av Anton när han
sammanställer rapporter för att se hur ekologiskt hållbart de arbetar. När det
kommer till att övervaka hur väl de arbetar mot sitt miljömål att använda elbilen
mer räknar han endast antalet gånger bilen är använd.

4.2.3 Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete
“Vi använder BI men inte när det kommer till hållbarhetsfrågor” beskriver Anton. Sitt
BI använder de inte när det kommer till arbete med ekologisk hållbarhet utan allt
genomförs manuellt. Deras diagram samt rapporter skapas med hjälp av Excel. Då
det är Antons ansvar att sammanställa hur väl de arbetar mot sina miljömål fick han
frågan om de har funderat på att ta hjälp från BI när det kommer till sitt arbete med
ekologisk hållbarhet. Han berättar att de inte behöver ta stöd från system för att
göra detta då han är van vid att arbeta på detta sätt.

4.3 Verksamhet C
Johanna arbetar på koncernnivå i verksamheten och hon beskriver att då beslut
fattas kring deras ekologiskt hållbara arbete tittar de på alla de tre dimensionerna
av hållbarhet. Utifrån de tre dimensionerna tar de fram mål och strategier för hur de
senare kommer att arbeta berättar Johanna. Deras mål och strategier innefattar hela
deras värdekedja. För att arbeta hållbart i hela deras värdekedja har de krav på sina
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leverantörer. Hon berättar att ”Vi granskar våra leverantörer om de uppfyller de krav
som finns”. De granskar exempelvis hur leverantörerna använder sig av kemiska
produkter och hur deras avfall ser ut. Verksamheten har tillverkning i flera olika
länder runt om i världen och dessa fabriker varierar i storlek. Även fabrikernas
tekniska mognad skiljer sig åt beskriver Johanna. Vissa av fabrikerna är tekniskt
mogna medan andra inte är det, “Det är väldigt mycket upp till varje fabrik.
”beskriver Johanna. Kraven som de har på sig att arbeta ekologiskt hållbart skiljer
sig åt. De små försäljarna ställer inga direkta krav på att dem ska arbeta ekologiskt
hållbart men det gör de stora kedjorna, de har direkta krav som måste följas. Någon
direkt ekonomisk fördel med att arbeta ekologiskt hållbart beskriver Johanna inte
att de har mätt eller upplevt.

4.3.1 Miljömål
Verksamheten har två långsiktiga miljömål som de arbetar mot. De strävar hela
tiden efter att tillverka mer miljövänliga produkter vilket involverar att använda
mindre farliga kemikalier i sina produkter. Ett annat miljömål som de har är att
använda sig av både energi och material effektivare. Detta mål innefattar att minska
energiförbrukning, minska materialförbrukning, minska utsläppet av koldioxid samt
att alla deras fabriker som har mer än 100 anställda är miljöcertifierade.

4.3.2 Mäta och övervaka ekologiskt hållbara indikatorer
Då Johanna arbetar på koncernnivå i verksamheten har hon koll på de övergripande
indikatorerna som alla fabriker måste redovisa för koncernen. Hon beskriver att
“beroende på vilken verksamhet man bedriver så tar man de indikatorer som är
relevanta för sin egen verksamhet”. Det vill säga att fabrikerna har egna indikatorer
som de övervakar. Eftersom det finns flertalet fabriker runt om i världen berättar
Johanna att hon inte har koll på vilka indikatorer detta är. De övergripande
indikatorerna som koncernen övervakar är vattenförbrukning, materialförbrukning,
avfall, energiförbrukning, koldioxidutsläpp samt användning av kemikalier.
Mätning och övervakning av de olika indikatorerna sker på olika sätt hos de olika
fabrikerna beroende på hur många anställda det är, i vilket land de befinner sig, vad
de tillverkar samt vilken teknisk mognad fabriken har berättar Johanna. I vissa fall
övervakas och beräknas allt manuellt genom att kolla på fakturor och mätare och i
andra fall tar fabriken hjälp från sina system. När det kommer till att se hur effektivt
de arbetar brukar de dividera hur många kilowattimmar elektricitet de har använt
med antalet produkter de har tillverkat. Johanna berättar att på fabrikerna som
finns i Sverige sker all övervakning och mätning manuellt och förs sedan in
koncernens databas. Men i till exempel Tyskland använder de sig av ett
energisystem som övervakar och mäter energiförbrukningen som varje maskin har.
Oavsett hur fabriken övervakar och mäter måste alla fabriker föra in data för
indikatorerna i en databas där data sedan hämtas ut av Johanna. En indikator som
de mäter och övervakar är koldioxidutsläppet, men detta sker på koncernnivå av
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Johanna. Johanna beskriver att hon går in på koncernens gemensamma databas och
hämtar ut data för att beräkna hur koldioxidutsläppet ser ut på de olika fabrikerna.
Alla fabriker arbetar dagligen med att genomföra mätningar för hållbarhetsarbetet
men Johanna “vill se helheten och inte de dagliga mätningarna”. Mätningarna
sammanställs för att få en helhetsöverblick kring hur hela koncernen har arbetat för
att uppnå miljömålen samt se om de har uppnått dessa.

4.3.3 Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete
Stödet från BI skiljer sig åt, Johanna berättar att “Det skiljer sig väldigt mycket åt
beroende på vilken fabrik man går till.”. I arbetet som hon genomför tar de dock inte
stöd från BI. Hon går in i en gemensam databas som de har på koncernen och
hämtar ut all rådata som respektive anläggning har fyllt i manuellt. Dessa data ger
hon sedan till de som designar den årliga hållbarhetsrapporten. De som arbetar med
design får dessa data konsoliderad berättar Johanna och sedan skapar de rapporter
som visar på hur deras ekologiskt hållbara arbete har sett ut under året och hur väl
de har presterat inom sina olika indikatorer. Hur fabrikerna i exempelvis Tyskland
får stöd från BI vill Johanna inte berätta mer om. Men på koncernnivå i Sverige
använder de sig inte av BI för att övervaka de data som kommer in ifrån fabrikerna.

4.4 Verksamhet D
Lina är VD på ett mejeriföretag och är även ansvarig för deras hållbarhetsarbete.
När det kommer till att arbeta ekologiskt hållbart har de stort fokus på sin
biogasanläggning och sina biodrivmedel. Just biogasanläggningen är deras största
investering och i dagsläget beskriver Lina att denna investering är “idiotisk” men i
framtiden tror hon att det kommer att vara en bra investering. Det största
miljöhotet är just utsläpp av växthusgaser främst från användning av fossila
bränslen beskriver hon. Precis som många andra verksamheter är de ISO 14000
certifierade, det vill säga att de är miljöcertifierade. Att arbeta miljövänligt och vara
miljöcertifierad är enligt Lina “bra för varumärket” men hon tror inte att det är
viktigt eller avgörande för deras kunder.

4.4.1 Miljömål
De miljömål som Lina tillsammans med sina anställda har tagit fram är i till stor del
övergripande. Deras övergripande miljömål är att de vill tillverka på ett effektivt
sätt. ”Jag tror att det är en grundförutsättning i företagande att arbeta för att vara
effektivare” beskriver hon. Detta gäller även när det kommer till ekologiskt hållbart
arbete. Det är utifrån detta som investeringen av biogasanläggningen uppstod, Lina
beskriver att “Vi har ju gödsel för att göra en biogasanläggning så naturligtvis tittade
vi på det”. Det är viktigt att de tar vara på tillgångar som finns i deras produktion
berättar hon. En annan viktig del när det kommer till miljön är att de inte
transporterar sina mejeriprodukter långa sträckor. De kör ut sina varor direkt till
återförsäljarna och inte till någon mellanhand vilket gör att de minskar sitt utsläpp
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av koldioxid. Mer specifika mål är att de ska byta ut all användning av fossila
bränslen till biogas. Målen i verksamheten är inte tidsatta utan de uppnår sina mål
när de uppnår dem berättar Lina.

