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Bakgrund och Syfte: Hållbarhet tar allt större plats i samhällsdebatten idag, vilket har lett till högre 

krav på kommunal hållbarhetsstyrning. Tidigare forskning lyfter fram balanserat styrkort som ett 

styrmedel för hållbarhetsstyrning. Tidigare forskning hävdar dock att det saknas studier om 

hållbarhetsstyrkort (Sustainability Balanced Scorecard, SBSC) i offentlig sektor. Tidigare forskning 

hävdar också att SBSC är mer lämplig för offentlig kontra privat sektor, då finansiella prioriteringar 

ser annorlunda ut.  

 

Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur personer i kommunal ledning upplever 

möjligheter och begränsningar att integrera hållbarhetsmått i SBSC, främst vad gäller skapande av 

orsak- och verkansamband. 

 

Metod: Studien antar ett hermeneutiskt, förståelse och socialkonstruktivistiskt perspektiv med en 

abduktiv forskningsansats. Studien har en kvalitativ forskningsdesign där semistrukturerade 

intervjuer utförs för att samla in empiriskt material. Abduktiv forskningsansats synliggörs då 

teoretisk referensram och empiri byggs upp växelvis. Analys av empiriskt material sker efter 

inspiration från hermeneutisk spiral där del och helhet ställs mot varandra. Analysens struktur utgår 

från syftet, med fokus på möjligheter och begränsningar att integrera hållbarhetsmått i SBSC. 

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat tyder på att det främst upplevs finnas begränsningar vid 

skapande av orsak- och verkansamband i SBSC. Vi identifierar fyra huvudsakliga begränsningar 

och två möjligheter att integrera hållbarhetsmått i kommunala SBSC. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att fortsatta studier kan göras där personer i kommunal 

ledning studeras under längre tidsperioder med fokus på möjligheter och begränsningar att 

integrera hållbarhetsmått i SBSC. Fler förslag på vidare forskning är att studera kombinationer av 

socialt konstruerade och statiskt kartlagda orsak- och verkansamband i SBSC.  

 

Uppsatsens bidrag: Ur teoretisk synvinkel bidrar studien till en förståelse för politikens inverkan 

på SBSC i kommuner. Studien indikerar även att kommunal ledning tenderar att prioritera 

finansiella mål och prestationsmått. Studien bidrar också till teorier om komplexitet och 

tidsfördröjning mellan hållbarhetsdimensionerna som påverkar skapande av orsak- och 

verkansamband. Ur praktisk synvinkel rekommenderar vi personer i kommunal ledning att skapa ett 

härlett hållbarhetsstyrkort, där kortsiktiga hållbarhetsmått är kopplade till långsiktiga, vilka placeras 

i ett separat perspektiv. 

 

Nyckelord: Hållbarhetsstyrkort, SBSC, Offentlig sektor, Kommuner, Hållbarhetsmått, Orsak- och 

verkansamband.  

 

 



 

 

ABSTRACT     

 
 

Title: Sustainability Balanced Scorecard - Experienced opportunities and limitations in municipal 

management 
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Background and Aim: Sustainability is a priority in the public debate today, which puts increasing 

demand on sustainability management in municipalities. Previous research indicates that Balanced 

Scorecard is a tool for sustainability management. However, prior research argues that there is a 

lack of studies regarding Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) in the public sector. Prior 

research suggests that SBSC is better suitable for the public sector, rather than the private sector, 

since financial priorities are different.  

 

Our aim for this study is to provide understanding of how people in municipal management 

experience opportunities and limitations to integrate sustainability measures in SBSC, primarily 

regarding the creation of cause and effect relationships.  

 

Method: This study adopts a hermeneutic, understanding and social constructionist perspective 

with an abductive research approach. The study has a qualitative research design using semi 

structured interviews to collect empirical data. The abductive research approach is visible in the 

interaction between theoretical framework and empirical material. The analysis is inspired by the 

hermeneutic helix as parts are compared with its entirety. The structure of the analysis is based on 

the aim of the study where focus lies on opportunities and limitations to integrate sustainability 

measures in SBSC.  

Result & Conclusions: The study suggests that there are mainly limitations regarding the creation 

of cause and effect relationships in SBSC. We identify four main limitations and two main 

opportunities for integrating sustainability measures in municipal SBSC. 

 

Suggestions for future research:  We believe that further studies can be done where people in 

municipal management are being studied for longer periods of time focusing on opportunities and 

limitations to integrate sustainability measures in SBSC. Another suggestion for further studies is to 

study combinations of socially constructed and statistical cause and effect relationships in SBSC.   

 

Contribution of the thesis: From a theoretical point of view, this study contributes to the effect 

politics have on SBSC in municipalities. The study also indicates that municipal management tend 

to prioritize financial goals and measures. Thereby the use of SBSC could be questioned. It also 

contributes to theories about complexity and time delay between the sustainability dimensions that 

affect the creation of cause and effect relationships. From a practical point of view, we advise 

people in municipal management to create a Derived SBSC, where short-term sustainability 

measures in the scorecard are linked to the long-term separate perspective. 

 

Key words: Sustainability Balanced Scorecard, SBSC, Public sector, Municipalities, Sustainable 

measures, Cause and effect relationship. 
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1.Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

 
Det pågår idag en debatt gällande strategisk kommunal styrning (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016). Relaterat innefattar New Public Management, NPM, idéer om offentlig styrning. 

NPM har utvecklats för att styrning i offentlig sektor ska effektiviseras (Lapsley, 2009). Vidare 

finns det ett tryck på förbättring av prestation och prestationsmätningar för offentliga 

organisationer, då de befinner sig i en global miljö med krav från olika intressenter (Northcott & 

Taulapapa, 2012; Balabonienė & Večerskienė, 2015; Adams, Muir & Hoque, 2014).  

 

Just dessa krav från intressenter ska även ha bidragit till att hållbarhetsfrågor idag ses som viktiga i 

verksamhetsstyrningen (Lucie, 2014; Länsiluoto & Järvenpää, 2010). Satsningar kring hållbarhet 

menas vara ett kommunalt samhällsuppdrag (Swedish Standards Institute, 2013) och det anses även 

vara centralt att hållbarhetsarbetet utförs strategiskt (Garcia, Cintra, Torres & Lima, 2016). För att 

utveckla strategisk styrning med fokus på prestationsmätning anses balanserat styrkort vara ett 

användbart verktyg inom offentlig sektor. Balanserat styrkort (Balanced Scorecard, BSC) anses 

även vara användbart vid integrering av hållbarhet i styrningen genom skapandet av ett 

hållbarhetsstyrkort (Sustainability Balanced Scorecard, SBSC) (EUPAN, 2010).  

 

1.2 Problemformulering 
 

Adams et al. (2014) menar att hållbarhetsaspekterna tar större plats inom styrning för offentliga 

verksamheter idag. Även Chai (2009, s. 3) diskuterar att offentlig sektor i allt större omfattning 

fokuserar på hållbarhet då de är direkt ansvariga för samhället som helhet, och att kraven utifrån 

ökar. Dock så menar han att offentlig sektor inte alltid inkluderar hållbarhet i styrningen och 

uppföljningen varav man går miste om den strategiska förankringen. Detta påstås vara 

problematiskt. Även Adams et al. (2014) diskuterar denna problematik. Om ekonomisk-, ekologisk- 

och social hållbarhet ska kunna förbättras bör frågorna integreras strategiskt i organisationer 

(Kalender & Vayvay, 2016; Figge, Hahn, Schaltegger & Wagner, 2002 & Butler, Henderson & 

Raiborn, 2011).  

 

Här anses BSC utgöra ett verktyg för integrering av hållbarhet genom skapandet av ett SBSC för 

offentliga organisationer, däribland kommuner. SBSC är en vidare utveckling av BSC där 

hållbarhetsmått inkluderats (Chai, 2009, s. 4; Cruz & Marques, 2014).  
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Grundidéen med det ursprungliga BSC är att det är ett styrverktyg för strategisk styrning där 

finansiella samt icke-finansiella prestationsmått sammanlänkas via fyra perspektiv: utvecklings-, 

inre process-, kund- och finansiella perspektivet (Kaplan & Norton, 2001). Samtliga prestationsmått 

utgår från organisationens strategi och riktas mot de finansiella målens genomförande. Därmed 

utgör det finansiella perspektivet och dess prestationsmått styrkortets slutgiltiga mål. För att 

tydliggöra hur styrkortets slutgiltiga mål nås bör prestationsmått i BSC sammankopplas via orsak- 

och verkansamband.  

 

Orsak- och verkansamband visar hur mål inom ett perspektiv i styrkortet driver mål (drivande 

indikatorer) inom ett annat (utfallsindikatorer) där det slutliga långsiktiga målet är de finansiella 

resultaten (Kaplan & Norton, 1996a). Exempelvis hur satsningar på personalens välmående och 

förbättring av inre processer i sin tur minskar kostnaderna och då påverkar det finansiella 

perspektivet. Orsak- och verkansamband ämnar på så sätt skapa lärande så organisationen uppfyller 

dess strategiska mål (Kaplan & Norton, 1996a, 1996b, 2001; Nørreklit, 2003; Speckbacher et al., 

2003; Francioli & Cinquini, 2014; Niven, 2008, s. 38).  

 

En vidareutveckling av orsak- och verkansamband är den strategiska kartan, vilken på ett konkret 

sätt illustrerar hur samband mellan samtliga prestationsmått och perspektiv ser ut. Kartan ämnar 

visa hur de lika prestationsmåtten och perspektiven påverkar varandra (Kaplan & Norton, 2000; 

Speckbacher et al., 2003; Pfeiffer, 2003). Enligt Figge, Hahn, Schaltegger och Wagner (2002) kan 

organisationer integrera hållbarhetsmått i BSC och då skapa ett SBSC. Hållbarhetsstyrning genom 

SBSC menas ha fördelen att vara strategiskt grundad till skillnad från andra styrverktyg (Figge et 

al., 2002; Butler, Henderson & Raiborn, 2011).  

 

Hahn och Figge (2016) skriver att SBSC är lämpligt för organisationer i offentlig sektor i och med 

att dessa inte prioriterar vinstmaximering. Detta då de menar att skapande av orsak- och 

verkansamband underlättas om hållbarhetsmått inte behöver kopplas till finansiella mål. Då orsak- 

och verkansamband påstås vara en grundbult inom BSC är det centralt även inom SBSC 

(Journeault, 2016; Hahn & Figge, 2016). Det framhävs att samband är viktiga för att kunna berätta 

historien om organisationens hållbarhetsstrategi, hur den ska genomföras och operationaliseras 

genom SBSC (Jones, 2011a, 2011b; Radu, 2012).  

 

Det anses dock finnas en problematik kring skapande av orsak- och verkansamband i SBSC, utöver 

kopplingar till finansiella mål (Hansen & Schaltegger, 2014; Sundin, Granlund & Brown, 2010; 

Van der Woerd & Van den Brink, 2004; Hubbard, 2009). Problematiken uppstår då hållbarhetsmått 
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påstås stå i konflikt med varandra och därmed vara svåra att förena (Hansmann, Mieg & 

Frischknecht, 2012; Hahn & Figge, 2016). Denna oförenlighet menas försvåra skapande av orsak- 

och verkansamband i SBSC (Hahn & Figge, 2016). Av den anledningen uppfattas det finnas en risk 

att hållbarhetsmått utformas på sidan av styrkortet, varmed strategisk förankring gentemot övriga 

mål och mått förloras (Butler et al., 2011). Vidare skriver Lueg och Carvalho e Silvas (2013) att 

SBSC inte kan klassas som BSC om det inte tydliggörs hur orsak- och verkansamband skapas. Vi 

menar därmed att orsak- och verkansamband är viktiga inom SBSC.  

 

Adams et al. (2014) studie ger en inblick i hur BSC kan användas i offentlig sektor, de menar dock 

att det behövs det mer forskning av SBSC för organisationer inom offentlig sektor. De ser behov av 

utveckling av prestationsmätning som främjar genomförandet av hållbarhetsstrategin. Monteiro och 

Ribeiro (2017) menar att SBSC och relaterad forskning tidigare mestadels rört privat sektor men att 

intresset gentemot den offentliga sektorn ökat de senaste åren. Dock menas forskningen än vara 

begränsad. På grund av ovanstående problematik vad gäller skapande av dessa samband och att 

forskning inom offentlig sektor anses bristfällig, menar vi att ytterligare forskning är relevant och 

att det finns ett forskningsgap. 

 

1.3 Syfte  

 
 

Vårt syfte är att skapa förståelse för hur personer i kommunal ledning upplever möjligheter och 

begränsningar att integrera hållbarhetsmått i SBSC, främst vad gäller skapande av orsak- och 

verkansamband.  

 

1.4 Begreppsförklaring 

 

Vi har valt att benämna balanserat styrkort som det svenska begreppet men även som bara styrkort 

samt den engelska förkortningen för Balanced Scorecard; BSC. Vidare har vi valt att benämna 

hållbarhetsstyrkort som både det svenska begreppet men även den engelska förkortningen av 

Sustainability Balanced Scorecard; SBSC. Detta för att öka läsbarheten i texten.  
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2. Metod 

 
 

I följande kapitel presenteras studiens metod vad gäller världsbild, kunskapssyn, 

forskningsstrategier, forskningsdesign, konkreta metodval och diskussion om kvalitetskriterier och 

källkritik. Metodkapitlet behandlar även hur vi bearbetat empirin samt hur vi gått tillväga då vi 

byggt vår teoretiska referensram genom en beskrivning av utförd litteraturstudie.  

 

2.1 Vetenskapsteoretisk bakgrund 
 

2.1.1 Hermeneutik  

I och med att studiens syfte är att skapa förståelse för hur personer inom kommunal ledning 

upplever integration av hållbarhetsmått i styrkortet har vi utgått från en vetenskaplig tradition som 

knyter an till detta, hermeneutik. Vi ansåg det vara en relevant vetenskapsteoretisk referensram i 

och med att hermeneutiken betonar tolkning och förståelse. Just fokus på förståelse särskiljer 

hermeneutiken mot den naturvetenskapliga positivistiska forskningen där man istället prioriterar 

förklaring (Bryman & Bell, 2011, s. 38; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 198; Gummesson, 2003).  

 

Vidare menas en grundbult inom hermeneutiken vara att forskningen är ideografisk (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 267). Det innebär att man utgår ifrån en viss kontext utan avsikt att resultaten ska 

kunna generaliseras till en hel population. Det innefattar även en tro på att vetenskaplig kunskap 

skapas utifrån erfarenhet från specifika fall. Sammantaget menas hermeneutik poängtera vikten av 

subjektivitet kontra den naturvetenskapliga positivismens objektivitet (Sohlberg & Sohlberg, 2013; 

Bryman & Bell, 2011). Dessa synsätt har återspeglats i vår studie i och med att vi inte har haft som 

avsikt att våra resultat ska kunna generaliseras. I vår studie har vi låtit människan och dess 

upplevelser vara i fokus. Vi har valt att bortse från kvantifiering av orsak- och verkansamband, och 

istället prioriterat aktörernas subjektiva upplevelser för att på så sätt skapa förståelse. Detta 

uppfattade vi vara i överensstämmelse med den hermeneutiska traditionen.  

 

Ödman (2017, s. 99) kallar hermeneutiken för en kontextuell filosofi där kontexten är avgörande för 

skapande av tolkning och förståelse. Författaren menar att man måste förstå helheten, kontexten, för 

att kunna förstå delarna men att det samtidigt inte går att förstå helheten förrän man förstått delarna. 