4.4.2 Mäta och övervaka ekologiskt hållbara indikatorer
Eftersom de till störst del har övergripande mål som inte är tidsatta beskriver Lina
att de inte heller använder många indikatorer för att övervaka och mäta sin
miljöpåverkan. Men målet med att gå över till att endast använda biogas som
drivmedel påverkar deras utsläpp av koldioxid. Även att de transporterar direkt till
sina återförsäljare istället för att transportera till mellanhänder påverkar deras
utsläpp av koldioxid. De indikatorer som används i verksamheten är användning av
biogas, dieselförbrukning, utsläpp av koldioxid samt till viss del
energiförbrukningen. Vattenförbrukningen är ingenting de mäter eller övervakar då
detta inte spelar någon roll, "behöver kossorna vatten så får de vatten” berättar hon.
Mätningar och övervakning av indikatorerna sker manuellt i deras verksamhet
berättar Lina. Detta genomförs genom att kolla på fakturor om till exempel deras
energiförbrukning. Beräkningen av deras koldioxidutsläpp sker manuellt i
verksamheten.

4.4.3 Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete
“Usch nej det hinner vi aldrig med, vi kör bara” svarade Lina när hon fick frågan om
de använder sig av BI eller något annat system för att stödja deras arbete med
ekologisk hållbarhet. För att sammanställa data för deras ekologiskt hållbara arbete
använder de inga system. Deras BI används endast för att övervaka och arbeta med
ekonomiska uppföljningar.

4.5 Verksamhet E
Att arbeta med kvalitet, arbetsmiljö och miljövänligt är någonting som
verksamheten som Michaela arbetar på anser är viktigt. Verksamheten är ISO 14
000 certifierade då detta var ett krav från ägarna berättar Michaela när hon
beskriver hur verksamhetens arbete med ekologisk hållbarhet ser ut. Hur deras
arbete med ekologisk hållbarhet sker på fabriken rapporteras till koncernen
kvartalsvis. Michaela beskriver att de har krav från kommunen att de rapporterar
om sin miljöpåverkan. I samband med att verksamheten börjat arbeta mer
ekologiskt hållbart har ekonomiska fördelar uppnåtts beskriver hon, då de har
upplevt att kostnaderna successivt minskat. Utöver dessa fördelar har de även fått
beröm från sina kunder och leverantörer för sitt sätt att arbeta berättar Michaela.

4.5.1 Miljömål
Det är ledningsgruppen på verksamheten som tar fram de miljömål som respektive
fabrik arbetar med för att uppnå beskriver Michaela, men de har även internt
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uppsatta mål. Någonting som de alltid arbetar för är att minska svinn och arbeta
effektivare. De har även som mål att minska sin energiförbrukning, minska
dieselförbrukningen, tillverka mer miljövänliga truckar samt köra truckarna i
fabriken på ett miljövänligt sätt. Tidigare hade de även som mål att minska
användningen av kemikalier men Michaela förklarar att de nu har minimerat detta
“så mycket som möjligt” och övervakar nu endast att de håller sig på samma mängd
kemikalier. För att uppnå sina mål beskriver Michaela att “Vi har företagsmål som
sedan splittras ner till varje funktion eller varje avdelning och för att uppnå målet
måste var och en följa anvisningarna och stödja huvudmål”. Någonting som de hela
tiden arbetar för är att effektivisera sitt sätt att arbeta. Det handlar om att “minska
spill och kostnader” vilket enligt Michaela även har resulterat i stora besparingar.

4.5.2 Mäta och övervaka ekologiskt hållbara indikatorer
De indikatorer som verksamheten mäter och övervakar är förbrukning av diesel,
elförbrukning, fjärrvärmeförbrukning, vattenförbrukning, utsläpp av lösningsmedel
samt även indirekt koldioxidutsläpp. Indikatorerna är fler än de som berör
miljömålen men då de hela tiden vill förbättra och effektivisera sitt sätt att arbeta
beskriver Michaela att de även har dessa indikatorer. De arbetar inte för att minska
användningen av kemikalier men de fortsätter att övervaka mängden kemikalier de
använder berättar hon.
Mätningar av indikatorerna får Michaela i form av data som har samlats in av den
som är fastighetsansvarig. Data för elförbrukningen, avfall, fjärrvärmeförbrukning
och dieselförbrukning samlas in genom deras fakturor. Hur vattenförbrukningen ser
ut läser den fastighetsansvarige av manuellt beskriver Michaela. Koldioxidutsläppet
som verksamheten har mäts indirekt i form av beräkningar. Beräkningen innefattar
att de dividerar antalet inköpta liter diesel med hur många truckton som de har
tillverkat. När hon har fått all data och gjort beräkningarna beskriver hon att “Då
avrapporterar jag det i huvudsystemet till ledningen”.

4.5.3 Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete
Vid övervakning och mätning av indikatorer tar de inte stöd från sitt BI berättar
Michaela. Insamling och rapportering av data för indikatorerna sker via manuella
avläsningar och beräkningar. När Michaela fick frågan om de hade tänkt använda sig
av BI för att övervaka hur indikatorerna i verksamheten ser ut svarade hon att sättet
de arbetar på är det mest optimala just nu. Hon har dock ingenting emot att titta på
nya lösningar där BI skulle kunna stödja deras ekologiskt hållbara arbete.

4.6 Verksamhet F
Rickard är hållbarhetsansvarig och jobbar på verksamhetens hållbarhetsstab. Deras
verksamhet är uppdelad i sex olika områden där varje områdeschef har ansvar att
se till att deras område arbetar hållbart. Detta för att få hållbarhetsarbetet
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integrerat i den dagliga verksamheten. Rickard berättar detta när han förklarar hur
deras arbete med ekologisk hållbarhet ser ut. Att involvera hållbarhet sker i mer än
endast den dagliga verksamheten, det integreras även i hela verksamhetens
beslutsprocesser. ”Vår grundhypotes är att hållbarhet är och ska vara integrerat i den
dagliga verksamheten” beskriver Rickard när han förklarar hur de arbetar. Enligt
Rickard finns det flera skäl till att arbeta hållbart. Det är dels en överlevnadsfråga
för att befinna sig på marknaden. Men det beror även på att de finns krav från ägare
och andra intressenter samt att det även ger ekonomiska fördelar på lång sikt.
Rickard beskriver att precis som flera andra verksamheter är de ISO 14000
certifierade och de redovisar årligen hur deras arbete ser ut när det kommer till
arbetet med ekologisk hållbarhet.

4.6.1 Miljömål
“Vi har inga hållbarhetsmål och vi har inga miljömål utan vi har mål som är hållbara”.
Detta var Rickards svar när han fick frågan om vilka deras miljömål är. De mål som
verksamheten har som påverkar ekologisk hållbarhet är minskning av utsläppet av
koldioxid, installering av mer förnybar kapacitet samt förbättring av deras
energieffektivitet. Ett mer övergripande mål är att producera energi mer hållbart.
Målen som de har är både långsiktiga och kortsiktiga, att minska koldioxidutsläppet
till 65 miljoner ton är ett långsiktigt mål men att förbättra energieffektiviteten var
ett kortsiktigt mål. Utöver dessa mål har de andra mål som är integrerade i deras
strategi. “Vi har sagt att vi fram till 2020 ska sjösätta mer än 2300 megawatt förnybar
elektricitet och det är framförallt vindkraft” beskriver Rickard när han pratar om
deras mål. Detta är ett av målen som är integrerat i verksamhetens strategi berättar
han. De delar som är integrerade i strategin är att öka förnybara energikällor,
minska utsläppen samt förbättra resurseffektiviteten.

4.6.2 Mäta och övervaka ekologiskt hållbara indikatorer
Varje miljömål kräver data ifrån flera olika håll berättar Rickard. För att övervaka
sin miljöpåverkan och se till att de arbetar mot sina mål har de flertalet indikatorer.
Rickard beskriver att de har indikatorer kring mängden elektricitet de har
genererat, hur denna har producerats om det till exempel är genom vattenkraft,
förbränning av kol eller kärnkraft. När det kommer till hur elektriciteten är
producerad har de även indikatorer för att se hur stor del av den producerade elen
som är av fossilkraft samt hur stor del som är biomassa och avfall. De har även
indikatorer för mängden elektricitet respektive kraftverk producerar. När det
kommer till deras utsläpp har de indikatorer för koldioxid, kväveoxid, svaveldioxid
samt partiklar. Mängden brunkol som har brutits ut är en annan indikator som
verksamheten har för att följa upp hur deras arbete med ekologisk hållbarhet ser ut.
Att mäta och övervaka är ett måste enligt Rickard eftersom att verksamheten måste
berätta för sina intressenter om vad de arbetar med inom hållbarhetsområdet. När
det kommer till att mäta och övervaka de indikatorer som verksamheten har sker
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det på olika sätt fortsätter Rickard beskriva. Mätningarna skiljer sig åt beroende på
var och vad det är som mäts, de har till exempel anläggningar där många processer
är automatiserade. På dessa anläggningar samlas data till indikatorerna in
automatiskt via system. På andra anläggningar sker allt manuellt, det vill säga att
data till indikatorerna beräknas och samlas in manuellt i form av till exempel
fakturor och avläsningar. ”Beroende på vilken anläggning och var den är, vissa
anläggningar är mer eller mindre automatiserade.” beskriver Rickard när han får
frågan om hur de mäter och övervakar sina indikatorer. Hur ofta mätningar sker av
olika indikatorer är också varierande. De data som Rickard och hans kollegor får in
från anläggningarna är konsoliderad data som har samlats in på respektive
anläggning för respektive ekologiskt hållbar indikator.

4.6.3 Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete
Rickard berättar att i de automatiserade anläggningarna är det viktigt att få data för
hur processerna ser ut i realtid. Detta för att de ska ha möjlighet att optimera sina
processer men även för att personalen på plats ska kunna se om det är någonting i
processerna som förändras som de måste hantera. Rickard är osäker på om han
skulle kalla det för BI men han beskriver att " Det finns ju system som samlar in data,
sen finns det olika mått och återkopplingar på det här". Rickard skulle kalla systemet
för ett processoptimeringssystem då de optimerar sina processer efter de data och
information de får med stöd från systemet. I de automatiserade anläggningarna tar
de stöd från sina system genom att de övervakar processerna och tillåter de som
arbetar på anläggningen att se trender i processerna. Systemen varnar även om en
förändring i processerna sker så att någon indikator "är på väg mot fel håll" enligt
Rickard. Det vill säga om processen närmar sig de gränsvärden som de har satt i sina
system. Genom att ta stöd från sina system och övervaka sina processer på detta sätt
beskriver Rickard att "beslutsunderlaget absolut blir bättre". Men de tar inte stöd
från sina system vid övervakning och mätning i alla anläggningar. De tar inte heller
de stöd från systemet då alla data sammanställs till deras rapporter. Istället sker
konsolidering av automatiskt insamlade data som finns i systemet med manuellt
insamlad data manuellt på koncernnivån. De som arbetar på koncernnivå har inte
tillgång till de system som används ute på anläggningarna för att övervaka
processerna, det har endast de som arbetar på anläggningarna berättar Rickard.

4.7 Verksamhet G
Bengt är miljöchef på verksamheten och leder miljökommittén där miljöchefer från
olika divisioner sitter på koncernnivå. Under deras möten med miljökommittén
berättar han att de tar upp verksamhetens övergripande miljöplan. De är ISO 14 000
certifierade vilket Bengt beskriver som en självklarhet och ett baskrav. Det finns
alltid utmaningar med att arbeta ekologiskt hållbart beskriver Bengt. En utmaning
är omvandlingen av alla olika enheter som de använder på olika anläggningar. Detta
då de inte använder sig av samma metriska system, att omvandla emission och
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utsläpp är därför ibland tidskrävande för att få det rätt. Material eller
resursförbrukning går ihop med verksamhetens ekonomi beskriver Bengt då de
strävar efter att minska delarna av material som inte blir produkt, det vill säga
svinnet. Detta minskar andelen material som blir avfall, vilket är bra för
verksamhetens ekonomi och även för miljön.

4.7.1 Miljömål
Miljömålen som de arbetar mot beskriver han som övergripande. De avslöjar aldrig
vilka deras strategier och planer är när det kommer till miljömålen, men de sträcker
sig långt fram i tiden. Att verksamheten jobbar med en långsiktig plan kan Bengt
dock avslöja. Deras miljömål omfattar alla delar av verksamheten och bygger på hur
omvärlden ser ut och vilka faktorer som kan bli aktuella och större i framtiden. “Vi
lägger mycket tid på inhämta, förstå och analysera hur vår omvärld ser ut och
utvecklas.” beskriver Bengt när han talar om hur deras arbete med att sätta upp sina
miljömål går till. Ett mål som de har är att minska energiförbrukningen med 150
gigawattimmar till år 2020. Han beskriver att tredjepartsrevisorer kontrollerar att
verksamheten är på rätt spår. Bengt beskriver att “Vi försöker hela tiden bli
effektivare, ett sådant arbete leder ofta också till minskad miljöpåverkan.”. De vill inte
förbruka mer resurser än nödvändigt eller släppa ut föroreningar i onödan, vilket
går hand i hand med arbetet för att inte påverka miljön negativt.

4.7.2 Mäta och övervaka ekologiskt hållbara indikatorer
Indikatorerna som Bengt beskriver att verksamheten ser över är energiförbrukning,
avfall, vattenförbrukning, resursanvändning, svinn och koldioxid. “Dessa indikatorer
är vanliga i tillverkningsindustrier” beskriver han när han talar om vilka indikatorer
de använder sig av för att övervaka sin miljöpåverkan. Dessa indikatorer ses över
kvartalsvis för hela verksamheten. Det finns även indikatorer som fabriker följer
upp dagligen. I fabrikerna sker övervakning dagligen för möjligheten att kunna
agera och åtgärda problem som uppstår direkt. Anledningen till att de på
koncernnivå endast tittar på indikatorerna kvartalsvis beror på att de fokuserar på
dem långsikta målen, “vi agerar inte så kortsiktigt” beskriver Bengt.
Verksamheten ser över arbetet med ekologisk hållbarhet och verksamhetens
ekonomi tillsammans. För att göra detta berättar Bengt att de övervakar
energianvändning och resursförbrukning samt avfall och svinn. Detta för att se hur
stor del av materialet som blir produkt och hur stor del av materialet som blir avfall.
Att övervaka avfall är ett lagkrav och verksamheten har flera olika system för att
mäta olika saker beskriver han.
Mätning och övervakning av olika indikatorer sker på olika sätt i verksamheten
berättar Bengt. De har inte ett och samma system för att mäta och följa upp alla
indikatorer utan de använder sig av flera olika system. De har ett egenutvecklat
miljödatasystem berättar han och i detta förs all data in oavsett hur mätning och
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övervakning har skett. Data samlas in både manuellt via fakturor och avläsningar
men även via system som används i automatiserade processer. På vissa fabriker har
de möjlighet att till exempel se den faktiska energianvändningen i en process i
realtid. Bengt beskriver att även fast vissa fabriker har data i realtid och övervakar
sina processer med hjälp av sina system är det inte dessa data som de på
koncernnivå har tillgång till. De data som koncernnivån har tillgång till är de data
som respektive fabrik har sammanställt och lagt in i miljödatasystemet.