Därmed är förståelse- och tolkningsperspektivet komplext och saknar facit. Här nämns även 

resonemanget om den hermeneutiska cirkeln som symboliserar synsättet att delar ska relateras till 

en helhet och vice versa (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 98).  
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En vidareutveckling på den hermeneutiska cirkeln är den hermeneutiska spiralen. Enligt Ödman 

(2017, s. 105) krävs det vissa förutsättningar för att förståelsen ska utvecklas likt en spiral. Detta är 

att studien bör ske enligt det öppna frågandets princip (Gadamer, 1972 refererad i Ödman, 2017, s. 

105). Det innebär att man måste förstå sin kunskapsbrist och att frågorna därmed förändras utifrån 

de svar man får. Spiralen symboliserar därmed även ett fokus på vidareutveckling och en ständig 

strävan framåt i kunskapsutvecklingen. Detta då delar jämförs med dess helhet och vice versa i ett 

kontinuerligt växelspel. Djupare förståelse skapas genom att kontinuerligt ställa förförståelse 

gentemot nyutvecklad förståelse (Gummesson, 2003, 2005). Vår studie har inspirerats av tankesättet 

kring den hermeneutiska spiralen då deltagarnas upplevelser kontinuerligt ställts mot befintlig teori 

varmed vår förståelse successivt utvecklats.  

 

Att tolka är en central aspekt inom hermeneutiken. I vår studie har det tagit sig i uttryck både i att: 

1) studien utgått från personer i kommunal lednings upplevelser och tolkningar men även 2) att vi 

själva utifrån vårt empiriska resultat gjort tolkningar. Vi har då fokuserat på möjligheter och 

begränsningar kring integration av hållbarhetsmått i SBSC där vi dragit paralleller till tidigare 

forskning. Detta ses som två olika tolkningsnivåer (Bryman & Bell, 2011, s. 41; Allwood, 2004, s. 

24). Våra tolkningar har varit subjektiva utefter den hermeneutiska kunskapsteorins grundidéer.  

2.1.2 Socialkonstruktivism  

Studien har i enlighet med dess hermeneutiska utgångspunkt antagit en socialkonstruktivistisk 

världssyn. Socialkonstruktivism handlar om tron på att människans kunskap påverkas av det sociala 

sammanhang hon befinner sig i där subjektiv upplevelse är i fokus. Detta står i motsats till den 

traditionella föreställningen om att det finns en ren, objektiv form av kunskap vilken är oberoende 

av social påverkan (Wennerberg, 2010, s. 69). Synsättet har återspeglats i vår studie då vi utgått från 

att kommunala organisationer är socialt konstruerade genom sociala processer, vilket Sohlberg och 

Sohlberg (2013, s. 274) benämner som socialkonstruktivistiska riktningar. 

Vi har därmed gjort antagandet att personer i kommunal lednings upplevelser kring integrering av 

hållbarhetsmått i SBSC skapats genom sociala processer omkring dem. Processer ger enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 274) mening genom mänsklig interaktion. I enlighet med det 

författarna skriver har vi haft som avsikt att studien ska representera en avbildning av verkligheten 

som konstruerats i dialog med respondenterna/aktörerna.   
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2.1.3 Förförståelse  

Som ovan nämnts har inspiration hämtats från den hermeneutiska spiralen. Då förförståelse ses som 

centralt begrepp inom hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 245; Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s. 81; Larsson, 2005; Gummesson, 2003, 2005) såg vi det som viktigt att förhålla oss till 

detta. Det påstås att varje människa alltid har vissa föreställningar som påverkar hur denne tolkar 

det som studeras. Enligt Ödman (2017, s.102) är det förförståelsen som gör det möjligt att starta en 

studie överhuvudtaget. Vi kan inte förstå utan att vi redan har förstått menar författaren. Vissa anser 

dock att förförståelse kan vara såväl positivt som negativt. Positivt då det kan gynna förmågan att 

sätta sig in i någon annans situation och därmed skapa ytterligare förståelse. Negativt då 

föreställningarna kan hindra och blockera förmågan att förstå (Alvesson & Sköldberg, 2008; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013; Allwood, 2004, s. 60).  

 

Vi har haft en viss förförståelse då vi under en tidigare kurs på högskolan studerat begreppet BSC, 

och däri orsak- och verkansamband. Vi har även i tidigare kurser blivit bekanta med begreppen 

hållbarhet och hållbarhetsstyrning, då dessa intresserar oss mycket, dock i mindre grad än BSC. 

Dessutom har vi under den här studien, då vi skapat teoretisk referensram, fått djupare kunskaper 

om integrering av hållbarhetsmått i SBSC och orsak- och verkansamband. Vi har därför varit 

medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat hur vi närmat oss empirin och vidare analyserat 

den. Vi har dock mestadels sett förförståelsen som en styrka vilken underlättat vår förmåga att 

skapa förståelse, likt resonemanget kring den hermeneutiska spiralen. 

2.1.4 Forskningsansats  

Precis som ovan nämnts ansåg vi att teoretisk kunskap kunde underlätta vår förståelse för personer i 

kommunal lednings upplevelser av integrering av hållbarhetsmått i SBSC. Av den anledningen 

tyckte vi att det var befogat att i studien utgå från tidigare forskning. Vi upplevde dock både 

induktion och deduktion som alltför låsta vad gäller synen på teoriutveckling. Detta nämner även 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 56), vilka istället förespråkar en abduktiv ansats. Abduktion kan 

ses som en relation mellan teori och forskning med inslag både från induktion och deduktion. Det 

synliggörs i och med att abduktion utgår från såväl empiri som teori. Teori skapas genom att 

successivt tolka såväl empiri som tidigare forskning, vilka sätts i relation till varandra varmed 

kunskapen utvecklas (Reichertz, 2010; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56; Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s. 145).  

 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 56) skriver vidare att abduktion, till skillnad från både deduktion 

och induktion, stämmer överens med hur forskning i praktiken genomförs. Anledningen menas vara 

att abduktion anses underlätta skapande av förståelse. Då förståelse är en grundbult inom 
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hermeneutiken och därmed även i vår studie har denna ansats valts. Vi såg det som berättigat då vi 

upplevde abduktion och den hermeneutiska spiralen gå hand i hand. Detta då bägge ansatserna 

fokuserar på ett kontinuerligt växelspel mellan teori (förförståelse) och empiri, vilket menas leda 

kunskapsutvecklingen framåt i en dynamisk process.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Nedan bifogad forskningsmodell illustrerar hur studien genomförts efter problematisering, 

formulering av syfte och klargörande kring vetenskaplig teoretisk bakgrund. De mörkblå områdena 

representerar studiens samtliga huvudrubriker. Dessa symboliserar uppsatsens kärna; teori och 

empiri, som sedan tillsammans övergår till analys och bidrag. De ljusblå områdena utgör studiens 

tillvägagångssätt (rubrik 2.2). Vi har medvetet valt att låta kvalitetskriterier och etiska 

överväganden genomsyra hela studien. Därmed har vi upplevt även dessa som en del av studiens 

kärna vilket medfört att rubrikerna tilldelats färgen mörkblå.  

 

 

Figur 1. Forskningsmodell. Egen konstruktion. 
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2.2.1 Litteratursökning och källkritik 

Referenser till studiens teoretiska referensram sökte vi fram via olika databaser. Dessa erbjuder en 

stor mängd information på ett snabbt och överskådligt sätt. Dock erhåller olika databaser 

information om olika forskningsområden vilket man bör vara medveten om. Man bör även vara 

uppmärksam på vilka som är upphovsmän, vilka databasen anses vara till för och motivet bakom 

(Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008; Bryman & Bell, 2014, s. 125).  

 

Tidigare forskning menar att det är viktigt att göra en kritisk bedömning av databaser och journals 

referenserna är publicerade i (Eriksson & Hultman, 2014, s. 115; Gummesson, 2003; Cronin et al., 

2008; Bryman & Bell, 2011, s. 125). För att stärka studiens trovärdighet har vi prioriterat sökning i 

databaser rekommenderade för företagsekonomiska studier (Högskolan i Gävle, 2016; Bryman & 

Bell, 2011, s. 123). Med tanke på detta har vi noga valt ut följande databaser till studien: Science 

Direct, Scopus, Emerald, Taylor & Francis online och Discovery.  

 

De vetenskapliga artiklar som valts är samtliga peer reviewed, vilket vi såg som ett kvalitetskrav för 

studien, något som Cronin et al. (2008) rekommenderar. Vi har dock tagit hänsyn till att databasen 

Discovery är allmän och ibland missvisande vad gäller peer reviewed-granskat material (Högskolan 

i Gävle, 2016). Av den anledningen har vi använt Discovery som en första sökportal för att få en 

översikt kring ämnet för att sedan använda resterande databaser till vidare sökning. Detta i 

överensstämmelse med Bryman och Bells (2011, s. 124) resonemang.  

 

Vidare har vi gjort sökningar i databaserna med hjälp av sökord utifrån vårt syfte, något som 

förespråkas inom området (Bryman & Bell, 2014, s. 116, 125; Cronin et al., 2008). De sökord vi 

använt är: Balanced Scorecard, BSC, Sustainability Balanced Scorecard, SBSC, Sustainability, 

Sustainability management, Sustainability measures, Performance Management, Public sector, Non-

profit organization, Strategic management och Cause and effect relationship. Dessa sökord har 

kombinerats i olika varianter. Sökorden användes för att skapa den teoretiska referensramens 

bakgrund och huvudinnehåll (SBSC).  

 

För att skapa trovärdighet är det viktigt att kritiskt granska informationskällor, i vårt fall författare 

till vetenskapliga artiklar och böcker (Eriksson & Hultman, 2014, s. 116). Av den anledningen har 

vi kontrollerat att de är erkända författare inom de vetenskapliga områdena SBSC och BSC. För att 

kunna ta reda på om referenserna är välkända använde vi databasen Scopus funktion att sortera 

källor utefter i vilken mån dess verk citerats av andra. Vi ansåg att källor vilka citerats i betydande 

omfattning var något som kunde indikera dess trovärdighet (Bryman & Bell, 2011, s. 126).    
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De vetenskapliga artiklar vi använt är tillförlitliga då vi valt ut primärkällor framför tertiära källor 

(Cronin et al., 2008; Eriksson & Hultman, 2014, s. 111). Vidare har vi prioriterat aktuella 

referenser, vilka publicerats de senaste fem till tio åren. Detta menar Emerald Publishing Limited 

(2017) är centralt för att källan ska ses som trovärdig. Av den anledningen har vi mestadels använt 

nyare källor. Vissa artiklar och böcker vi valt ut är dock betydligt äldre än så. Detta då vi ansåg 

dessa referenser som relevanta för att skapa en förståelse kring forskningsutvecklingen. 

 

2.2.2 Forskningsstrategi och design 

 

Kvalitativ forskning 

Då hermeneutisk kunskapsteori särpräglar kvalitativ forskning har studien antagit denna 

forskningsstrategi. En forskningsstrategi är enligt Bryman och Bell (2011, s. 49) ett paraply-koncept 

där världssyn, kunskapsteoretisk ansats och förhållandet mellan forskning och teori skiljer sig åt. De 

menar att strategierna grovt kan delas in i kvantitativ och kvalitativ forskning.  

 

Den kvalitativa forskningen tenderar att vara rik på detaljer, deskriptiv och framhäva betydelsen av 

förståelse utifrån ett specifikt sammanhang. Kvalitativ forskning betonar även vikten av flexibilitet 

och att anta deltagarens perspektiv (Bryman & Bell, 2011, s. 411; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

17; Bill & Collier, 2007; Allwood, 2004, s. 25). Denna beskrivning av kvalitativ forskning som 

övergripande strategi har återspeglats i vår studie då vi, i och med vår hermeneutiska ansats, valt att 

fokusera på förståelse i en specifik kontext. I och med att vi utfört semistrukturerade intervjuer, 

vilket beskrivs utförligt nedan, har vi varit flexibla i vårt bemötande av respondenter och anpassat 

oss utefter vad de velat framföra.  

 

Fallstudie 

En forskningsdesign är en struktur eller ett ramverk vilken påverkar metodval samt hur empiri 

analyseras (Bryman & Bell, 2011, s. 62; Tight, 2010). Vidare menas val av forskningsdesign 

återspeglas av grundläggande prioriteringar vad gäller studiens tonvikt på generalisering, förklaring 

och förståelse. Vårt val av forskningsdesign har grundat sig på vårt medvetna val att, som tidigare 

nämnts, inte fokusera på vare sig generalisering eller förklaring. Vi har därmed valt fallstudie som 

forskningsdesign, i överensstämmelse med studiens syfte; att skapa förståelse utifrån social kontext.  

 

Fallstudie som forskningsdesign anses gå hand i hand med det interpretativa, tolkande synsätt som 

hermeneutiken innefattar (Bill & Collier, 2007; Gummesson, 2003). Av den anledningen ansåg vi 
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fallstudiedesign vara ett lämpligt förfarande i vår studie. Detta då en fallstudie är detaljrik och 

speglar det enskilda fallet (Bryman & Bell, 2011, s. 84; Llewellyn & Northcott, 2007; Tight, 2010; 

Gummesson, 2003).  

 

Studien har baserats på multipla fall i form av 14 personer i kommunal ledning inom olika 

kommuner, och utgör därmed en flerfallsstudie (Bryman & Bell, 2011, s. 89). Valet att se till fler 

fall än ett har baserats på vår strävan efter en kvalitativ jämförelse mellan respondenter. Vårt syfte 

med jämförelserna var att skapa ökad förståelse och teoretisk reflektion, något som även Bryman 

och Bell (2011, s. 93) och Eriksson och Hultman (2014, s. 101) diskuterar.  

2.2.3 Semistrukturerade intervjuer 

Metoder såsom deltagande observation, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper anses vara lämpliga 

inom kvalitativa studier. Detta då kvalitativ forskning betonar vikten av närhet till deltagare för att 

underlätta förmågan att utgå från deras perspektiv och anta ett tolkande synsätt (Bryman & Bell, 

2011, s. 393, 419). Med tanke på den begränsade tid denna studie innebar har vi valt att använda oss 

av intervjuer. Sohlberg & Sohlberg (2013, s. 150) menar att intervjuer är den metod som ger mest 

fördjupad kunskap om människors erfarenheter, tolkningar och upplevelser, vilket vi uppfattade 

överensstämma med vårt syfte.  

 

Kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller semistrukturerade (Bryman & Bell, 2011, s. 

475). Ostrukturerade intervjuer liknar ett samtal och utgår ofta från en enda frågeställning. I och 

med att studien har ett tydligt och specifikt syfte har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer. 

Detta då semistrukturerade intervjuer baseras på teman (intervjuguide) vilka ämnar bidra till att 

frågeställningar relaterade till syftet besvaras (Bryman & Bell, 2011, s. 477). Vidare ansåg vi valet 

som befogat då en intervjuguide underlättar skapande av struktur vid flerfallsstudie (Bryman & 

Bell, 2011, s. 480). På så sätt har kvalitativ jämförelse mellan respondenter möjliggjorts. 