4.7.3 Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete
När Bengt fick frågan om hur och var de använder sig av BI i verksamheten svarade
han “Inom många områden. Ekonomisk utveckling, befolkning, miljöfrågor, politik,
societal. Vi har ett väldigt strukturerat arbete.”. BI-systemet som de använder sig av
när det kommer till deras ekologiskt hållbara arbete kallar de för ett
miljödatasystem. Bengt beskriver att de i systemet följer upp utvecklingen över tid.
Data som ligger i systemet kommer från både avläsning av fakturor och mätare. Men
även från fabriker som har samlat in data automatiskt och sedan har sammanställt
och rapporterat in det i systemet. Med data som finns i systemet genomförs även
prognoser inför framtiden då alla uppgifter om energiförbrukning, avfallsgenerering
och utsläpp sparas i systemet. Bengt beskriver att “Det är väldigt svårt att hålla
ordning på alla uppgifter om man inte har system.”.
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5 Analys & Diskussion
Detta kapitel utgår ifrån de fem begrepp som identifierades i litteraturstudien.
Inledningsvis presenteras analys kring hur verksamheterna tar stöd från BI vid sitt
ekologiskt hållbara arbete följt av en diskussion kring detta. I följande kapitel
presenteras analys och diskussion kring verksamheternas arbete med ekologisk
hållbarhet. Detta följs av två underkapitel där analys och diskussion kring miljömål
samt mätning och övervakning av de ekologiskt hållbara indikatorerna presenteras.
Respektive kapitel börjar med analys som sedan följs av en diskussion. I kapitlet
ekologiskt hållbart arbete och dess underkapitel avslutas respektive kapitel med ett
förslag på hur BI kan stärka verksamheters arbete med ekologisk hållbarhet.

5.1 Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete
Huvudsyftet med studien är att kartlägga hur verksamheter arbetar för att vara
ekologiskt hållbara med stöd från BI. Med BI kan en verksamhet få stöd i att
övervaka hur ekologiskt hållbart de arbetar (Melville, 2010). Om verksamheten
behandlar data och information i sitt BI har de möjlighet att fatta mer informerade
beslut som förbättrar deras arbete avseende ekologisk hållbarhet (Murugesan,
2008; Nishat et al., 2013). Detta genom att samla in data till sina indikatorer och
presentera dessa på ett enkelt sätt i sitt BI (Melville, 2010; Henri & Journeault,
2010). Med dessa indikatorer i sitt BI kan verksamheten mäta och övervaka att de
arbetar mot sina miljömål (Melchert et al., 2004). De verksamheter som deltagit i
studien har alla ett BI men det är endast Verksamhet C, Verksamhet F och
Verksamhet G som använder sitt BI till viss del vid det ekologiskt hållbara arbetet.
Verksamheterna beskriver inte ordagrant att de använder sig av ett BI för detta men
utifrån deras beskrivningar av systemen dras slutsatsen att de använder sig av ett
BI. Denna slutsats dras då till exempel Verksamhet F beskriver att de använder sitt
system för att optimera sina processer med stöd från data i sitt system. Med ett BI
kan verksamheter få tillgång till information kring deras processer och kan utifrån
detta ta beslut om förbättringar i processerna (Negash, 2004;Grecu & Nate, 2014).
Dessa tre verksamheter tar främst stöd från sitt BI för att samla in data i sina
automatiserade processer till sina ekologiskt hållbara indikatorer. BI används inte i
alla deras fabriker utan endast i de som beskrivs vara tekniskt mogna. I de fabriker
där de använder BI används det för att samla in data till indikatorerna. Dessa
fabriker får även stöd från BI på den operativa nivån i fabriken för att övervaka
processerna. Det går då att i realtid se om det sker en förändring i processen som de
behöver hantera (Ranjan, 2009; Melchert et al., 2004).
Där BI inte används som stöd vid det ekologiskt hållbara arbetet sker istället
insamling av data till de ekologiskt hållbara indikatorerna manuellt. Det vill säga att
data samlas in via manuella avläsningar på till exempel mätare och fakturor. När
insamlingen av data till indikatorerna sker på detta sätt blir det svårt för
verksamheten att spåra vilken specifik process som påverkar indikatorernas
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resultat (Azvine et al., 2006). Detta då den ekologiskt hållbara indikatorn består av
konsoliderad data för alla processer om avläsning exempelvis sker via en faktura.
Att då avgöra vilken process som behöver åtgärdas för att förbättra en indikators
resultat blir svårt. Då data till indikatorerna samlas in manuellt går det inte heller
att se indikatorns resultat i realtid. Detta kan även vara problematiskt för
verksamheterna om det sker en förändring i en process. De kan då få problem i att
hantera denna förändring och åtgärda det som behöver åtgärdas. Om indikatorerna
istället presenteras med data i realtid har verksamheten möjlighet att snabbt
anpassa sig efter de förändringar som sker (Ranjan, 2009; Melchert et al., 2004).
Studiens resultat påvisar att även i de fall där verksamheten tar stöd från BI för att
samla in data i de automatiserade processerna har endast de som arbetar på
fabriken i fråga tillgång till dessa data. De som arbetar med att sammanställa all data
och se till att verksamheten har uppnått sina miljömål har inte tillgång till dessa
data. Istället får de som sammanställer hur väl de har arbetat med att vara
ekologiskt hållbara konsoliderad data från respektive fabrik. Detta gör att de på en
högre nivå, till exempel koncernnivå, inte har möjlighet att spåra hur och vad det är
som har påverkat att deras resultat avseende ekologisk hållbarhet ser ut som det
gör. Om det inte går att spåra vilka processer som påverkar hur väl verksamheten
uppnår sina miljömål blir det problematiskt att fatta informerade beslut som
förbättrar deras ekologiskt hållbara resultat. Detta med anledning till att
verksamheten behöver se mer detaljerad data från respektive fabrik och dess
processer för att bli informerade om var förändringar behöver ske.

5.2 Ekologiskt hållbart arbete
Studiens delsyfte är att ta fram och presentera förslag på hur BI kan stärka
verksamheters arbete med ekologisk hållbarhet. I kapitel 5.2, 5.2.1 samt 5.2.2 tas
förslag fram och presenteras kring hur BI kan stärka verksamheters arbete med
ekologisk hållbarhet.
I dagens samhälle har verksamheter krav på sig att arbeta mer ekologiskt hållbart
och minska sin påverkan på miljön (Murugesan, 2008; Crittenden et al., 2011; Grecu
& Nate, 2014; León-Soriano et al., 2010; Bansal 2005; Lacy et al., 2010). Studiens
resultat påvisar att detta stämmer i de flesta fall men inte i alla. De flesta
verksamheter beskriver att de upplever att de har krav på sig från olika
intressenter. Exempel på intressenter är ledningen, kommunen eller kunderna.
Även om inte alla verksamheter upplever att det är ett krav för dem att arbeta
ekologiskt hållbart är respektive verksamhet miljöcertifierad, det vill säga ISO
14000 certifierad. För att se till att verksamheten arbetar för att vara ekologiskt
hållbar är det bra om det ekologiskt hållbara arbetet omfattar kärnverksamheten
(Lacy et al., 2010; Figge et al., 2002). Även om alla verksamheter som deltagit i
studien är miljöcertifierade och ständigt arbetar för att vara ekologiskt hållbara
involverar inte alla det ekologiskt hållbara arbetet i kärnverksamheten. Endast
Verksamhet F beskriver att hållbarhetsarbetet är integrerat i kärnverksamheten.
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Flera av verksamheterna väljer att titta på sitt arbete med ekologisk hållbarhet skilt
från resterande delar i verksamheten vilket Petrini och Pozzebon (2009), LeònSoriano et al. (2010) samt Figge et al. (2002) beskriver är vanligt förekommande.
När en verksamhet arbetar ekologiskt hållbart är det vanligt att de uppnår
ekonomiska fördelar (Brooks et al., 2012; Murugesan, 2008; Loeser et al., 2011).
Detta är en anledning till varför det är bra om det ekologiskt hållbara arbetet är
integrerat i kärnverksamhetens BI. Om det är integrerat i kärnverksamhetens BI kan
verksamheten på ett enklare sätt följa hur deras ekologiskt hållbara arbete påverkar
verksamhetens ekonomi. Av alla de verksamheter som deltagit i studien har
Verksamhet B, E, F och G beskrivit att de har uppnått ekonomiska fördelar när de
har arbetat för att bli mer ekologiskt hållbara. De har däremot inte några exakta
siffror på hur dessa ekonomiska fördelar ser ut. Detta kan bero på att det är svårt att
mäta exakt hur det ekologiskt hållbara arbetet påverkar resterande delar av
verksamheter precis som Petrini och Pozzebon (2009) beskriver. Resterande tre
verksamheter beskriver att de inte kollar på ekonomin och det ekologiskt hållbara
arbetet tillsammans. Dyllick och Hockerts (2002) samt Figge et al. (2002) beskriver
att det inte går att arbeta med en dimension av hållbarheten utan att de andra
dimensionerna påverkas. Det vill säga att det arbete som verksamheter genomför
för att vara mer ekologisk hållbara även påverkar deras ekonomi. Att en verksamhet
minskar sina kostnader på olika sätt är en av de fördelar som finns med att arbeta
ekologiskt hållbart (Azapagic, 2003; Grecu & Nate, 2014; Seidel et al., 2015; Chen et
al., 2008). Då inte alla verksamheter beskriver att de har tittat på hur det påverkar
dem ekonomiskt har de tagit beslut om att arbeta ekologiskt hållbart på grund av
andra anledningar. En anledning kan då vara att de vill förbättra sitt rykte på
marknaden, vilket är en annan fördel som kan uppnås då en verksamhet arbetar
ekologiskt hållbart (Lacy et al., 2010; Azapagic, 2003; Grecu & Nate, 2014; LeónSoriano et al., 2010). Att det beror på att de vill förbättra ryktet är en slutsats som
dras då Lina på Verksamhet D beskriver att det är bra för deras varumärke att
arbeta ekologiskt hållbart.
Att integrera verksamhetens ekologiskt hållbara arbete i kärnverksamhetens BI
leder till att de har möjlighet att följa hur deras processer och övergripande arbete
med ekologisk hållbarhet ser ut (Negash, 2004). Detta genom att BI samlar och
lagrar data kring deras ekologiskt hållbara arbete. Dessa data har verksamheten
enkel tillgång till och genom att analysera dessa kan mer informerade beslut tas
(Lawton, 2006; Shariat & Hightower, 2007) vilket leder till att deras arbete med
ekologisk hållbarhet förbättras. BI kan ses som ett hjälpmedel för att styra och
hantera hela verksamheten (Olszak & Ziemba, 2012; Negash, 2004). Om
verksamheterna då integrerar sitt ekologiskt hållbara arbete i kärnverksamhetens
BI kan de styra och hantera att hela verksamheten arbetar ekologiskt hållbart.
Studien resultat påvisar att om det ekologiskt hållbara arbetet inte är integrerat i
kärnverksamhetens BI blir det svårt att se till att de verkligen arbetar för att vara
ekologiskt hållbara. Om endast en eller ett fåtal personer övervakar och arbetar för
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att verksamheten ska bli mer ekologiskt hållbar blir det svårare att uppnå de
miljömål som verksamheten har satt upp. Men om det är integrerat i
kärnverksamhetens BI är det någonting som alla i verksamheten övervakar och
arbetar för. Det kan leda till att de presterar bättre avseende deras ekologiskt
hållbara arbete. Med stöd från BI kan de övervaka och styra att arbetet i
verksamheten sker i rätt riktning, det vill säga att hela verksamheten arbetar mot
att uppnå miljömålen. Genom att integrera det ekologiskt hållbara arbetet i
kärnverksamhetens BI kan det ekologiskt hållbara arbetet i verksamheten stärkas
då det genomsyrar alla verksamhetens processer. När det genomsyrar processerna
är det någonting som även de som arbetar på den operativa nivån aktivt arbetar
med. Studiens resultat påvisar att det i de flesta verksamheter endast är chefer eller
andra högt uppsatta i verksamheten som är ansvariga för verksamhetens ekologisk
hållbara arbete. För att stärka verksamheters ekologiskt hållbara arbete kan de
därför:
Integrera det ekologiskt hållbara arbetet i kärnverksamhetens BI.

5.2.1 Miljömål
En verksamhet som arbetar för att vara ekologiskt hållbar har vanligtvis mål att
sträva efter (Crittenden et al., 2011). Det vanligaste miljömålet som verksamheter
arbetar mot beskriver Dyllick och Hockerts (2002) är “eco-efficiency”. Arbetet mot
detta mål innebär att produkter och tjänster erbjuds till ett bra pris samtidigt som
verksamhetens påverkan på miljön minskar (Seidel et al., 2015; Chen et al., 2008).
Verksamheterna som har deltagit i studien har varierande mål som är specifika för
just deras verksamhet men de har även mer generella mål. Studiens resultat påvisar
att det som är gemensamt för alla de tillverkande verksamheterna är att de vill
minska användningen av någon typ av resurs. Ett annat mål som förekommer i flera
verksamheter är att de har som mål att minska sina utsläpp av koldioxid. Just att
minska utsläppet av koldioxid är någonting som Melville (2010) beskriver som ett
av de viktigaste problemen som verksamheter måste hantera då de vill arbeta
ekologiskt hållbart. Flera av verksamheterna beskriver att de vill arbeta effektivare
för att minska sin miljöpåverkan och minska sina kostnader.
Utifrån de mål som respektive verksamhet som deltagit i studien har påvisar studien
att det vanligaste miljömålet att arbeta mot är “eco-efficiency”. Denna slutsats dras
då verksamheterna vill göra mer med mindre, det vill säga att de vill arbeta
effektivare samtidigt som de erbjuder sina kunder produkter till ett bra pris. När de
arbetar effektivare förbrukar de mindre resurser som till exempel leder till minskad
användning av energi. Detta leder till att deras påverkan på miljön minskar. En
annan fördel som ofta uppnås är minskade kostnader genom att verksamheten
tillverkar mer eller tillverkar samma mängd som tidigare men använder sig av
mindre resurser. Då en verksamhet arbetar mot miljömålet “eco-efficiency” är det
inte ovanligt att andra delar av verksamheten påverkas vilket går att återkoppla till
föregående kapitel. I föregående kapitel presenterades ett förslag på att BI kan
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stödja verksamheters ekologiskt hållbara arbete genom att integrera det ekologiskt
hållbara arbetet i kärnverksamhetens BI.
Då verksamheterna arbetar mot att uppnå sina miljömål kan de ta stöd från BI
genom att ha BI kopplat till sina processer. I sitt BI kan de analysera data som
samlats in från deras processer för att se trender och göra prognoser (Grecu & Nate,
2014; Ranjan, 2009; Negash, 2004; Shollo & Kautz, 2010). Med dessa prognoser som
är baserade på de data som samlats in i BI från verksamhetens processer går det att
se om deras ekologiskt hållbara arbete går i rätt riktning. I rätt riktning betyder att
de arbetar på ett sådant sätt att de inom satta tidsramar uppnår sina miljömål.
Genom att göra prognoser och analysera data med stöd från BI kan de styra sitt
arbete för att uppnå sina miljömål. Då de genomför en förändring för att uppnå sina
miljömål går det även att se hur denna förändring påverkar deras möjlighet att
uppnå sina mål. Vidare betyder detta att BI kan stärka verksamheters arbete med
ekologisk hållbarhet genom att:
Övervaka verksamhetens processer samt analysera data från processerna för att se till
att arbetet sker mot verksamhetens miljömål.