 

Vi har även valt denna metod då den möjliggjort en relativt flexibel intervjuprocess. Flexibiliteten 

har gjort att vi kunnat ge utrymme för respondenterna att komma med egna förklaringar och vara 

spontana i sina svar (Bryman & Bell, 2011, s. 476; Eriksson & Hultman, 2014, s. 105), vilket 

beskrivs utförligare nedan. Vidare ansåg vi semistrukturerade intervjuer som ett lämpligt val i och 

med att vi var två personer som utförde intervjuerna. Vi har valt att dela upp dessa på grund av 

geografiska avstånd oss författare emellan. Här anser Bryman och Bell (2011, s. 479) att 

intervjuguiden säkerställer en viss jämförbarhet.  
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2.2.4 Urval 

Studiens empiri har byggts på ett målstyrt urval (Bryman & Bell, 2011, s. 498, 452). Det innebär att 

vi har valt ut respondenter strategiskt utifrån studiens syfte. Denna urvalsteknik anses förenlig med 

hermeneutisk ansats (Gummesson, 2003). Val av urvalsteknik har grundat sig på vår strävan att 

analys och förståelse ska bli så djupgående som möjligt.  

 

Med tanke på detta har vi valt personer i kommunal ledning utefter aktuell kommuns 

hållbarhetsprofil samt användande av balanserat styrkort. Vi har särskilt prioriterat respondenter där 

aktuell kommun tydligt sagt sig inkludera hållbarhetsmått i styrkortet. Rent praktiskt har urvalet 

skett genom sökningar på Google där vi funnit miljöranking-listor med kommuner. Vid Google-

sökningarna har även kommuner med styrkort dykt upp. Vi har sedan klassat kommunerna vi funnit 

via sökningarna i tre grupper: 1) kommuner som har styrkort, 2) kommuner som arbetar synligt med 

hållbarhet, 3) kommuner som arbetar synligt med hållbarhet samt har styrkort. Sedan har vi 

prioriterat att kontakta respondenter i grupp tre.  

 

För att kunna uppnå den förståelse vi eftersträvat har vi valt respondenter utifrån olika yrkesroller. 

Vi har konstruerat tre grupper som vi kallar strategiska yrkesgrupper, kopplade till vårt syfte. Detta 

för att förmedla en kvalitativt nyanserad bild av hur hållbarhetsstyrkort upplevs (Bryman & Bell, 

2011, s. 402). För att skapa en djupgående förståelse ansåg vi därmed att vi behövde intervjua 

personer som är insatta i hållbarhetsstyrkort på olika sätt.  

 

Vi har i utvalda kommuner efterfrågat personer som ingår i någon av följande tre strategiska 

yrkesgrupper: 1) Övergripande strategisk roll, 2) Hållbarhets strategisk roll och 3) Ekonomisk roll. 

Övergripande strategisk roll valdes då vi eftersträvade respondenter med en övergripande 

uppfattning om hållbarhetsstyrkort. Dock ansåg vi att en mer specifik insikt kring sociala- och 

ekologiska hållbarhetsmål behövdes för att stärka vår förståelse, varmed personer med en 

hållbarhets strategisk roll valdes. Vad gäller ekonomisk roll eftersträvade vi dessutom en mer 

specifik ekonomisk insikt i hållbarhetsstyrkort. 

 

Det målstyrda urvalet ledde dock fram till att respondenter rent geografiskt var utspridda över hela 

landet. På grund av att telefonintervjuer anses kunna brista i sin kvalitet då man inte ser 

respondenten och det som signaleras icke-verbalt (Bryman & Bell, 2011, s. 495) hade vi som 

målsättning att prioritera respondenter vilka vi kunde besöka och intervjua på plats. Dock så visade 

det sig vara svårt att finna tillräckligt många lämpliga respondenter utefter vårt syfte med studien 

som dessutom befann sig geografiskt nära.  
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Novick (2008) skriver att även om kritik riktats mot telefonintervjuer, så finns det inga belägg för 

dess upplevda brister. Att kvaliteten vid telefonintervjuer skulle vara sämre på grund av att det 

uppstår en förvrängd tolkning av materialet då icke-verbala signaler gås miste om anses inte 

stämma. Liknande tankar har även Opdenakker (2006) som dessutom påstår att telefonintervjuer 

blir allt vanligare i kvalitativ forskning. Det ses som en del av utvecklingen kring nya tekniker att 

utföra intervjuer. Författaren anser att även om telefonintervjuer innebär att man mister icke-verbala 

signaler via kroppsspråk så kan dessa istället plockas upp genom att vara observant på röstläge, hur 

personen pratar och dylikt. Därmed menas den eventuella kvalitetsbristen kunna vägas upp. Det 

poängteras även att tolkning av icke-verbala signaler inte alltid är avgörande för studiens 

genomförande och därmed dess kvalitet. Allt handlar om vilket syfte studien har.  

 

Vidare menar Novick (2008) att telefonintervjuer har sina fördelar då respondenter känner sig mer 

avslappnade och villiga att berätta om sina upplevelser kontra intervjuer på plats. Det förklaras av 

att respondenterna anser sig kunna vara anonyma. Opdenakker (2006) skriver att ytterligare en 

fördel med telefonintervjuer är att kunna intervjua personer som på grund av geografiska avstånd 

inte annars varit möjliga att intervjua.  

 

Vi har därmed valt att förutom intervjuer på plats utföra telefonintervjuer. Detta då det precis som 

Novick (2008) och Opdenakker (2006) skriver finns fördelar. Vi bedömde telefonintervjuer som 

relevanta för att kunna skapa vårt målstyrda urval då geografiska hinder samt tidsbrist förhindrade 

vår möjlighet att utföra samtliga intervjuer på plats. Vår upplevelse var att icke-verbala signaler inte 

var avgörande för intervjuernas kvalitet utefter studiens syfte. För att kunna tolka respondenternas 

upplevelser har vi istället fokuserat på hur respondenterna svarat, det vill säga exempelvis lagt 

märke till ordval samt röstläge.  

 

Vidare har vi vid studiens urvalsprocess prioriterat respondenter i kommuner där vi haft möjlighet 

att utföra flera intervjuer än en. Vi bedömde att fler intervjuer inom en och samma kommun stärkte 

studiens trovärdighet, ett begrepp som beskrivs utförligare nedan. Studiens trovärdighet har stärkts 

då vi ställt svar från respondenter inom samma kommun mot varandra. Det har möjliggjort en mer 

djupgående förståelse vilket i sin tur gynnat den kvalitativa analysen. Dessa urval kan ses som 

kedjeurval (Bryman & Bell, 2011, s. 206) där vår kontakt med en respondent resulterat i tips på 

övriga respondenter inom samma kommun vi haft möjlighet att intervjua.  
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2.2.5 Intervjuguide 

I studiens intervjuguide (bilaga 1) har vi skapat rubriker/teman med teoretisk referensram och dess 

uppbyggnad som utgångspunkt. Teman har under den empiriska studiens genomförande i viss mån 

justerats, vilket beskrivs utförligare nedan.  

 

Intervjuguidens teman har även kompletterats med underliggande frågeställningar. Vi har valt att 

formulera dessa med fokus på deltagarnas upplevelse. Detta för att kunna skapa en förståelse och 

utgå från deras perspektiv (Bryman & Bell, 2011, s. 482). Frågorna utgår precis som övergripande 

teman från studiens syfte; möjligheter och begränsningar vid integrering av hållbarhetsmått i SBSC, 

främst sett till orsak- och verkansamband. Dock har vi undvikit att vid intervjuernas genomförande 

direkt använda begreppet orsak- och verkansamband. Anledning till det var att vi såg begreppet som 

alltför teoretiskt. Vi bedömde det vara en risk att respondenter inte kände igen begreppet. Istället 

har vi valt att använda omskrivningar såsom huruvida olika prestationsmått kan ses som 

sammanlänkade, driva övriga mål och bygga på varandra.  

 

Precis som Bryman och Bell (2011, s. 476) betonar har vi valt att fokusera på flexibilitet. Detta för 

att respondenterna skulle kunna utvidga sina svar, som ovan nämnts, men även för att möjliggöra 

följdfrågor. Vi har formulerat våra frågor med detta i åtanke. Vår avsikt var att frågorna inte skulle 

upplevas som ledande, alltför specifika eller begränsande. Relaterat skriver Bryman och Bell (2011, 

s. 483) att det är viktigt att intervjuguiden täcker de områden man vill undersöka men att det inte 

ska ske på bekostnad av att man mister respondenternas perspektiv, varvid vår ambition har varit att 

skapa balans.  

 

Frågeställningar under respektive tema/rubrik har använts som stödfrågor, samt för att skapa flyt i 

intervjun. För att anta deltagarnas perspektiv har vi, då det upplevts lämpligt, bortsett från 

frågeställningarna med undantag för inledande grundläggande frågor som samtliga respondenter fått 

svara på. Dessa frågor var viktiga för att kunna sammankoppla övriga svar till en viss kontext 

(Bryman & Bell, 2011, s. 484). Vidare har vi konstruerat följdfrågor varefter intervjuerna pågått, för 

att knyta an till aktuell respondents berättelse. Dock har vi prioriterat att följa våra 

huvudrubriker/teman för att inte mista fokus från studiens syfte (Bryman & Bell, 2011, s. 483).  
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2.2.6 Intervjuernas genomförande  

Utefter det målstyrda urvalet har 20 stycken personer inom kommunal ledning kontaktats via mail 

(bilaga 2). Av 20 kontaktade har tre stycken tackat nej, sju har tackat ja och resterande tio har inte 

återkopplat. Av de som tackat ja har vi, som ovan nämnts, kontaktat ytterligare personer inom 

kommunen efter rekommendation.  

 

Det har resulterat i 15 stycken intervjuer i sju olika kommuner. En respondent har intervjuats två 

gånger, varmed deltagande respondenter sammanlagt var 14 personer. Detta då vi efter intervjuns 

genomförande hade följdfrågor, och respondenten föreslog ytterligare en intervju.  

 

För att inte riskera att viktiga delar av intervjun inte antecknas, missuppfattas samt för att kunna gå 

tillbaka till intervjun och vad som sagts har vi spelat in intervjuerna. I och med att vi delat upp 

intervjuerna oss författare emellan, har vi ansett inspelning som nödvändig för att gemensamt kunna 

bedöma och tolka det respondenterna sagt. Inspelning underlättar på så sätt analys av empiri enligt 

Bryman och Bell (2011, s. 489). Inspelning har vidare möjliggjort citering av respondenter på ett 

korrekt sätt, där endast egna anteckningar riskerat att inte vara ordagranna. En respondent motsatte 

sig inspelning. I det fallet fördes istället endast intervjuanteckningar. Vid ett annat tillfälle 

fungerade inte hela inspelningen, och intervjuanteckningar kompletterade inspelat material istället.  

 

Av totalt 15 intervjuer har 11 utförts via telefon och fyra på plats. Intervjuerna har i snitt pågått i ca 

45 minuter, vilket var vår avsikt. Nedan presenteras en sammanställning kring intervjuernas 

genomförande.  

 

Kommun Person Tid Datum Telefon/på plats 

K1 1 43 minuter 2017-04-03 Telefon 

K2 2 42 minuter 2017-04-04 Telefon 

K2 3 53 minuter 2017-04-11 Telefon 

K3 4 43 minuter 2017-04-10 Telefon 

K3 5 49 minuter 2017-04-10 Telefon 

K3 6 34 minuter 2017-04-11 Telefon 

K4 7 45 minuter 2017-04-06 På plats 

K4 8 40 minuter 2017-04-10 På plats 

K5 9 53 minuter 2017-04-06 Telefon 

K6 10 49 minuter 2017-04-07 Telefon 

K6 11 32 minuter 2017-04-07 Telefon 

K6 12 51 minuter 2017-04-05 Telefon 

K6 12 17 minuter 2017-04-06 Telefon 

K7 13 43 minuter 2017-05-02 På plats 

K7 14 36 minuter 2017-05-02 På plats 

 

Tabell 1. Intervjuernas genomförande. Egen konstruktion.   
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2.2.7 Bearbetning av empiri  

 

Transkribering 

Allteftersom intervjuer genomförts har de transkriberats. Dock anses transkribering av hela 

intervjuer vara tidskrävande och en lösning på detta är att endast transkribera delar av intervjuer 

vilka anses bidra till analys efter studiens syfte (Bryman & Bell, 2011, s. 490-493). Därmed har vi, 

vid transkribering, valt att skriva ut de delar av intervjuerna som vi bedömt relevanta.  

 

Skapande av teman 

Innan vi påbörjade den empiriska undersökningen formades studiens teoretiska referensram. Detta 

då vi ansåg oss behöva teoretisk kunskap för att kunna genomföra studien på en högkvalitativ nivå. 

Då abduktiv forskning kan initieras med studier i tidigare teorier (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

56), ansåg vi valet gå hand i hand med vår forskningsansats. I vår teoretiska referensram skapades 

huvud- samt underrubriker utefter studiens syfte. Dessa rubriker lät vi även bli till teman/rubriker i 

intervjuguiden. Rubrikerna var på så sätt tänkta att utgöra förutbestämda teman vilken empirin 

senare skulle kategoriseras efter.  

 

Vartefter intervjuerna genomförts och transkriberats har löpande bearbetning skett. Delar av 

transkriberingar har klippts ut från sina respektive dokument samt grupperats och kategoriserats 

efter teman, det vill säga efter samma rubriker som studiens teoretiska referensram. Det är en 

process som även benämns som kodning (Bryman & Bell, 2011, s. 575). Dock upptäckte vi 

vartefter intervjuer genomfördes att förutbestämda rubriker i teoretisk referensram, och därmed 

teman, inte var tillräckliga. Det framkom fler begränsningar inom SBSC i personer i kommunal 

lednings berättelser som inte återfanns i teoretisk referensram. Då studien är abduktiv, och bygger 

på växelverkan, valde vi därför att komplettera den teoretiska referensramen. I och med att 

intervjuguiden och dess teman, som ovan nämnts, bygger på rubriker i teoretisk referensram har 

korrigeringar skett även där. Det har i sin tur resulterat i att de teman som empirin har kategoriserats 

efter har ändrats succesivt.  

 

För att symbolisera mer precist hur teoretisk referensram växt fram genom växelverkan bifogas 

nedan en modell. Den vänstra delen illustrerar teoretisk referensram och dess rubriker innan empirin 

påbörjades. Den högra delen å sin sida visar hur en rubrik senare lagts till. I och med att vi haft som 

mål att studien ska ha en logisk och sammanhängande uppbyggnad har vi valt att låta den högra 

delen av modellen utgöra slutlig modell för såväl teoretisk referensram som empiri. På så sätt följer 

teori- som empirikapitlet exakt samma struktur.  
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Figur 2. Modell över hur teoretisk referensram anpassats. Egen konstruktion. 

 

Som ovan bifogade modell visar har därmed empirin kategoriserats efter följande huvudteman:  

 

 Bakgrund 

 Hållbarhetsstyrkort - SBSC 

 Möjligheter och begränsningar: integration av hållbarhetsmått 

 

Ovan presenterade teman utgör huvudrubriker i teoretisk referensram. Rubrikerna har funnits med 

från start och därmed under hela studiens genomförande. I modellen presenteras även 

underrubriker/teman under respektive huvudrubrik. De konkreta korrigeringar som skett under 

studiens gång har gällt följande underrubrik/tema:   

 Hållbarhetsdimensioner: Orsak- och verkansamband 

 

Denna rubrik växte fram då empirin bearbetades efter de två första intervjuerna. Vi fann då två nya 

områden: hållbarhetsdimensionernas komplexitet och tidsdimension. Då respondenterna upplevde 

dessa områden leda till en begränsning att integrera hållbarhetsmått i SBSC valde vi att utveckla 

teorin kring detta under Hållbarhetsdimensioner: Orsak- och verkansamband. På så sätt har ett 

tema, i form av en underrubrik i teoretisk referensram, adderats under empirins genomförande. Det 

innebär i sin tur att empirin kategoriserats efter teman vilka presenteras i teoretisk referensram och 
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dess slutliga modell, där en underrubrik lagts till i samband med att teorin kompletterats. 

  

Analys  

Som framkommit under föregående rubrik har vi låtit vår teoretiska referensram skapas genom att 

successivt tolka såväl empiri som tidigare forskning. Vi har satt dem i relation till varandra och 

därmed utvecklat vår förståelse och kunskap under studiens gång, i enlighet med studiens abduktiva 

ansats (Reichertz, 2010; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 145).  

 

Dessutom ansåg vi abduktiv ansats gå hand i hand med den inspiration vi hämtat från den 

hermeneutiska spiralen, som beskrivits ovan. Detta då båda betonar dynamisk process och 

växelverkan (Gummesson, 2003; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56). Konkret har det inneburit att 

vid genomförande av studiens analys har vi i en kontinuerlig process ställt empiri mot teori och vice 

versa, vilket framgår i vår forskningsmodell. Empirin har vi sett som delar vilka ställts mot en 

helhet, teorin. På så sätt har vi under processens gång analyserat det vi uppfattat som såväl likheter 

och skillnader. Detta har möjliggjort en djupgående förståelse och därmed kvalitativ analys. Som 

ovan beskrivits har den utvecklade förståelsen inneburit att vi utökat teoretisk referensram och 

intervjuguide alltefter vi genomfört intervjuerna då vi sett det som befogat. 

 

Att kontinuerligt ställa empiri mot teori har även inneburit att vår förförståelse inför varje intervju 

utökats. Ödman (2017, s. 102) skriver att det råder ett samspel mellan förförståelse och förståelse. 

Detta ger en nyutvecklad förförståelse att utgå ifrån. Inför varje intervju har vi haft en förförståelse 

utifrån vår teoretiska kunskap samt inhämtad empiri. Denna förförståelse har utvecklats till en 

djupare förståelse då ytterligare empiri ställts mot befintlig empiri och teori. Denna djupare 

förståelse har i sin tur fungerat som förförståelse inför kommande intervjuer, varmed tankar kring 

växelverkan likt abduktiv ansats och hermeneutisk spiral återspeglats i studien enligt vår mening.  

 

Vad gäller analysens struktur har vi valt ett annat upplägg kontra det i teoretisk referensram och 

empiri. För att analysen skulle bli så kvalitativ och djupgående som möjligt riktade vi åter blicken 

och därmed fokus mot studiens syfte - Att skapa förståelse för hur personer i kommunal ledning 

upplever möjligheter och begränsningar att integrera hållbarhetsmått i SBSC, främst vad gäller 

skapande av orsak- och verkansamband. 

 

Vi ansåg då att rubrik/tema Bakgrund blev för allmän. Av den anledningen valde vi att väva in 

temat i analysen. På så sätt bands samtliga rubriker/teman i teori och empiri ihop. Det illustreras i 

nedanstående modell. Modellen visar således hur analysens struktur ämnar fånga studiens kärna. 
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Den illustrerar även att samtliga rubriker/teman i teori och empiri passerat vårt syfte och resulterat i 

en analys över de möjligheter och begränsningar som teorin och empirin visat. Därmed 

symboliseras att vår strävan var att skapa ett djup och en koncentrerad analys för att på så sätt 

tydligt knyta an till studiens syfte. Av den anledningen har vi valt att i vår analys endast ha två 

huvudrubriker: Begränsningar och Möjligheter.  

 

Figur 3. Modell över hur analysens struktur skapats. Egen konstruktion. 

 

2.2.8 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier inom företagsekonomisk forskning riktas framförallt mot kvantitativa studier, men 

anses även vara viktiga i kvalitativ forskning. Dock menas kriterierna inom kvalitativ forskning 

vara svårdefinierade (Bryman & Bell, 2011, s. 64; Larsson, 2005). En central komponent inom 

traditionella kvalitetskriterier är generalisering. Kvalitativ forskning har fått kritik för bristen av 

generaliserbarhet (Ali & Yusof, 2011; Flyvbjerg, 2006; Bryman & Bell, 2011, s. 417; Larsson, 

2005; Eriksson & Hultman, 2014, s. 101; Parker & Northcott, 2016). I och med vår studies 

hermeneutiska ansats har dock inte generaliserbarhet prioriterats, som ovan nämnts.  

Vi har därmed valt att bortse från traditionella kvalitetskriterier och istället utgått från de som är 

anpassade till kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2011, s. 402) lyfter här fram två kriterier att 

utgå ifrån: trovärdighet och äkthet. Förutom dessa två kriterier har vi även valt att se till det som 

Bryman och Bell (2011, s. 406) benämner som koherens.  
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Äkthet 

För att förmedla en kvalitativt nyanserad bild av hållbarhetsstyrkort i kommuner har vi i vårt urval 

inkluderat olika yrkesroller, vilket ovan beskrivits. Vi ansåg att detta möjliggjorde en kvalitativ, 

djupgående förståelse för hållbarhetsstyrkort i och med att olika åsikter synliggjordes. Bryman och 

Bell (2011, s. 405) beskriver detta äkthetskriterium som just lyfter fram vikten av flera intressenters 

upplevelser.  

Vidare nämner Bryman och Bell (2011, s. 405) fler äkthetskriterier som har att göra med studiens 

bidrag till de som deltar. Det handlar om ontologisk- och pedagogisk äkthet som innebär att 

deltagarna genom studien kan få en bättre förståelse för sin egna och andras sociala situation i 

organisationen. Även katalytisk- taktisk äkthet nämns i sammanhanget där vi ansåg att vår studie till 

viss del kan hjälpa deltagare att förbättra möjligheterna att integrera hållbarhet i styrkortet. Detta 

presenteras i slutet av studien i form av ett praktiskt bidrag riktat till personer i kommunal ledning. 

Trovärdighet  

Sett till kvalitetskriteriet trovärdighet ryms delkriterier såsom tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2011, s. 403). Vad gäller överförbarhet, vilket kan 

relateras till begreppet generalisering, har vårt fokus varit att generera en djupgående förståelse 

utefter respondenternas upplevelser där det sammantagna resultatet kunnat bidra till 

kunskapsutvecklingen och därmed forskningen. Konfirmering innebär att handla i god tro samt att 

lägga sina personliga värderingar åt sidan (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Vi har under studiens 

genomförande varit medvetna om vår subjektivitet genom vår förförståelse. Dock har vi, som ovan 

nämnts, ansett förförståelsen vara en styrka vilken möjliggjort djupgående förståelse.   

 

Bryman och Bell (2011, s. 403) menar att kvalitativa studier bör ha tillförlitlighet där deltagare i en 

studie bekräftar att forskaren förmedlar en korrekt bild. Detta förfarande kallas även för 

respondentvalidering. Genom att låta respondenter eller andra deltagare granska studien och ge sitt 

godkännande för dess innehåll bidrar det till studiens upplevelse som trovärdig. För att skapa 

tillförlitlighet i vår studie har vi valt att låta respondenter ta del av transkriberingar efter varje 

intervju, något som Bryman och Bell (2011) rekommenderar. Samtliga respondenter har återkopplat 

att intervjuanteckningar var i sin ordning.  

 

En studies trovärdighet, vilket kan efterliknas med begreppet reliabilitet, anses till viss mån kunna 

relateras till dess transparens. För att skapa pålitlighet bör det därför tydligt framgå hur studien 

genomförts. Det innebär att en grundlig genomgång av samtliga steg i forskningsprocessen ska 

göras samt vilka metodval som gjorts och varför (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 20; Bryman & 
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Bell, 2011, s. 405; Gummesson, 2003, 2005). Vi har tillgodosett detta kvalitetskrav genom att öppet 

redovisa samtliga val vi gjort under studiens genomförande, något som genomsyrat hela vårt arbete. 

För att uppnå kvalitetskriteriet har vi via konkreta modeller illustrerat forskningsprocessen, 

skapandet av teoretisk referensram och därmed empiri samt hur analysen gått till. Detta för att göra 

det så transparent som möjligt för utomstående att ta sig an och förstå hur processen gått till.  

Koherens 

Larsson (2005) menar att konsistens är ett viktigt kvalitetskriterium inom hermeneutiken och 

innefattar hur del och helhet hör ihop. Han menar att delarna bygger upp helheten (tolkningen) och 

att det är en kontinuerlig process. Detta ansåg vi kunna återkopplas till såväl hermeneutisk spiral 

som studiens abduktiva ansats. Vi har haft för avsikt att hålla en hög kvalitet där helheten och 

delarna i studien inte motsäger varandra utan istället kompletterar varandra. Bryman och Bell 

(2011, s. 406) benämner detta som koherens, att det finns ett sammanhang.  

För att skapa koherens har vi fokuserat på studiens syfte och låtit det påverka samt styra innehåll i 

såväl metod, teori, empiri, analys och bidrag. Detta ansåg vi bidra till studiens logiska uppbyggnad 

vilket i sin tur skapat en röd tråd. Sammanhanget och logiken har tydliggjorts i och med att teori- 

och empirikapitlet bygger på exakt samma struktur, vilket ovan utförligt beskrivits. Likaså ansåg vi 

analyskapitlet stärka koherensen då blicken åter riktades mot studiens syfte och på så sätt skapade 

en helhet i studiens framförande.  

2.2.9 Etiska överväganden 

Informationskravet är ett viktigt etisk övervägande som innebär att studiens deltagare har tillräckligt 

med information om studien (Bryman & Bell, 2011, s. 137; Paterson, 2005). Vi har varit noga med 

att informera deltagarna om syftet med studien och innebörden av att delta som respondent. 

Övergripande information om studien har av den anledningen delgivits via mail innan intervjuernas 

genomförande. Vi har dessutom gett information vid start av varje intervju där vi även frågat om 

godkännande för inspelning.  

Detta hör ihop med samtyckeskravet där deltagarna fått tillräckligt med information som gör att de 

kan ta beslut om nekande eller godkännande till att delta i studien, där vi även informerat om att det 

är frivilligt att delta (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Vi har varit noga med att vara trovärdiga och 

ärliga i studien. Vi har förmedlat rättvis och sann information till deltagarna och övriga inblandade i 

studien. Något som Paterson (2005) menar är ett viktigt etiskt övervägande. Vidare har vi behandlat 

deltagarnas personuppgifter konfidentiellt, enligt anonymitetskravet för forskning (Bryman & Bell, 

2011, s. 137; Paterson, 2005). 
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3. Teoretisk referensram 

 

 
3.1 Bakgrund 
 

Nedan presenteras en teoretisk bakgrund. Den innehåller grundläggande teorier som vi anser kan 

kopplas till studiens kärna; Hållbarhetsstyrkort.  

3.1.1 Styrning i offentlig sektor och kommuner 

Organisationer inom offentlig sektor befinner sig idag i en global miljö med konkurrens och 

påtryckningar från såväl interna som externa intressenter (Adams et al., 2014; Chai, 2009, s. 4; 

Balabonienė & Večerskienė, 2015). Det har inneburit en stor förändring för dessa organisationer där 

det ställs allt högre krav på att offentliga organisationer måste effektivisera sin verksamhet. Här 

kommer prestationsmätning in i bilden (Northcott & Taulapapa, 2012). 

 

I linje med detta har styrfilosofin New Public Management (NPM) utvecklats som innebär styrning 

av organisationer inom offentlig sektor. NPM har vuxit fram de senaste decennierna efter de ökade 

krav och kritik som ställts på offentlig- och icke-vinstdrivande sektor. Filosofin bygger på idéer från 

privat sektor där prestationsmätning, resultat, transparens och måluppfyllelse är centrala delar. NPM 

ämnar överbrygga offentlig sektors ineffektivitet och byråkrati (Lapsley, 2009; Speklé & 

Verbeeten, 2014; Adams et al., 2014).  

 

3.1.2 Hållbarhetsstyrning  

För att svara an till yttre påtryckningar vad gäller hållbarhetsrelaterade frågor menas det vara av 

största vikt att inkludera dessa i styrningen (Länsiluoto & Järvenpää, 2010). Hållbarhet är ofta en 

viktig del i organisationers vision och därmed strategi (Journeault, 2016; Dias-Sardinha & 

Reijnders, 2005). Frågan är därmed inte om, utan snarare hur hållbarhet ska ta plats i styrningen.  

 

Hållbarhet definieras ofta som” Meeting the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet theirs” (Powell, 2013). Eller som den allmänt vedertagna definitionen 

av Brundtlands-kommissionen “To fulfill the needs of current and future generations through 

simultaneous environmental, social, and economic improvement” (Brundtland Report WCED, 

1987, refererad i Luukkanen, Kaivo-oja, Panula-Ontto & Vehmas, 2013). Även Tsalis, Nikolaou, 

Grigoroudis och Tsagarakis (2015) delar upp hållbarhet i tre dimensioner: ekologisk-, social- och 

ekonomisk hållbarhet. De menar att ekologisk hållbarhet inkluderar aspekter kring exempelvis 

koldioxidutsläpp, energi och transporter. Social hållbarhet handlar bland annat om mänskliga 
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rättigheter, anställningsförhållanden och liknande. Slutligen så menar de att ekonomisk hållbarhet 

innefattar frågor såsom exempelvis marknadsandel, resursförbrukning och budgetering. Enligt Gao 

och Bansal (2013) är hållbarhetsstyrning komplext med tanke på det faktum att organisationer 

måste ta itu med detta breda spektrum av ekonomiska-, ekologiska- och sociala frågor samtidigt. 

 

Powell (2013) diskuterar även hur offentlig sektor kan bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle. 

Författaren menar att organisationer inom offentlig sektor har en stor inverkan på ekonomisk-, 

social- och ekologisk hållbarhet och att de ansvarar för de hållbarhetsproblem vi står inför. 

Hållbarhetsstyrning påstås vara positivt både för samhällets allmänna utveckling men ses även som 

en möjlighet för offentlig sektor att på lång sikt spara pengar. Vad gäller hållbarhetsstyrning i 

offentlig sektor belyser Adams et al. (2014) vikten av prestationsmätning och hur behovet av detta 

har ökat de senaste åren. 

 

3.1.3 Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet, BSC, uppkom som styrkoncept under 1990-talets början. Upphovsmän 

menas Robert Kaplan och David Norton vara även om liknande idéer funnits tidigare (McNair et 

al., 1990, refererad i Hoque, 2014). Grundidén inom konceptet är att kombinera finansiella och 

icke-finansiella prestationsmått. Samtliga prestationsmått utgår från mål som sätts inom fyra 

perspektiv: finansiella-, kund-, interna process- och lärande samt tillväxtperspektivet (Kaplan & 

Norton, 1992, 1993).  

 

Figur 4. Balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1996a, s. 9). 
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Kaplan och Norton (2009, 2007) menar att grundtanken med BSC är att det ska fungera som ett 

strategiskt verktyg. Detta då mål inom varje perspektiv utgår från organisationen strategi och vision 

för att på så sätt säkerställa dess genomförande. Vidare ses det som centralt att prestationsmått är 

specifika för varje organisation samt begränsade till sitt antal. En annan central aspekt menas vara 

att prestationsmått ska länkas samman i orsak- och verkansamband vilka illustreras i en strategisk 

karta (Kaplan & Norton, 1996b; Speckbacher et al., 2003). 