5.2.2 Mäta och övervaka ekologiskt hållbara indikatorer
Precis som Puig et al. (2014) beskriver skiljer sig indikatorerna för att övervaka det
ekologiskt hållbara arbetet från de andra indikatorer som en verksamhet övervakar.
De andra indikatorerna används främst för att övervaka kritiska delar av
verksamheten som till exempel kostnader vid produktion (Selmeci et al., 2012) .
Generella indikatorerna som används för att övervaka det ekologiskt hållbara
arbetet i en verksamhet är till exempel energianvändning, resursanvändning och
utsläpp (Puig et al., 2014; Melville, 2010). Då verksamheterna har varierande
miljömål som är anpassade efter just deras verksamhet är det inte heller konstigt att
de har varierande indikatorer. Även om det finns indikatorer som varierar i de olika
verksamheterna finns det indikatorer som är vanligt förekommande. De indikatorer
som förekommer i flertalet av verksamheterna som har deltagit i studien är
energiförbrukning, resursförbrukning, utsläpp av koldioxid samt vattenförbrukning.
Dessa indikatorer stämmer överens med de indikatorer som beskrivs av Puig et al.
(2014), Melville (2010) samt av Amrina och Vilsi (2014). Två andra ekologiskt
hållbara indikatorer som förekommer i flera av verksamheterna är svinn och avfall.
Verksamheter kan ta stöd från BI genom att mäta och övervaka sina indikatorer
(Darnall et al., 2008; Melville, 2010; Henri & Journeault, 2010). Studiens resultat
påvisar att verksamheter i stor utsträckning inte använder sig av BI som stöd vid sitt
ekologiskt hållbara arbete. För att mäta och övervaka de ekologiskt hållbara
indikatorerna sker en stor del av arbetet manuellt, i vissa verksamheter sker allt
arbete manuellt. De kollar då till exempel på vattenmätare för att se mängden vatten
de har förbrukat. För att se hur effektivt de arbetar och se mängden svinn de har
genomförs många beräkningar manuellt i Excel. Endast Verksamhet C, Verksamhet F
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och Verksamhet G använder sig av BI till viss del för att övervaka och mäta sina
indikatorer för det ekologiskt hållbara arbetet. Flera respondenter påtalade att de
inte behövde ta stöd från BI då det fungerar bra att arbeta som de gör för de har
alltid arbetat på detta sätt.
BI stödjer verksamheter genom att underlätta arbetet med att samla in, integrera,
spara, bearbeta samt analysera data för indikatorerna (Grecu & Nate, 2014; Olszak
& Ziemba, 2012; Ranjan, 2009; Yeoh & Koronios, 2010; Lönnqvist & Prittimäki,
2006). När de samlar in och presenterar data i realtid via sitt BI går det att snabbt
anpassa sig vid förändringar som sker i verksamhetens processer. Detta leder till att
verksamheten förbättrar sin prestation avseende sitt ekologiskt hållbara arbete
(Ranjan, 2009). Ett annat stöd från BI sker i form av visualisering av data genom
instrumentpaneler (Olszak & Ziemba, 2012; Ranjan 2009; Negash, 2004). Med
denna visualisering går det att på ett enkelt sätt upptäcka förändringar genom att
lägga in gränsvärden. Ett gränsvärde kan till exempel vara att utsläppet i en process
inte får överstiga en viss mängd. Då en indikator är på väg mot detta gränsvärde
presenteras det visuellt i form av en varning i BI.
Resultatet av studien påvisar att mätningar av indikatorer sker varierande, i vissa
fall sker det med stöd från BI och i andra fall sker det manuellt. Då mätningar sker
med stöd från BI fås data i realtid och det går även att spåra vilken process dessa
data kommer ifrån. Med data i realtid har de som arbetar på fabriken möjlighet att
direkt ta beslut och anpassa sig om det sker förändringar i processerna. Detta
beskriver Melchert et al. (2004) och Ranjan (2009) att en verksamhet kan göra då
de får data i realtid genom att använda sig av BI kopplat till sina processer. Om det
ekologiskt hållbara arbetet är integrerat i kärnverksamhetens BI och kopplat till
verksamhetens processer blir de data som finns i BI mer exakta. Data blir mer
exakta och stärker verksamhetens arbete med ekologisk hållbarhet med stöd från BI
genom:
Automatisk insamling av data i verksamhetens processer till de ekologiskt hållbara
indikatorerna.
Om data samlas in automatiskt till verksamhetens BI går det att spåra vilken specifik
process som påverkar en ekologiskt hållbar indikators resultat. De verksamheter
som endast samlar in data manuellt för att avgöra hur väl de arbetar mot sina
miljömål kan få problem med att identifiera vilken specifik process som behöver
förbättras avseende ekologisk hållbarhet. Om de inte tar stöd från BI utan endast
använder konsoliderad data kring till exempel energiförbrukning blir det
problematiskt att identifiera vilken eller vilka specifika processer det är som står för
mest energiförbrukning. Det blir då även svårt att ta beslut om förbättringar och
agera på till exempel ökningar av energiförbrukning i en specifik process. Även i de
fall där data samlas in manuellt kan BI stödja verksamheterna genom att varje
indikator har fält för registrering av data som automatiskt summeras och redovisas.
Däremot innebär detta att data inte presenteras i realtid och att agera på
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förändringar som sker i processerna blir problematiskt då de upptäcks sent. Om
verksamheten övervakar sina indikatorer i realtid i verksamhetens BI blir
verksamheten informerad om hur arbetet med ekologisk hållbarhet ser ut i
respektive fabrik, men även på lägre nivåer som exempelvis respektive process.
Genom att övervaka data som inte enbart presenterar en konsoliderad siffra utan att
det även finns möjlighet till spårbarhet av vart dessa data kommer ifrån, blir
beslutsunderlagen mer specifika. Detta med anledning till att det blir möjligt att se
specifikt vilken fabrik eller vilken process i en fabrik som behöver förbättras för att
verksamheten ska bli mer ekologiskt hållbar. En verksamhets ekologiskt hållbara
arbete när det kommer till att mäta och övervaka kan stärkas med BI genom:
Visualisering av ekologiskt hållbara indikatorer samt möjlighet att spåra vart data till
dessa kommer ifrån.