 

Figur 5. Strategikarta (Kaplan & Norton, 2007).   

 

Det råder dock en diskussion kring orsak- och verkansamband i BSC (Hansen & Schaltegger, 2016; 

Nørreklit, 2000; Malina, Nørreklit & Selto, 2007). Bland annat skriver Van Oorschot (2005) 

refererad i Barnabè och Busco (2012) att resonemang kring orsak- och verkansamband ofta är 

oklara och inte tillräckligt utförligt beskrivna. Nørreklit (2000) menar att just etiketteringen av 

fenomenet är direkt felaktigt då orsak/verkan är ett vetenskapligt begrepp som bör kunna testas och 

mätas. För att kunna klassa det som ett orsak- och verkansamband menar Nørreklit (2000) att de två 

händelserna var och en för sig ska vara logiskt oberoende. Sker en rationell och logisk utvärdering 

mellan aktiviteterna i det balanserade styrkorten är detta i grund och botten inget orsak- och 

verkansamband. 
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Vad gäller detta skriver Hansen och Schaltegger (2016) att det idag pågår en debatt om hur orsak- 

och verkansamband ska kartläggas, där två olika varianter diskuteras. Den första traditionella 

varianten innebär att orsak- och verkansamband anses behöva kunna testas och verifieras statistiskt. 

Detta innebär att prestationsmått i styrkortet måste omvandlas till ekonomisk karaktär då de ska 

kunna kopplas till finansiella mått (León-Soriano, Muñoz-Torres & Chalmeta-Rosaleñ, 2010; 

Chalmeta & Palomero, 2011; Brammer & Millington, 2008; Hsu & Liu, 2009; Tsalis et al., 2015).  

 

Den andra varianten av orsak- och verkansamband anses istället kunna verifieras genom antaganden 

och uppfattningar. Dessa orsak- och verkansamband benämns som socialt konstruerade (Sundin et 

al., 2010). Bland annat visar Malina et al. (2007) studie att det inte behöver finnas statistiskt 

signifikanta orsak- och verkansamband i BSC. De menar att man inte ska förkasta validiteten i BSC 

bara för att orsak- och verkansamband är socialt konstruerade.  

 

Balanserat styrkort i offentlig sektor och kommuner  

BSC som strategiskt styrverktyg utvecklades för privat sektor (Kaplan, 2001). Dock anses konceptet 

med fördel kunna nyttjas även inom offentlig sektor. Detta då offentlig sektor i mångt och mycket 

är multidimensionell. Det innebär att verksamhetsstyrning och prestationsmätning innefattar vitt 

skilda områden vilka ofta är icke-finansiella till sin karaktär. BSC menas då kunna underlätta 

utvecklandet av en holistisk strategisk styrning där organisationens vision är utgångspunkten 

(Kaplan, 2001; Northcott & Taulapapa, 2012; Niven, 2008, s. 33; Lueg & Carvalho e Silva, 2013). 

Vidare anses strategikartor, precis som i privat sektor, vara centrala för illustration av orsak- och 

verkansamband i BSC för organisationer inom offentlig sektor (Irwin, 2002; Moullins, 2017).  

 

Vid införandet av BSC i offentlig sektor menas dock vissa anpassningar behöva göras kontra dess 

traditionella utförande. I grund och botten förklaras det av skillnader i långsiktiga mål och 

övergripande prioriteringar. Till skillnad från privat sektor utgör inte det långsiktiga målet 

finansiella framgångar. Istället ses ofta den offentliga organisationens vision som det man strävar 

mot (Niven, 2008, s. 33; Kaplan, 2001; Lueg & Carvalho e Silva, 2013; Jones, 2011b). 

Aktuella anpassningar handlar om att se över styrkortets hierarki och därmed placering av 

perspektiv. Det kan även innebära att lägga till eller ta bort perspektiv inom BSC (Kaplan, 2001; 

Northcott & Taulapapa, 2012; Jones, 2011b; Mendes, Santos, Perna & Teixeira, 2012). Vad gäller 

detta anses BSC kunna anpassas för offentlig sektor genom att hierarkin ändras så att 

kundperspektivet och/eller visionen placeras högst upp i styrkortet. Detta menas vara relevant i och 

med att övergripande mål inom offentlig sektor är att tillgodose samhället eller intressenters behov 
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(Gomes & Liddle, 2009; Kaplan, 2001; Niven, 2008, s. 34; Inamdar, Kaplan, Jones & Menitoff, 

2000).  

 

Sett till kommuner menar Farneti (2009) att det finns flera motiv bakom dess användning av 

balanserat styrkort. Ett motiv är att omvandla politiska prioriteringar till konkreta handlingsplaner 

på operationella nivåer. Ett annat är att använda styrkortet som ett strategiskt planeringsverktyg och 

se till att de politiska strategierna kommuniceras.  

 

3.2 Hållbarhetsstyrkort - SBSC 
 

3.2.1 Grundläggande idéer 

Forskare menar att många organisationer idag har problem med att länka samman ledningssystem 

på operationell nivå med strategisk hållbarhetsplanering. Om ekonomisk-, ekologisk- och social 

hållbarhet ska kunna förbättras bör frågorna integreras i det strategiska arbetet. Här anses BSC 

kunna användas som en bro, eller metodik, för att implementera hållbarhetsstrategier i en 

organisation samt länka samman hållbarhetsmått med övriga prestationsmått (Garcia et al., 2016; 

Figge et al., 2002; Butler et al., 2011; Chalmeta & Palomero, 2011; Journeault, 2016; Kalender & 

Vayvay, 2016; Länsiluoto & Järvenpää, 2010; Lucie, 2013). Enligt Hansen och Schaltegger (2016) 

är hållbarhetsstyrkort, SBSC, en modifikation av det traditionella BSC där man även inkluderar de 

tre hållbarhetsdimensionerna.  

 

Att integrera hållbarhet i styrningen genom SBSC ses som fördelaktigt för de organisationer som 

redan har ett styrkort, då det förenklar genomförandet (Hubbard, 2009; Länsiluoto & Järvenpää, 

2010). Hållbarhetsstyrning genom SBSC påstås vara strategiskt grundad till skillnad från andra 

managementverktyg. Relaterat till detta anses det vara möjligt att i styrkortet inkludera de tre 

hållbarhetsdimensionerna, där övriga managementverktyg endast tenderar att ta hänsyn till 

miljöfrågor. En annan fördel påstås vara att hållbarhet integreras med övriga prestationsmått i ett 

och samma styrverktyg, vilket gör att parallella system kan undvikas (Chalmeta & Palomero, 2011; 

Figge et al., 2002; Butler et al., 2011; Kalender & Vayvay, 2016; Hansen & Schaltegger, 2016).  

 

Vidare anses SBSC vara lämpligt för att identifiera hållbarhetsmål, relaterade prestationsmått samt 

för att utvärdera hållbara prestationer. Detta då SBSC genom sitt fokus på prestationsmått och 

uppföljning kan underlätta kontinuerlig förbättring. En del menas vara att finna vad som driver fram 

prestationerna, de bakomliggande orsakerna. Då drivande- samt utfallsindikatorer, en del av orsak- 
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och verkansamband, utgör grundläggande idéer i SBSC ses det som fördelaktigt (Kaplan & Reisen 

de Pinho, 2008; Chalmeta & Palomero, 2011; Chai, 2009; Journeault, 2016; Mendes et al., 2012).  

 

Radu (2012) anser att väldefinierade indikatorer och strategier är nyckelfaktorer för att lyckas. 

SBSC bör enligt författaren innehålla utfallsindikatorer som visar om målen har uppnåtts och 

drivande indikatorer som visar vägen för att uppnå målen. Dessa indikatorer är sammanlänkade i en 

strategisk karta vilken illustrerar genomförandet av strategin.  

 

Hahn och Figge (2016) skriver att det finns en grundläggande problematik i SBSC. De anser att 

hållbarhetsstyrning sker dels på organisationsnivå, dels på samhällsnivå. För att hållbarhetsarbetet 

ska anses som komplett menar författarna att organisationen bör rikta sina åtgärder och satsningar 

vad gäller hållbarhetsfrågor mot såväl organisations- som samhällsnivå. Dock ses förfarandet som 

problematiskt i och med att satsningar på samhällsnivå svårligen kan kopplas till verksamhetens 

finansiella mål. Det medför att vinstmaximerande företag i privat sektor ofta endast inkluderar 

hållbarhetsmått som är knutna till organisationen, där vinster kan kopplas till satsningar på 

hållbarhet. Det liknar resonemang vilka såväl Figge et al. (2002) som Hubbard (2009) för. Av den 

anledningen skriver Hahn och Figge (2016) att icke-vinstdrivande samt offentliga organisationer är 

bäst lämpade att inkludera hållbarhetsfrågor i styrkortet i och med att dessa organisationer inte 

prioriterar vinstmaximering.   

 

Relaterat anses hållbarhet vara viktigt i offentlig sektor och därmed kommuner. Som ovan nämnts 

är ofta visionen den strategiska utgångspunkten. Visionen för organisationer inom offentlig sektor 

sägs på en övergripande nivå innefatta samhället, människors rättigheter och miljöfrågor. Därmed 

inkluderar visionen aspekter kring hållbarhet, vilket även anses utgöra det slutliga långsiktiga målet 

i styrningen och därmed i styrkortet (Kloot & Martin, 2000; Monteiro & Ribeiro, 2017; Chai, 2009; 

Mendes et al., 2012). Hållbarhetsfrågorna intar på så sätt en central plats (Cruz & Marques, 2014; 

Hahn & Figge, 2016; Hansen & Schaltegger, 2016). Vidare skriver Cruz och Marques (2014) att 

motivet till att låta de tre hållbarhetsdimensionerna dominera SBSC menas vara att kommunen har 

ett stort ansvar för såväl sociala- som miljöfrågor. De menar även att ekonomiska dimensionen är 

minst lika viktig för det långsiktiga arbetet och därmed styrningen.  

 

Frågor kring hur hållbarhetsmått kan integreras i SBSC i offentlig sektor, och därmed även i 

kommuner, ses som aktuella och uppmärksammade. Här anses inspiration ha hämtats från forskning 

riktad mot privat sektor (Monteiro & Ribeiro, 2017; Chai, 2009). Forskning kring SBSC i såväl 

offentlig- som privat sektor menas dock vara tvetydig och bristfällig. Framförallt påstås det behövas 
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ytterligare forskning som visar hur organisationer som har en tydlig strategisk hållbarhetsinriktning 

kan integrera hållbarhet i styrkortet (Cruz & Marques, 2014; León-Soriano et al., 2010; Journeault, 

2016; Van der Woerd & Van den Brink, 2004; Monteiro & Ribeiro, 2017).  

 

I och med anpassning till offentlig sektor uppstår det enligt Northcott och Taulapapa (2012) vissa 

problem med att skapa orsak- och verkansamband. Prestationsmått upplevs som komplexa, vilket 

leder till förvirring kring vad som orsakar vad. Det tilläggs att dessa problem inte är unika för 

offentlig sektor. Dock menas svårigheterna bli extra belastande för offentlig sektor vilken dels 

behöver anpassa styrkortets utformning, vilket ovan nämnts, och dels se över orsak- och 

verkansambands konstruktion. 

 

3.3 Möjligheter och begränsningar: integration av hållbarhetsmått  
  

3.3.1 Olika integrationssätt: orsak- och verkansamband  

För att skapa ett SBSC anses hållbarhetsmått kunna integreras på tre olika sätt i styrkortet. Dessa 

utgör: ett separat hållbarhetsperspektiv, integrering i befintliga perspektiv eller att skapa ett härlett 

hållbarhetsstyrkort (Figge et al., 2002; Kalender & Vayvay, 2016; Journeault, 2016; Jones, 2011a; 

Butler et al., 2011; Hansen & Schaltegger, 2016; Lucie, 2013).  

Hansen och Schaltegger (2016) skriver att de olika varianterna innebär en varierande grad av 

hållbarhetsintegrering, vilket förklaras av i vilken mån hållbarhet inkluderas i den övergripande 

strategin. Vidare menas forskning kring olika integrationssätt vara bristfällig och i vissa fall 

motsägelsefull, varmed vidareutveckling efterfrågas (Journeault, 2016). Vad gäller SBSC i offentlig 

sektor anses teorier kring olika integrationssätt efterlikna den som återfinns i privat sektor 

(Monteiro & Ribeiro, 2017), vilken presenteras utförligt nedan.  

Separat hållbarhetsperspektiv 

Den första varianten innebär att hållbarhetsmått inkluderas i SBSC genom att tillägga ytterligare ett 

perspektiv i styrkortet (Figge et al., 2002; Hansen & Schaltegger, 2016; Journeault, 2016; Hubbard, 

2009; Butler et al., 2011). Detta anses innebära den lägsta grad av integrering av hållbarhetsmått i 

styrkortet (Hansen & Schaltegger, 2016). Att addera ett eller flera perspektiv överensstämmer med 

Kaplan och Nortons (1996a) grundläggande idéer. Det anses av den anledningen berättigat (Hansen 

& Schaltegger, 2016). 

Att införa ett separat hållbarhetsperspektiv i SBSC kritiseras dock av flera forskare (Sands, Rae & 

Gadenne, 2016; Jones, 2011a; Radu, 2012; Journeault, 2016; Butler et al., 2011). De menar att det 
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uppstår svårigheter att skapa orsak- och verkansamband mellan perspektiv och prestationsmått i 

styrkortet. Anledningen sägs vara att om samtliga hållbarhetsmått finns på en och samma plats blir 

det otydligt vad som driver fram prestationerna. Det som mäts i ett separat hållbarhetsperspektiv 

uppges därmed endast vara ett utfall, vad som skett. Vad som påverkat utfallet ses som oklart. Ett 

separat perspektiv begränsar på så sätt möjligheten att illustrera genomförandet av strategin via 

skapandet av en strategisk karta, menas det. Orsak- och verkansamband anses vara viktiga för att 

inte riskera att helhetssynen i styrningen gås miste om. Det skulle kunna leda till att 

hållbarhetsfrågor behandlas parallellt, varmed strategisk förankring gentemot andra mål och 

prestationsmått i övriga perspektiv går förlorad (Jones, 2011a; Figge et al., 2002; Hansen & 

Schaltegger, 2016; Butler et al., 2011).  

Vidare anses detta alternativ till integrering av hållbarhetsmått vara vanligt förekommande i 

organisationer som inte prioriterar hållbarhetsfrågor i någon högre grad. I de fallen ses inte ovan 

beskrivna risker som särskilt allvarliga i och med att hållbarhet inte tar plats i vare sig styrning eller 

dagliga aktiviteter i någon större mån. Att låta hållbarhet stå på sidan av kan då ses som förenligt 

med den övergripande strategin (Hansen & Schaltegger, 2016). 

 

Integrering i befintliga perspektiv 

Den andra varianten till integrering innebär att hållbarhetsmått inkluderas i befintliga perspektiv i 

styrkortet (Figge et al., 2002; Jones, 2011a; Journeault, 2016; Hubbard, 2009). Hansen och 

Schaltegger (2016) skriver att detta utgör en högre grad av integration av hållbarhet i styrkortet 

kontra variant ett. Det anses vara aktuellt för organisationer som i måttlig grad engagerar sig i 

hållbarhetsfrågor (Journeault, 2016; Hansen & Schaltegger, 2016; Van der Woerd & Van den 

Brink, 2004; Figge et al., 2002; Butler et al., 2011). Integrationssättet ses som fördelaktigt då det 

tydligt signalerar hållbarhetsfrågors vikt i organisationen. Hållbarhet bör ta plats i de dagliga 

aktiviteterna och genomsyra hela verksamheten och därmed även hela styrkortet, annars riskerar de 

behandlas på sidan om övrig styrning i organisationen (Butler et al., 2011; Journeault, 2016).  

Vidare upplevs det vara nödvändigt att hållbarhetsmått integreras i befintliga perspektiv för att 

orsak- och verkansamband ska kunna skapas (Butler et al., 2011; Jones, 2011a; Sands et al., 2017). 

Resonemanget går hand i hand med den kritik som riktas mot ett separat hållbarhetsperspektiv vad 

gäller orsak- och verkansamband, vilket ovan tydliggjorts.  

Det anses nödvändigt att hållbarhetsmått placeras i befintliga perspektiv för att via en strategisk 

karta tydligt illustrera vad som driver genomförandet av hållbarhetsstrategin. Av den anledningen är 

det centralt att drivande- samt utfallsmål, och relaterade mått, integreras i befintliga perspektiv 
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(Jones, 2011a; Journeault, 2016). Jones (2011a) redogör för följande exempel: “How will your 

capability skills and knowledge change the way you work, so that you have a lower environmental 

impact?” (Jones, 2011a). Författaren menar att organisationen exempelvis bör definiera vilka mål i 

styrkortets perspektiv “lärande samt tillväxt” som driver ekologiska mål placerade i andra 

perspektiv. Detta för att möjliggöra skapande av orsak- och verkansamband, vilka ämnar illustrera 

strategins genomförande.  

Härlett hållbarhetsstyrkort 

Den sista varianten av integrering utgör ett härlett hållbarhetsstyrkort. Integrationssättet innebär en 

kombination av att addera ett separat perspektiv samt integrera hållbarhetsmått i befintliga 

perspektiv (Figge et al., 2002; Hubbard, 2009; Butler et al., 2011; Journeault, 2016; Hansen & 

Schaltegger, 2016). Vidare skriver Hansen och Schaltegger (2016) att detta integrationssätt innebär 

den högsta graden av hållbarhetsintegrering i SBSC. Åsikter kring när ett härlett hållbarhetsstyrkort 

kan anses vara lämpligt skiljer sig mellan forskare. En del menar att det är aktuellt i de fall vissa av 

organisationens hållbarhetsmått inte anses kunna inkluderas i befintliga perspektiv (Figge et al., 

2002). Andra anser att det är lämpligt i de fall organisationen prioriterar såväl finansiella som icke-

finansiella mål (Hansen & Schaltegger, 2016).  

Hansen och Schaltegger (2016) menar dessutom att härlett hållbarhetsstyrkort är ett alternativ om 

prestationsmått har olika tidsrymd. Långsiktiga mål och relaterade mått kan då placeras i ett separat 

perspektiv, och övriga integreras i befintliga perspektiv. Detta för att underlätta skapande av orsak- 

och verkansamband. Slutligen skriver Journeault (2016) att ett härlett hållbarhetsstyrkort lämpar sig 

bäst för organisationer där hållbarhetsstrategier och relaterade mål i högsta grad är prioriterade i 

verksamheten. Författaren föreslår att de tre hållbarhetsdimensionerna utgör ett separat perspektiv. 

Hållbarhetsperspektivet placeras då högst upp i styrkortets hierarki och symboliserar på så sätt 

organisationens långsiktiga mål. Dock så poängteras att övriga perspektiv även de ska innefatta 

hållbarhetsmått utifrån drivande- samt utfallsmål avgörande för genomförandet av organisationens 

långsiktiga hållbarhetsstrategi. Detta för att möjliggöra skapande av orsak- och verkansamband. 

Hahn och Figge (2016) påstår däremot att olika integrationssätt i SBSC inte har någon betydelse. 

Detta då författarna menar att hållbarhetsdimensionernas komplexitet och oförenlighet försvårar 

orsak- och verkansamband, oavsett hur de integreras i styrkortet. För att förstå orsak- och 

verkansamband i SBSC på en djupare nivå menar vi att forskning kring hållbarhetsdimensionernas 

komplexitet bör tas del utav, oberoende av vilken typ av integrering som används.  
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3.3.2 Hållbarhetsdimensioner: orsak- och verkansamband  

 

Komplexitet 

Hansmann et al., (2012) instämmer vad gäller hållbarhetsdimensionernas oförenlighet vid skapande 

av orsak- och verkansamband i SBSC, som Hahn och Figge (2016) skriver om. Författarna menar 

att det kan uppstå målkonflikter där uppfyllelse av ett hållbarhetsmål i en av dimensionerna (social, 

ekologisk eller ekonomisk) leder till motsatt effekt i ett annat. Exempelvis menas det att 

målområden kring fattigdom och klimatförändringar kan vara svåra att förena då satsningar inom ett 

mål går stick i stäv med det andra. Dessutom anser Hahn, Pinkse, Preuss och Figge (2015) att 

ekologisk och social hållbarhet kan vara svåra att förena med den ekonomiska dimensionen av 

hållbarhet, vilket de menar försvårar skapande av orsak- och verkansamband.  

Relaterat påstår Luukkanen et al. (2014) att det finns en negativ korrelation mellan människors och 

miljöns välbefinnande. De menar att detta är problematiskt med tanke på den allmänt vedertagna 

definitionsmodellen för hållbarhet; de tre hållbarhetsdimensionerna. Den negativa korrelationen 

mellan sociala- och ekologiska mått menar de är en stor utmaning och att det som bör eftersträvas är 

att utveckla modeller som skapar förenlighet mellan dem.  

 

Gao och Bansal (2013) ifrågasätter å andra sidan tidigare forskning som de menar förenklat 

relationen mellan hållbarhetsdimensionerna. Författarna menar att hållbarhetsdimensionerna 

behandlats som separata strategiska frågor, oberoende av varandra och isolerade från orsak- och 

verkansamband mellan varandra. Författarna hävdar att de snarare är beroende och ömsesidigt 

förstärker varandra och att detta har ignorerats inom organisationsforskningen. Även Hansmann et 

al. (2012) anser att det är viktigt att man strävar efter ett synsätt som visar att dimensionerna 

förstärker och/eller kompletterar varandra. Hahn et al. (2015) skriver att det krävs ytterligare 

forskning där förenligheten av hållbarhetsdimensionerna prioriteras.   

 

Tidsdimension 

Epstein, Buhovac och Yuthas (2015) samt Hansmann et al. (2012) diskuterar precis som Gao och 

Bansal (2013) att de tre dimensionerna, trots dess komplexitet, gynnar varandra. Dock anses detta 

endast ske på lång sikt. Exempelvis anser författarna att satsningar kring ekologiska mål gynnar den 

framtida generationens ekonomiska hållbarhet. Kortsiktigt uppstår konflikter med finansiella mål, 

vilket skapar problem. De menar att avvägning måste ske där uppskattade långsiktiga vinster vägs 

emot kortsiktiga budgeterade kostnadsmål. Även Gao och Bansal (2013) belyser denna 

problematik. De säger att:  

 



 

31 

 

“It is easier to change single activities and easier to analyze assumed strategic implications, 

than to accept the complexity and ambiguity associated with sustainability. Consequently, 

managers tend to frame social and environmental issues as a matter of cost or benefit, 

which requires instrumental calculations...” (Gao & Bansal, 2013).  

 

Slawinski och Bansan (2015) hävdar att tidsdimensionen fått för lite uppmärksamhet inom 

hållbarhetsstyrning. Enligt dem uppmärksammas det hur man balanserar de tre 

hållbarhetsdimensionerna, men problematik med tidsdimensionen försummas. Författarna menar att 

tidsdimensionen är en betydande underliggande faktor som påverkar denna balans.  

 

Slawinski och Bansan (2015) skriver att organisationers hållbarhetsarbete främst handlar om 

konflikter mellan kortsiktiga och långsiktiga behov, något som även Hahn och Figge (2016) redogör 

för. Enligt Hahn och Figge (2016) är det främst tidsdimensionen som försvårar skapande av orsak- 

och verkansamband i SBSC. De anser att hållbarhetsmål ofta är långsiktiga. Övriga mål anses ha en 

mer kortsiktig karaktär, framförallt de finansiella. Författarna menar att på grund av de ovan 

angivna svårigheter att koppla hållbarhetssatsningar till organisationens finansiella mål, 

hållbarhetsdimensionernas komplexitet samt tidsdimensionen att SBSC är bristfällig.  

 

Att just tidsdimensionen är ett huvudproblem inom hållbarhetsstyrning delas även av Tsalis et al. 

(2015). Författarna menar att man bör använda en simuleringsmodell som statistiskt kan testa orsak- 

och verkansamband mellan prestationsmått i SBSC. Detta för att lösa den problematik med 

tidsdimensionen som anses finnas. Hahn och Figge (2016) påstår däremot att grundidén med BSC 

bygger på orsak- och verkansamband och att detta inte passar ihop med hållbarhetsstyrning och dess 

komplexitet, vilket ovan redogjorts för. Författarna menar att det inte går att statistiskt testa orsak- 

och verkansamband inom SBSC då hållbarhetsmått inte alltid går att omvandla till ekonomisk 

karaktär. De menar därmed att styrkortsmodellen inte är lämplig för styrning av hållbarhet inom 

organisationer.  

 

Van der Woerd och Van den Brink (2004) studie visar att organisationer som fokuserar för mycket 

på att skapa statistiskt verifierbara orsak- och verkansamband inom SBSC begränsar möjligheterna 

till att integrera hållbarhetsmått i styrkortet. Med statistiskt verifierbara orsak- och verkansamband 

menas att hållbarhetsmått ska vara omvandlade till ekonomisk karaktär och kopplade till finansiella 

mål. Detta resonemang för även Sundin et al. (2010) som påstår att socialt konstruerade, 

uppskattade, orsak- och verkansamband i SBSC bör ses som det centrala, framför statistiska 

modeller som kopplar hållbarhetsmått till finansiella mål.  
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Socialt konstruerade orsak- och verkansamband anses därmed förenkla integrering av 

hållbarhetsmått i SBSC. Detta då socialt konstruerade orsak- och verkansamband i SBSC skiljer sig 

från de statistiskt verifierbara genom att hållbarhetsmått inte behöver vara strikt kopplade till 

finansiella mål. Av den anledningen anses SBSC lämpa sig bättre för offentlig sektor (Hansen & 

Schaltegger, 2016; Gao & Bansal, 2013). Även Northcott och Taulapapa (2012) för denna 

diskussion. De menar att orsak- och verkansamband inom offentlig sektor främst bör ses som 

uppskattningar.  

 

3.4 Sammanfattning teoretisk referensram 
 

Teoretisk referensram inleds med en bakgrund där det redogörs för att allt fler krav ställs på 

offentlig sektor, och därmed kommuner, att effektivisera sin verksamhet. Här anses NPM och 

prestationsmätning via BSC vara ett sätt att svara an dessa påtryckningar (Lapsley, 2009; Speklé & 

Verbeeten, 2014; Adams et al., 2014). Dessutom påstås kommuner vara ansvariga för 

hållbarhetsfrågor. Därmed bör dessa frågor integreras i verksamhetsstyrningen (Powell, 2013).  

 

Tidigare forskning lyfter då fram SBSC, en vidareutveckling av BSC, som ett strategiskt verktyg 

vilket ämnar länka samman hållbarhetsstrategier med operativt arbete (Garcia et al., 2016; Figge et 

al., 2002; Butler et al., 2011; Chalmeta & Palomero, 2011; Journeault, 2016; Kalender & Vayvay, 

2016; Länsiluoto & Järvenpää, 2010; Lucie, 2013).  

 

En möjlighet med SBSC menas vara att det tydligt illustrerar, via en strategikarta, olika 

hållbarhetsmål och hur de ska uppnås. Här poängteras vikten av att konstruera orsak- och 

verkansamband (Chalmeta & Palomero, 2011; Chai, 2009; Journeault, 2016; Mendes et al., 2012). 

Hahn och Figge (2016) skriver att SBSC kan vara mer lämplig för offentlig kontra privat sektor. 

Författarna anser att det är svårt att koppla hållbarhetsarbete mot finansiella mål. Då offentliga 

organisationer inte prioriterar vinstmaximering ses det som fördelaktigt.  

 

Vad gäller möjligheter och begränsningar att integrera hållbarhetsmått i SBSC fokuserar den här 

studien på skapandet av orsak- och verkansamband. Relaterat diskuteras i tidigare forskning olika 

sätt att integrera hållbarhetsmått i styrkortet för att möjliggöra dessa samband. Här lyfts alternativen 

integrering i befintliga perspektiv eller härlett styrkort fram (Journeault, 2016; Butler et al., 2011; 

Jones, 2011a). Dessa integrationssätt återfinns även i forskning om SBSC i offentlig sektor 

(Monteiro & Ribeiro, 2017).  
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Dock så skriver Hahn och Figge (2016) att integrationssätt i SBSC inte har någon betydelse. 

Författarna menar att hållbarhetsdimensionernas komplexitet och oförenlighet försvårar skapandet 

av orsak- och verkansamband, oavsett hur de integreras i styrkortet. Här nämns även problematik 

med tidsdimensionen. Dock är forskningen motstridig då andra forskare framhäver att social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet är beroende av varandra vilket kan illustreras med orsak- och 

verkansamband (Gao & Bansal, 2013).  

 

Vidare anser vissa forskare att socialt konstruerade orsak- och verkansamband kan vara en 

möjlighet att integrera hållbarhetsmått i SBSC då hållbarhetsdimensionernas komplexitet 

omöjliggör statistiskt verifierbara sådana (Van der Woerd & Van den Brink, 2004; Sundin et al., 

2010). Här menar Hahn och Figge (2016) att det krävs att orsak- och verkansamband är statistiskt 

verifierbara för att det överhuvudtaget ska kunna klassas som ett SBSC, men att förfarandet är 

begränsat på grund av ovan nämnda komplexitet.  

 

Nedan bifogas en modell vilken sammanfattar teoretisk referensram samt illustrerar dess 

uppbyggnad. Vi väljer att låta denna modell, dess struktur och rubriker återkomma i empirikapitlet. 

Därmed bygger empirin på exakt samma modell. Detta har utförligt beskrivits i metodkapitlet vad 

gäller studiens abduktiva ansats vid skapande av teman.   

 

För att beskriva modellen representerar rubrik 3.1 en bakgrund. Rubrik 3.2 inkluderar 

grundläggande idéer om SBSC. Vidare innefattar rubrik 3.3 studiens kärna; möjligheter och 

begränsningar att integrera hållbarhetsmått i SBSC med fokus på orsak- och verkansamband. Under 

3.3.1 beskrivs orsak- och verkansamband sett till olika integrationssätt. Då dessa integrationssätts 

relevans ifrågasätts fokuseras under rubrik 3.3.2 hållbarhetsdimensionernas komplexitet och 

problematik kring tidsdimension vilket anses begränsa möjligheten till skapande av orsak- och 

verkansamband i SBSC.  
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Figur 6. Teorimodell. Egen konstruktion. 
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4. Empiri 

 

 

4.1 Bakgrund 
 

I följande kapitel presenteras respondenternas upplevelser. Nedan bifogade tabell illustrerar 

studiens deltagare samt vilken kommun de tillhör. Vi såg det som givande att i vår redogörelse för 

empirin indikera till vilken kommun de olika respondenterna tillhör då vi märkte att åsikter skiljde 

sig åt mellan respondenter inom en och samma kommun.  