5.3 Sammanfattning
Alla de verksamheter som deltagit i studien har ett BI men ingen använder sig av BI
fullt ut när de arbetar med ekologisk hållbarhet. Vissa av verksamheterna använde
sig av BI till viss del för att samla in data till sina indikatorer. Anledningen till att
verksamheterna inte använder sitt BI i större utsträckning vid arbete med ekologisk
hållbarhet kan bero på att de inte är medvetna om möjligheterna som finns med att
använda BI. De är troligtvis i många fall omedvetna om hur BI kan stödja deras
arbete med ekologisk hållbarhet. En annan anledning kan vara att verksamheterna
inte vill genomföra några förändringar då de är bekväma med hur de arbetar nu.
Flera av respondenterna uttryckte att de inte upplevde något behov av att använda
något system alls för sitt arbete med ekologisk hållbarhet. Även detta kan bero på
att verksamheterna inte är medvetna om fördelarna som finns med att använda BI
som stöd vid arbete med ekologisk hållbarhet. Om verksamheterna tar del av denna
studie hade de blivit mer medvetna och informerade om hur BI kan stödja deras
arbete med ekologisk hållbarhet. De blir då även informerade om vilka fördelar som
kan uppnås genom att utnyttja sitt BI till mer än endast ekonomiska uppföljningar
som många verksamheter idag gör.
Med stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete blir verksamheter mer informerade
och kan ta beslut som minskar deras påverkan på miljön. Förslagen som studien
bidrar med kan användas av verksamheter för att stärka deras arbete med att
hantera en av de viktigaste utmaningarna i dagens samhälle, det vill säga ekologisk
hållbarhet (Melville, 2010; Grecu & Nate, 2014). Detta bidrar i sin tur till att
människans existens på Jorden förlängs då människans existens är beroende av den
miljö som existerar på Jorden (Melville, 2010). De förslag som tagits fram i studien
kan användas av mer än endast tillverkande verksamheter för att bidra till ett mer
ekologisk hållbart samhälle. Detta leder till att studien även bidrar till samhälleliga
aspekter då förslagen om de används i praktiken leder till ett mer ekologiskt
hållbart samhälle. Samhället blir mer ekologiskt hållbart med dessa förslag om
verksamheterna fattar informerade beslut om sitt sätt att arbeta med stöd från BI
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som minskar deras påverkan på miljön. Studiens teoretiska bidrag består av en
kartläggning av hur verksamheter i praktiken kan arbeta ekologiskt hållbart med
stöd från BI. Tidigare studier påvisar att verksamheter främst använder sitt BI vid
ekonomiska uppföljningar. Denna studie bidrar med insikt kring hur verksamheter
använder sig av BI utöver ekonomiska uppföljningar, det vill säga med ekologiskt
hållbart arbete. Med denna kartläggning kan framtida forskning prioritera vad fokus
bör ligga på för att utöka användningen av BI avseende ekologiskt hållbart arbete.
Ytterligare bidrag är de förslag som har tagits fram utifrån kartläggningen av hur
verksamheter arbetar för att vara ekologiskt hållbara. Med förslagen har
verksamheter möjligheten att med sitt BI stärka sitt ekologiskt hållbara arbete. Hur
problematiskt det blir för verksamheterna att implementera dessa förslag i sin
verksamhet och i sitt BI är däremot oklart. Det går därför inte att med säkerhet säga
hur utfallet av implementering av förslagen ser ut i praktiken. Om det går att
implementera dessa förslag utan komplikationer kan verksamheter spara pengar
samtidigt som de arbetar mer ekologiskt hållbart. Resultatet av studien kan även
användas av verksamheter för att öka kunskap och medvetenhet kring hur de kan
använda sitt BI inom nya områden i verksamheten, det vill säga vid ekologiskt
hållbart arbete.
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6 Slutsatser
Huvudsyftet med studien var att kartlägga hur verksamheter i praktiken arbetar för
att vara ekologiskt hållbara med stöd från BI. Delsyftet var att presentera förslag på
hur BI kan stärka verksamheternas arbete med ekologisk hållbarhet. Genom att
undersöka detta kunde även studiens frågeställning “Hur kan BI stödja verksamheter
att arbeta ekologiskt hållbart?” besvaras.
I litteraturstudien framkom det att då en verksamhet arbetar för att vara ekologiskt
hållbar kan arbetet delas upp i tre olika delar. Dessa delar är miljömål, ekologiskt
hållbara indikatorer samt mätning och övervakning. Vid detta arbete kan
verksamheter ta stöd från BI för att stärka sitt ekologiskt hållbara arbete. Tidigare
forskning påtalar att verksamheter främst använder sig av BI för ekonomisk
uppföljning men att de med fördel kan hantera sitt arbete med ekologisk hållbarhet i
sitt BI (Petrini & Pozzebon, 2009). Resultatet av studien styrker det som Petrini och
Pozzebon (2009) beskriver, de flesta verksamheter som deltagit i studien har ett BI
men använder sig främst av sitt BI vid ekonomiska uppföljningar. Vissa av
verksamheterna använde sig till viss del av sitt BI för att stödja sitt ekologiskt
hållbara arbete. Stödet var i dessa fall endast till exempel insamling av data till de
ekologiskt hållbara indikatorerna i de automatiserade processerna.
Det beskrivs att det krävs mer studier kring hur BI kan stödja verksamheter med sitt
ekologiskt hållbara arbete (Petrini & Pozzebon, 2009; León-Soriano et al., 2010;
Grecu & Nate, 2014). Utifrån det material som samlades in via intervjuer togs förslag
fram på hur verksamheter kan ta stöd från BI för att stärka sitt arbete med ekologisk
hållbarhet. Vår studie bidrar med kunskap kring hur verksamheter kan
arbeta ekologiskt hållbart med stöd från BI. Studien bidrar även med förslag kring
hur verksamheters arbete med ekologisk hållbarhet kan stärkas genom att de tar
stöd från BI. Studiens framtagna förslag förutsätter att verksamheterna har
identifierade ekologiskt hållbara indikatorer. Genom att ha definierade ekologiskt
hållbara indikatorer kan verksamheter få stöd från BI med att arbeta ekologiskt
hållbart genom att:





Integrera det ekologiskt hållbara arbetet i kärnverksamhetens BI
Övervaka verksamhetens processer samt analysera data från processerna för
att se till att arbetet sker mot verksamhetens miljömål
Automatisk insamling av data i verksamhetens processer till de ekologiskt
hållbara indikatorerna
Visualisering av ekologiskt hållbara indikatorer samt möjlighet att spåra vart
data till dessa kommer ifrån
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6.1 Framtida forskning
Den empiriska studien har påvisat att det finns en avsaknad användning av BI vid
arbetet med ekologisk hållbarhet bland tillverkande verksamheter. Denna studie
har resulterat i förslag på hur BI kan stödja verksamheter att arbeta ekologiskt
hållbart. Framtida forskning kan testa hur förslagen påverkar arbetet med ekologisk
hållbarhet i praktiken. Då det finns påvisade fördelar som BI tillhandahåller kan
framtida forskning undersöka potentiella utmaningar med att integrera det
ekologiskt hållbara arbetet i verksamheters BI. Detta för att kartlägga vilka
utmaningar eller hinder som verksamheter upplever med att använda BI för att
arbeta ekologiskt hållbart. Framtida forskning kan även identifiera vilka
bakomliggande faktorer som leder till att fler verksamheter inte tar stöd från BI vid
arbete med ekologisk hållbarhet och presentera förslag på hur dessa faktorer kan
hanteras.
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Bilagor
Bilaga 1: Operationaliseringsschema
Ekologiskt hållbart arbete

Relaterad Litteratur

Vilken roll har du på företaget?

Ingen litteratur

Skulle du kunna beskriva övergripande hur ert
hållbarhetsarbete ser ut?

Ingen litteratur

Varför anser ni att det är viktigt att arbeta
hållbart?

Melville, 2010
Lacy et al., 2010
Crittenden et al., 2011
Grecu & Nate, 2014
Bansal, 2005
León-Soriano et al., 2010

Vem tar besluten när det kommer till hur ni ska
arbeta för att vara ekologiskt hållbara?

Ingen litteratur

Upplever du att ert företag har erhållit fördelar
genom att arbeta ekologisk hållbarhet? Vilka
fördelar har ni då upplevt?

Grecu & Nate, 2014
Crittenden et al., 2011
Azapagic, 2003
Lacy et al., 2011
León-Soriano et al., 2010
Figge et al., 2002

Tittar ni på den ekologiska hållbarheten och
företagets ekonomi tillsammans?

León-Soriano et al., 2010
Figge et al., 2002
Grecu & Nate, 2014

Miljömål

Relaterad Litteratur

Vilka miljömål arbetar ni mot?

Dyllick & Hockerts, 2002
Seidel et al., 2015
Chen et al., 2008

Varför har ni just dessa mål?

Dyllick & Hockerts, 2002
Seidel et al., 2015
Chen et al., 2008

Hur följer ni upp dessa mål?

Darnall et al., 2008
Melville, 2010

Indikatorer vid ekologiskt hållbart arbete

Relaterad litteratur

Använder ni er av någon form av indikator för
att övervaka hur hållbart ni arbetar?