 

Vidare har vi valt att benämna personerna utefter dess yrkestitel för att tydligt klargöra vem som 

sagt vad. I de fall flera respondenter innehar samma titel har vi numrerat dessa. Vi har dock valt att 

anpassa och korta ned benämningen på två respondenter, för att öka läsbarheten. Den fullständiga 

yrkestiteln för Respondent “Enhetschef” är “Enhetschef för Social hållbarhet”. Vad gäller 

“Utvecklingschef” är korrekt definition “Utvecklings- och kommunikationschef”. I tabellen 

presenteras även till vilken strategisk yrkesgrupp vi uppfattat att respondenterna tillhör. Som 

beskrivits i metodkapitlet hade vi som avsikt att intervjua respondenter utifrån dessa olika roller. 

Studiens respondenter och respektive kommun är anonyma. För att skapa en kontext till personernas 

redogörelser samt åsikter har vi valt att först presentera en bakgrund. Denna bakgrund innehåller 

respondenternas upplevelser kring kommunal styrning, balanserat styrkort samt hållbarhetsstyrning. 

 

Kommun Person Kod  Strategisk yrkesgrupp 

K1 1 Ekonomichef Ekonomisk 

K2 2 Miljöstrateg 1 Hållbarhets strategisk 

K2 3 Kvalitetsledare Övergripande strategisk 

K3 4 Koncerncontroller 1 Ekonomisk 

K3 5 Enhetschef Hållbarhets strategisk 

K3 6 Koncerncontroller 2 Ekonomisk 

K4 7 Affärsutvecklare Övergripande strategisk 

K4 8 Samhällsstrateg Hållbarhets strategisk 

K5 9 Controller  Ekonomisk 

K6 10 Strategichef Övergripande strategisk 

K6 11 Folkhälsostrateg Hållbarhets strategisk 

K6 12 Kommundirektör Övergripande strategisk 

K7 13 Utvecklingschef Övergripande strategisk 

K7 14 Miljöstrateg 2 Hållbarhets strategisk 

 

Tabell 2. Sammanställning av respondenter. Egen konstruktion. 
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4.1.1 Styrning i offentlig sektor och kommuner 

Controllern berättar att kommuner är skyldiga enligt kommunallagen att sätta upp mål för 

verksamheten. För att kunna följa upp dessa behövs ett system “för annars går man under av all 

administration”. Liknande tankar har Miljöstrateg 1 som anser att prestationsmätning och 

uppföljning har blivit allt viktigare inom offentlig sektor idag och därmed även i kommuner.  

 

Koncerncontroller 2 menar vidare att det är viktigt att prestationsmått är transparenta. De ska kunna 

härledas till en lägre nivå inom organisationen. Man ska kunna se hur det man gör bidrar till det 

stora hela. Affärsutvecklaren å sin sida menar att NPM handlar just om att mål bryts ned i flera led. 

Respondenten upplever att man inom kommuner rent allmänt har en övertro till detta. 

Vidare poängterar Controllern att kommuner är politiskt styrda. Det resulterar bland annat i att olika 

politiker vill ha med sina respektive hjärtefrågor i styrningen. Det handlar då mycket om att enas 

och kompromissa. Respondenten anser att ju mer komplext det är desto svagare blir styrningen.  

 

Även Kommundirektören beskriver hur styrningen i en kommun ser ut. Olika nämnder har olika 

uppdrag och kommundirektören har linjeansvar. Mandatperioden sträcker sig över fyra år. Visionen 

för kommunen ses över för varje ny mandatperiod. Den nya majoriteten som tillträder ser även över 

strategisk plan, vilken justeras inför de kommande fyra åren.  

4.1.2 Hållbarhetsstyrning  

Vad gäller motiv till hållbarhetsstyrning menar Samhällsstrategen och Kvalitetsledaren att 

samhällsdebatten är jätteviktig för att kommunen ska driva dessa frågor. Motiven kommer utifrån, 

från olika intressenter. Här lyfts även ansvar för kommande generationer fram (Affärsutvecklare, 

Ekonomichef, Strategichef, Koncerncontroller 2 & Enhetschef).  

Hållbarhet anses vara grunden i offentlig ekonomi (Koncerncontroller 2). Liknande upplevelser har 

ytterligare fem respondenter (Strategichef, Utvecklingschef, Folkhälsostrateg, Kommundirektör & 

Controller) vilka redogör för att motiv finns i form av ansvar mot medborgarna, att de ska må bra. 

Affärsutvecklaren uppger å sin sida att det handlar om att bedriva politik på ett hållbart sätt, att en 

politiskt styrd organisation måste ligga i framkant vad gäller dessa frågor. 

 

Hållbarhet definieras av elva respondenter som tre dimensioner; social-, ekologisk- och ekonomisk 

hållbarhet. Två respondenter, Strategichef och Miljöstrateg 1, tillägger dock att utöver dessa tre 

dimensioner är hållbarhet en unik definition som individen skapar. En fördel med de tre 

dimensionerna uppger Controllern vara att de är lätta att förstå sig på, vilket menas vara viktigt då 

man gör modeller. Affärsutvecklaren anger förhållandet mellan de tre dimensionerna som kärnan 
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inom hållbar utveckling. Respondenten menar att kommunen har jobbat länge med hållbar 

utveckling och kommit långt, men har samtidigt långt kvar.  

 

Syftet med hållbarhet är enligt Folkhälsostrategen långsiktighet och i den sociala dimensionen 

handlar det enligt respondenten om folkhälsa. Detta nämner även Controllern som berättar att social 

hållbarhet handlar om att prioritera långsiktigt arbete framför kortsiktigt. Det innefattar till exempel 

att stödja människor till arbete. Här betonar Kommundirektören vikten av att minska utanförskap, 

satsa på integration samt tidiga insatser inom skolan. Vidare anser Folkhälsostrategen att det finns 

stora vinster på lång sikt om utanförskap minskas. Controllern upplever å sin sida att hela 

kommunens vision främst handlar om social hållbarhet genom folkhälsa och att man ska känna sig 

inkluderad i samhället. 

 

Kommundirektören anser att den ekologiska dimensionen är lättast att definiera. Miljöstrateg 1 

redogör för liknande åsikter och säger: 

“Vi påverkar naturen…Klimatfrågan är aktuell…Jag upplever dock att det ekologiska 

hamnar på sidan om, det borde integreras mer i styrningen…Men alla dimensioner är 

viktiga, de behöver balanseras…Det är dock fokus främst på ekonomin inom kommunen. 

För att det är lättare att prata om ekonomiska frågor…vi kommer närmare vardagen då”. 

 

Vad gäller den ekonomiska dimensionen menar flera respondenter att ekonomisk hållbarhet i sig 

har olika tidsrymd där både kort- och långsiktiga finansiella mål ingår. Exempelvis pratar en del 

respondenter om ekonomisk hållbarhet som nystartade företag som mäts årsvis eller budgeten som 

planeras under kortare perioder. Andra respondenter berättar om kommande generationers 

ekonomiska hållbarhet där man syftar till många år framåt i tiden.   

4.1.3 Balanserat styrkort  

Balanserade styrkort skiljer sig kommuner emellan utefter respondenternas berättelser. Nedan följer 

en kort beskrivning av grundläggande upplevelser om styrkortet.  

 

Ett problem med styrkort menar sju respondenter vara att alltför många mål sätts. 

Utvecklingschefen anser att man måste “rensa i röran”. Strategichefen uppger å sin sida att det 

“Harmoniserar inte riktigt. Politiken har stora ambitioner”. Controllern tillägger att “Många 

politiker vill få in sina hjärtefrågor i styrningen, blir för komplext, vilket leder till svagare 

styrning”. Kommundirektören har liknande tankar och säger att:  
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“Man vill att styrkortet ska se bra ut, man trycker in massa saker. Varje verksamhet trycker 

in sina mål, kanske inte alltid kalibrerat med andra nämnder. Blir många mål att jobba 

med, svårt att hålla ihop det på totalen i en så stor organisation som vi är”. 

 

Dock är det svårt att begränsa antalet mål enligt Miljöstrateg 1. Respondenten menar att det är en 

svår avvägning om vilka som kan anses viktigast. Dessutom upplevs en nackdel med styrkortet vara 

att prestationsmått byts ut ofta, ibland varje år, vilket försvårar jämförelser mellan år och därmed 

utvärdering. Respondenten säger att “Ska vi göra en bedömning för hur vi tycker att det har gått, 

det blir ju då svårt om vi alltid byter mått”.  

 

Vidare berättar såväl Ekonomichef, Utvecklingschef och Miljöstrateg 2 att det är 

kommunfullmäktige som bestämmer vilka mål samt prestationsmått styrkortet ska 

innehålla.  Tjänstemän för en dialog och ger råd. Fyra respondenter (Ekonomichef, 

Kommundirektör, Folkhälsostrateg & Strategichef) upplever att utgångspunkt för styrkortet är den 

strategiska planen som kommunfullmäktige beslutar ska gälla över mandatperioden. Därmed 

uppges styrkortet ha ett tidsperspektiv på fyra år. Kommunens vision sträcker sig längre. Då 

sammankoppling mellan vision och strategisk plan till viss del anses saknas uppstår det enligt 

Ekonomichef, Folkhälsostrateg och Strategichef ett glapp.  

 

Liknande upplevelser har flertalet andra respondenter vilka menar att vision samt översiktsplan är 

utgångspunkt för styrkortets mål samt prestationsmått, men att styrkortet har en mer kortsiktig 

karaktär kontra långsiktig översiktsplan (Affärsutvecklare, Samhällsstrateg, Controller & 

Koncerncontroller 1). Samhällsstrategen säger att “styrkortet har alltid varit på kortare sikt och 

översiktsplanen på längre sikt…”. 

 

I kommun ett, två och fem återfinns fem perspektiv i styrkortet menar respektive respondenter. I 

kommun fyra anger Affärsutvecklare samt Samhällsstrateg att perspektiven tagits bort från 

styrkortet “för att ta bort staketen mellan perspektiven” (Samhällsstrateg). I stället för perspektiv 

finns mål. Kommun tre, sex och sju har å sin sida ett mindre antal perspektiv i styrkortet. Vad gäller 

kommun sex berättar Kommundirektör, Strategichef och Folkhälsostrateg att styrkortet har tre 

perspektiv. Dessa ska dock ses över och eventuellt plockas bort för att kunna fokusera på 

underliggande målområden.  

Kommun tre har enligt Koncerncontroller 1, Koncerncontroller 2 och Enhetschef två perspektiv i 

styrkortet. Det uppges att kommunen nyligen gjort förändringar. Från att ha haft ett styrkort per 
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förvaltning har man nu endast ett övergripande styrkort som alla organisationer följer och utgår 

ifrån. Detta för att samtliga verksamheter ska kunna förhålla sig samma målområden. Vidare har 

Kommun sju enligt Utvecklingschefen tre perspektiv i styrkortet som benämns som målbilder.  

 

4.2 Hållbarhetsstyrkort - SBSC 
 

4.2.1 Grundläggande idéer 

Samhällsstrategen samt Folkhälsostrategen menar att kommunerna har hållbarhetsstyrkort för att 

kommunledningen ska kunna peka på vad som är viktigt samt vad man vill lyfta fram. 

Folkhälsostrategen säger att “styrkortet är otroligt viktigt...väljer man att peka med hela handen...då 

kommer man inte undan det utan måste jobba med frågorna oavsett om det handlar om det 

ekologiska, sociala eller ekonomiska”.  

 

Hållbarhetsmål samt prestationsmått integreras enligt Samhällsstrategen i styrkortet då upplevelsen 

är att man som kommun måste vara hållbar och gå åt rätt håll. Respondenten anser vidare att 

styrkortet är ett medel för att uppnå långsiktiga hållbarhetsmål. Dock uppges styrkortet inte täcka 

hela verksamheten, utan “de mål som politikerna vill lyfta fram för den här perioden…Styrkortet 

täcker in kritiska mål, särskilt viktiga mål” (Samhällsstrateg).  

 

Vidare upplever Affärsutvecklaren att tanken med hållbarhetsstyrkort är att 

hållbarhetsdimensionerna ska “vara ingången till varje process. Det vill säga målen som tas fram i 

styrkortet ska filtreras genom ett hållbarhetstänkande”. Detta för att förhindra att hållbarhetsarbetet 

hamnar på sidan av övrig styrning. Dessutom anses hållbarhetsstyrkort vara fördelaktigt då det 

möjliggör en systematisk förändring där målet är genomförande av hållbarhetsstrategier 

(Affärsutvecklaren). Respondenten säger att “Man kan inte förändra hela organisationen direkt. 

Det måste bli en systematik kring förändring, att det sker stegvis, likaså gäller hållbarhetsarbetet”.  

 

Vad man vill mäta och vad som faktiskt mäts stämmer inte alltid överens enligt Miljöstrateg 1. 

Respondenten tillägger dock att allt mer fokus läggs på mätning och uppföljning av hållbarhetsmått, 

att styrkortet “är ett jättebra verktyg för att mäta och följa upp, och vi behöver göra det. Och 

styrkortet blir bättre, jag ser stor potential med det”. Dock upplever Miljöstrateg 1 att uppföljning 

blir svårt om prestationsmått byts ut ofta, vilket ovan nämnts. Även Affärsutvecklare, 

Samhällsstrateg, Miljöstrateg 2 och Ekonomichef upplever att uppföljning är en brist. 
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Ekonomichefen säger “Varför blev det som det blev…det behövs utvecklas”. Här anser 

Samhällsstrategen att:  

 

“Vi är ganska bra på att planera, ta fram styrkort på olika nivåer, men vi får inte ett bra 

engagemang i uppföljningen, där tycker jag att vi gör totalt fel…vi skulle kunna förbättra 

både styrkortsmodellen och kommunens verksamhet om vi systematiskt la mer engagemang i 

uppföljningen…”. 

 

Kommundirektören menar att offentliga organisationer är mer idéburna kontra privata. De bör 

därmed kunna göra investeringar i hållbarhet vilka inte är lönsamma. Respondenten anser av den 

anledningen att hållbarhetsstyrkort i grund och botten skulle kunna lämpa sig bättre för dessa 

organisationer. Dock upplever Kommundirektören att kommunen leder och styr på de finansiella 

mål som finns. Kommunen har ett årligt överskottsmål “för att inte urholka ekonomin över tid på 

grund av inflation”. Det menas vara en utmaning då många politiker anser att resultatet varje år ska 

vara noll, ingen vinst, något som respondenten menar inte är ekonomiskt hållbart.  

 

Även Strategichefen säger att ekonomisk hållbarhet är det starkaste styrmedlet och att det gentemot 

övriga mål ofta blir en svår balansgång. Respondenten menar att “Ekonomin är oerhört stark, 

övriga mål är inte tillräckligt bra styrning”. Utvecklingschefen tillägger att ”En politisk vilja är att 

pengar ska användas…Det blir långsiktigt tveksamt ekonomiskt sett”. Av den anledningen är 

överskottsmål viktiga, menar respondenten. Fokus på ekonomiska mål förklaras även av att det 

anges stå i kommunallagen att dagens resursförbrukning inte ska missgynna kommande 

generationer. Det innebär att budgeten ska balanseras (Kommundirektör, Samhällsstrateg & 

Controller). Samhällsstrategen säger bland annat att “Vi får inte visa röda siffror, eller gå back. Det 

blir så påtagligt”. 