Azapagic, 2003
Figge et al., 2002
Ranjan 2009
Negash, 2004
León-Soriano et al., 2010
Henri & Journeault, 2008
Puig et al., 2014

Vilka indikatorer använder ni för att övervaka
hur ekologiskt hållbart ni arbetar?

Azapagic, 2003
Figge et al., 2002
Ranjan 2009
Negash, 2004
León-Soriano et al., 2010
Henri & Journeault, 2008
Puig et al., 2014

Mäta och övervaka

Relaterad litteratur

Hur sker arbetet hos er då ni arbetar med att
mäta hur hållbart ni arbetar? T ex den
ekologiska hållbarheten?

Figge et al., 2002
Crittenden et al., 2011
Lacy et al., 2010

Mäter ni ekologiska mätetal?
Hur mäter ni?

Azapagic, 2003
Figge et al., 2002
Crittenden et al., 2011
Lacy et al., 2010

Har ni upplevt några utmaningar när det
kommer till att mäta hur (ekologiskt) hållbart ni
arbetar? Vilka?

León-Soriano et al., 2010
Grecu & Nate, 2014
Petrini & Pozzebon, 2009
Figge et al., 2002

BI

Relaterad Litteratur

Vart i er verksamhet använder ni er av BI?

Grecu & Nate, 2014
Olszak & Ziemba, 2012
Ranjan, 2009

Vilket BI-system använder ni er av?

Ingen litteratur

Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete

Relaterad Litteratur

Mäter/övervakar ni hållbarhetsrelaterade mätetal Grecu & Nate, 2014
i ert BI-system? Hur och vilka?
Petrini & Pozzebon, 2009
(Om ja på fråga 1) Uppstod det utmaningar när ni Petrini & Pozzebon, 2009
skulle börja mäta dessa i ert BI-system?
Grecu & Nate, 2014
Hur mäter ni hur hållbart ni arbetar med hjälp av Petrini & Pozzebon, 2009
ert BI-system?
Grecu & Nate, 2014
Vilka indikatorer använder ni för att övervaka hur Azapagic, 2003
ekologiskt hållbart ni arbetar i ert BI system?
Figge et al., 2002
Ranjan 2009
Negash, 2004
León-Soriano et al., 2010
Henri & Journeault, 2008
Puig et al., 2014
(Om nej på fråga 1) Har ni tänkt på att ni kan
Grecu & Nate, 2014
använda er av ert BI för att arbeta hållbart?
Petrini & Pozzebon, 2009
Utmaningar?
Kan du nämna områden som ni har förbättrat
Grecu & Nate, 2014
sedan användningen av ert BI-system i detta syfte? Olszak & Ziemba, 2012
Ranjan, 2009

Bilaga 2: Sammanställning av resultat
I tabellen nedan presenteras en sammanfattning av vad som har motiverat
respektive verksamhet till att arbeta ekologiskt hållbart. Det kan till exempel handla
om krav eller om fördelar som de kan uppnå genom att arbeta ekologiskt hållbart.
Verksamhet

Ekologiskt hållbart arbete

A





ISO 14000
Krav från intressenter
Tittar inte på ekonomiska fördelar

B





ISO 14000
Krav från intressenter
Tittar på ekonomiska fördelar

C





ISO 14000
Krav från intressenter
Tittar inte på ekonomiska fördelar

D





ISO 14000
“Bra för varumärket”- inte krav
Tittar inte på ekonomiska fördelar

E





ISO 14000
Krav från intressenter
Tittar på ekonomiska fördelar

F






ISO 14000
Krav från intressenter
Tittar på ekonomiska fördelar
Involverat i kärnverksamheten

G





ISO 14000
Krav från intressenter
Tittar på ekonomiska fördelar

Tabellen miljömål sammanfattar de miljömål som respektive verksamhet har.
Verksamhet

Miljömål

A




Minska avfall till noll
Minska vattenförbrukning

B





Minska svinn
Öka produktiviteten
Använda elbilen mer

C







Tillverka mer miljövänliga produkter
Minska energiförbrukning
Minska materialförbrukning
Minska utsläpp av koldioxid
Miljöcertifiera fabriker med mer än 100 anställda

D





Arbeta effektivare med resurser
Minska utsläpp av koldioxid
Endast använda biogas

E








Minska svinn
Effektivisera arbetet
Minska energiförbrukning
Minska dieselförbrukning
Tillverka mer miljövänliga produkter
Köra miljövänligt

F






Minska utsläpp
Mer förnybar kapacitet
Ökad energieffektivitet
Förbättrad resurseffektivitet

G






Minska energiförbrukning
Minska utsläpp
Minska svinn
Effektivisera arbetet

Tabellen nedan sammanfattar de ekologiskt hållbara indikatorer som respektive
verksamhet mäter och övervakar för att se till att de uppnår sina miljömål.
Verksamhet

Ekologiskt hållbara indikatorer

A






Vattenförbrukning
Miljöfarligt avfall
Naturgasförbrukning
Energiförbrukning

B






Energiförbrukning
Svinnprocent
Vattenförbrukning
Användning av elbil

C








Vattenförbrukning
Materialförbrukning
Avfall
Energiförbrukning
Utsläpp av koldioxid
Användning av kemikalier

D






Användning av biogas
Utsläpp av koldioxid
Dieselförbrukning
Energiförbrukning

E








Dieselförbrukning
Energiförbrukning
Fjärrvärmeförbrukning
Vattenförbrukning
Utsläpp av lösningsmedel
Indirekt koldioxidutsläpp

F












Genererad el
Hur elen är producerad
Var elen är producerad
Fossilkraft
Biomassa
Avfall
Utsläpp av koldioxid
Utsläpp av kväveoxid
Utsläpp av svaveloxid
Mängden utbruten kol

G








Energiförbrukning
Avfall
Vattenförbrukning
Resursförbrukning
Svinn
Utsläpp av koldioxid

I tabellen nedan presenteras hur respektive verksamhet arbetar med att mäta och
övervaka sina ekologiskt hållbara indikatorer.
Verksamhet

Mäta och övervaka

A






Manuellt
Månadsvis
Koldioxid på koncernnivå
Konsolideras hos koncern

B






Manuellt
Beräkning (fakturor + svinn)
Kollar mätare
Sammanställs på plats till ledningen

C






Manuellt och med system
Beräkningar manuellt
För in data i databas- hämtas ut och konsolideras hos
koncernen
Koldioxid - koncernen beräknar

D




Manuellt
Fakturor

E






Manuellt
Fakturor
Avläsningar
Beräkningar

F






Manuellt och med system
Beräkning + manuell avläsning
Automatiserade processer automatiserad mätning
Konsolideras på koncernnivå

G






Manuellt och system
Koncernen kollar kvartalsvis
Vissa mätningar dagligen
För in både manuell data och automatiskt insamlad
data i miljödatasystemet
Inte tillgång till fabrikernas egna system



Tabellen nedan visar vilka verksamheter som tar stöd från BI vid sitt ekologiskt
hållbara arbete och även hur de tar stöd från BI vid detta.
Verksamhet

Stöd från BI vid ekologiskt hållbart arbete

A



Inget stöd vid ekologiskt hållbart arbete

B



Inget stöd vid ekologiskt hållbart arbete

C



Stöd i vissa fabriker men inte koncernnivå

D



Inget stöd vid ekologiskt hållbart arbete

E



Inget stöd vid ekologiskt hållbart arbete

F



Stöd vid automatiserade processer (samla in data &
övervaka)
Inte kopplat automatiserade datainsamlingen med
koncernen, ingen spårbarhet


G





Miljöfrågor
Miljödatasystem - samlar all data kring indikatorer men ingen spårbarhet (konsoliderat från
automatiserad och manuell insamling)
Stöd vid automatiserade processer (samla in data &
övervaka)
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