 

Vidare upplevs det finnas svårigheter med att mäta effekter av hållbarhet, att dessa inte ryms inom 

styrkortet. ”För hur ska jag mäta effekterna av hållbarhet i till exempel ett 

stadsutvecklingsprojekt?” (Kommundirektör). Dessutom menar respondenten att vinster olika 

hållbarhetssatsningar ger inte alltid syns i kommunal ekonomi. De anses istället kunna 

tillgodoräknas samhället som stort, vilket ses som problematiskt. Kommundirektören säger att “Jag 

tror att vi på lång sikt måste jobba på ett annat sätt…Vi måste kanske integrera budgetarna mellan 

olika samhällsaktörer, för att göra rätt saker”.  
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Liknande tankar har även Controllern. Respondenten anser att hållbarhetsfrågor och genomförande 

av dess respektive mål ofta relaterar till hela samhället, inte bara kommunen. Här menar 

Miljöstrateg 1 att det skulle underlätta om ett ekonomiskt värde kunde tas fram för satsningar på 

hållbarhet, detta för att motivera satsningarna. Respondenten säger att “Jag personligen tycker att 

naturen har ett egenvärde, men jag ser att samhället och kommunen måste kunna argumentera för 

att till exempel ett skogsområde ska stå kvar”.   

 

Vad gäller orsak- och verkansamband och drivande mål berättar Ekonomichefen att “Vissa styrtal 

kan vara kopplade till visionen men upplevs som svåra att påverka i rätt riktning, som 

hållbarhetsrankningen. Därmed är de svåra att styra åt rätt håll”.  Detta överensstämmer med det 

Controllern, Utvecklingschefen och Kommundirektören berättar. Controllern säger att “I vår 

organisation kan vi styra om vi ska ha kemikalier etcetera…Men de stora miljöpåverkande 

industrierna har vi inte någon påverkan på”. Kommundirektören å sin sida upplever att “Vissa mål, 

såsom att sysselsättningen ska öka…många faktorer som har betydelse som kommunen inte styr 

över…”. Respondenten betonar dock vikten av orsak- och verkansamband:  

 

“Jag ser gärna att vi har fler mål som är effektmål, orsak-verkan…det vill säga om vi gör 

det här så vet vi med säkerhet att det ger de här och de här effekterna...Kvaliteten i skolan, 

det är ett effektmål. Det ger ökad sysselsättning på lång sikt. Ju fler som får utbildning ju 

fler kan förvärvsarbeta och det ökar inkluderingen, minskar utanförskapet”. 

 

Även Strategichefen anser att orsak- och verkansamband är viktiga. Respondenten upplever att 

“Orsak- och verkansamband kan göra att man kommer framåt fortare…Att se saker i en riktning”.  

Samhällsstrategen menar att styrkortet tidigare var kopplat till översiktsplanen, där 

hållbarhetsdimensionerna var placerade. Nu inför 2018 upplevs styrkortet ha blivit mer konkret och 

resultatinriktat där man infört fler mätbara mål. Anledningen upplever respondenten vara att 

tidigare fanns det i styrkortet drivande mål kopplade till långsiktiga hållbarhetsmål. Dock var dessa 

mål svåra att mäta. Förändring har skett varmed styrkortet nu innefattar fler utfallsmål. 

Respondenten säger att “Vi har svårt att precisera resultat i uppföljningsrapporterna…Det är bra 

att se att man går åt rätt riktning, men man måste också se vilket resultat det ger, speciellt ur ett 

hållbarhetsperspektiv”.  
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4.3 Möjligheter och begränsningar: integration av hållbarhetsmått 
 

4.3.1 Olika integrationssätt: orsak- och verkansamband  

Hållbarhetsmått anses enligt Koncerncontroller 1, i kommun tre, återfinnas i ett av styrkortets två 

perspektiv. Även Kvalitetsledaren, i kommun två, menar att ett av perspektiven i styrkortet 

inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna och dess mått. Respondenten beskriver att tidigare stod 

exempelvis sociala mål vid sidan av styrkortet. Detta har kommunen försökt arbeta bort genom att 

inkludera ett hållbarhetsperspektiv i styrkortet. Vidare upplever Kvalitetsledaren att det separata 

hållbarhetsperspektivet hänger ihop med övriga perspektiv i styrkortet mer eller mindre. Men 

respondenten menar att det ibland kan kännas som att det är svårt att koppla ett visst mått till ett 

perspektiv, att man lägger det någonstans där det tycks passa.  

Vad gäller orsak- och verkansamband säger Koncerncontroller 1 att “Det är inte ovanligt att man 

delar indikatorer mellan perspektiven. Bara för att man använder en indikator är den inte 

förbrukad ”.  Koncerncontroller 1 och Koncerncontroller 2, i kommun tre, upplever att det finns 

orsak- och verkansamband mellan perspektiven i styrkortet just på grund av att indikatorer återfinns 

på olika ställen i styrkortet. Det kan på så vis uppstå en kedjereaktion mellan dem, vilket kan 

analyseras på olika sätt. Koncerncontroller 1 vidareutvecklar:  

“Bara genom att titta på indikatorerna kan man tydligt se korskopplingen mellan 

perspektiven i styrkortet…Alla måste få utbildning, verksamhetsperspektivet…om vi lyckas 

med det så är det högst sannolikt att vi lyckas med den sociala dimensionen av hållbarhet, i 

samhällsperspektivet…Där kan man se det tydliga sambandet”. 

 

Dock uppfattar Enhetschefen, i kommun tre, orsak- och verkansamband något annorlunda än de 

övriga respondenterna i kommunen. Respondenten säger att “Det är klart att det finns ett samband 

mellan perspektiven, men det är inget enkelt samband som säger att om vi klarar målen i ena 

perspektivet så förbättras det i andra perspektivet med…det finns egentligen ingen tydlig logik, 

ingen strategikarta”. Även Koncerncontroller 1 menar att strategikartor inte används, men ser det 

som en möjlighet:  

 

“Vi har inte kommit så långt än så att vi använder strategikartor. Vi har väldigt mycket jobb 

kvar innan vi är där…egentligen skulle man kunna rita hållbarhetsdimensionerna 

överst…så att allting strömmar upp i hållbarhetsmålområdena. Men det handlar bara om 

hur man ritar upp det”.  
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Till skillnad från ett separat perspektiv för hållbarhet upplever sex respondenter (Ekonomichef, 

Affärsutvecklare, Samhällsstrateg, Controller, Kommundirektör & Folkhälsostrateg) att 

hållbarhetsmått är integrerade i hela styrkortet och syns i olika perspektiv. Motiv till utformningen 

anses vara att det inte bör finnas en särskild avdelning eller ett separat styrkort för hållbarhet. 

Kommundirektören tror att man tjänar mest om man försöker integrera hållbarhetsmått i samtliga 

processer och därmed i hela styrkortet. Ekonomichefen anser att perspektiven ska balanseras och 

säger att ”Inget perspektiv är viktigare än de andra”. Respondenten menar vidare att man kan anta 

att det finns samband mellan dem, men att det inte är tydligt.  

Ytterligare motiv till varför hållbarhetsmått bör integreras i hela styrkortet beskriver 

Affärsutvecklaren i kommun fyra genom att jämföra kommunens tidigare version av styrkort. 

Respondenten upplever att förut hamnade hållbarhetsmått på sidan av resterande styrning på grund 

av att de placerades i ett separat perspektiv. Det menas att orsak- och verkansamband då var svåra 

att kartlägga. Affärsutvecklaren beskriver att i den förändring som skett har kommunen tagit bort 

perspektiven i styrkortet och bytt ut dem mot mål, som ovan nämnts. Enligt respondentens 

upplevelse ska hållbarhetsmål prägla samtliga mått framtagna i styrkortet. Affärsutvecklaren säger:  

“I vårt nya sätt har vi gjort det enkelt för oss då vi har satt upp mål som ska mätas och 

naturligtvis aktiviteter till dem…och tanken är att vägen till målen ska präglas av de tre 

hållbarhetsdimensionerna…hållbarhetsdimensionerna ska forma målen i styrkortet”. 

Vad gäller orsak- och verkansamband mellan mål i nuvarande styrkort upplever Samhällsstrategen i 

kommun fyra att “Det blir uppskattningar och antaganden för framtiden, vi måste leva i en tro om 

att det vi gör går mot ett hållbarare samhälle för allt är inte mätbart direkt “. 

 

4.3.2 Hållbarhetsdimensioner: orsak- och verkansamband 

  

Komplexitet 

Strategichefen, Folkhälsostrategen och Enhetschefen upplever att de tre hållbarhetsdimensionerna 

måste balanseras. En dimension inte får uppfyllas på bekostnad en annan. Enhetschefen säger att 

“Det finns en förväntan på att vi hela tiden ska tänka holistiskt. Det skulle vara pretentiöst och säga 

att vi alltid gör det, men det är så ambitionen ser ut rent teoretiskt”. Folkhälsostrategen anser dock 

att kommunen inte kommit så långt än att man väger de olika hållbarhetsdimensionerna mot 

varandra.  
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Vidare säger Miljöstrateg 1 att den pedagogiska utmaningen är hur de tre dimensionerna kan 

integreras med varandra: 

“De måste stödja varandra och ibland är de enligt mig i konflikt med varandra. Att ha 

balans mellan de tre dimensionerna är svårt men nödvändigt…Men jag tror fler upplever att 

det är en stor utmaning att se kopplingen, att dimensionerna gynnas av varandra…men där 

är vi som kommun inte idag… ”.  

 

Ytterligare sex respondenter anser att det ofta uppstår konflikter mellan de tre 

hållbarhetsdimensionerna (Kommundirektör, Utvecklingschef, Strategichef, Samhällsstrateg, 

Koncerncontroller 1 & Enhetschef). Av dessa sex deltagare upplever fem att om det uppstår 

konflikter mellan dimensionerna så vinner alltid ekonomin. Strategichefen säger att: “Det är att 

balansera att ekologiska vinsten motsvarar den ekonomiska investeringen, det är inte alltid den gör 

det och då måste man kunna säga nej. Det är en avvägning “. Folkhälsostrategen upplever att man 

ofta är väldigt bra på att hantera den ekonomiska hållbarhetsdimensionen men att de andra två 

behöver ses över mer. Detta nämner även Controller och Miljöstrateg 1, vilka menar att ekonomisk 

hållbarhet är lättast att fokusera på samt prata om.  

 

Kommundirektören menar vidare att hållbara investeringar måste vara ekonomiskt motiverade. 

Problem anses även kunna uppstå då vinster från investeringar inte alltid syns inom kommunen, 

som ovan beskrivits. Dock innehar Utvecklingschefen en annan åsikt. Respondenten menar att 

”Kommunen har en bra ekonomi…inte strid om varje öre, det är en möjlighet”.  

 

Förutom konflikter gentemot ekonomiska hållbarhetsmål berättar Kommundirektören hur sociala 

mål kan kollidera med ekologiska: 

 

“Missnöje finns att inte kunna bygga bostäder på markområde som har strandskydd, vissa 

miljöområden är reservat. Vi säger då nej till bygglov. Samtidigt är det socialt hållbart att 

landsbygden ska utvecklas och växa med bra boende miljöer, socialt tryggt. Då säger vi nej 

utifrån miljöperspektivet.” 

Andra respondenter upplever dock att det trots konflikter är balans mellan de tre 

hållbarhetsdimensionerna men att ekonomin tar störst plats i den allmänna diskussionen 

(Koncerncontroller 1 & Samhällsstrateg). Samhällsstrategen menar att den ekonomiska 

dimensionen är mer påtaglig än de övriga, “Men ambitionen är att lyfta alla tre, vi måste vara 

hållbara i alla tre dimensionerna och försöka få alla inom kommunen att förstå det här”.  
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Relaterat menar några av respondenterna att det finns orsak- och verkansamband mellan de tre 

hållbarhetsdimensionerna (Samhällsstrateg, Affärsutvecklare & Enhetschef). Dock så poängterar 

Affärsutvecklaren att detta är en tanke och att det inte alltid är konkret synligt. Vidare beskriver 

Samhällsstrategen orsak- och verkansamband mellan dimensionerna genom att säga:  

“Vi har den sociala delen som handlar om det goda livet. Sen har vi den ekonomiska delen 

som är medel för att uppnå det goda livet. Och sist den ekologiska delen som är ramen för 

detta, vi kan inte förstöra för kommande generationer…”. 

 

Samhällsstrategen vidareutvecklar resonemanget kring orsak- och verkansamband genom att säga:  

 

“Om vi ska bygga ett nytt bostadsområde. Det är helt klart att alla tre dimensionerna är 

med i det. Där vill vi att människor ska trivas och må bra, så där har vi det sociala 

målet…Vi måste även ta hänsyn till miljöfrågorna…Sen måste naturligtvis detta gå ihop 

ekonomiskt. Kommunen klarar inte av att gå back på lång sikt. Jag tycker att det är ett 

solklart exempel på att allt ingår”. 

 

Även Miljöstrateg 2 upplever att de tre hållbarhetsdimensionerna är integrerade även om de ibland 

lever sitt eget liv. Respondenten säger att ”Det är en outnyttjad potential med att hitta 

samband…Det gäller att foga ihop hållbarhetsdimensionerna…Söker hållbarhetsindikatorer som 

är ett mått på alla tre dimensioner”. Respondenten menar att det är extra viktigt att koppla ihop den 

ekologiska dimensionen med de övriga hållbarhetsdimensionerna. Styrkortet ses som ett medel för 

detta.  

 

Vidare förklarar Enhetschefen sin upplevelse av orsak- och verkansamband mellan 

hållbarhetsdimensionerna. Respondenten anser att delmål inom ekonomisk hållbarhet är av 

betydande vikt för att uppnå en god folkhälsa som finns i den sociala hållbarhetsdimensionen. 

Respondenten berättar att:  

 

“Jag kan med min kunskap alltså säga att det finns kausala samband mellan dem, att de mål 

som placerats i den ekonomiska dimensionen är avgörande för de inom den sociala 

dimensionen…Vi har identifierat en kritisk fråga, klarar vi den så ökar vi både hållbarhet 

socialt, ekonomiskt och eventuellt även ekologisk”.  
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Tidsdimension 

Tidsdimensionen i SBSC upplevs som ett problem, enligt sju respondenter (Samhällsstrateg, 

Affärsutvecklare, Kvalitetsledare, Miljöstrateg 1, Utvecklingschef, Miljöstrateg 2 & 

Koncerncontroller 1). Utvecklingschefen säger att det uppstår en ”kortsiktig konflikt med sociala 

mål här och nu med långsiktigt miljöarbete…Även resurskonflikt, sett till budgeten kortsiktigt”. 

Miljöstrateg 1 menar att tidsaspekten påverkar balansen mellan de tre dimensionerna och säger att: 

 

“Det går snabbare att mäta till exempel nystartade företag, det kan du mäta år för år…man 

försöker mäta utsläpp av växthusgaser år för år men det är ett större eftersläp där…Den 

ekologiska hållbarheten är så mycket större och komplexare…det har ett längre 

tidsperspektiv vilket gör att det inte är lättillgängligt. Det är därmed en utmaning och denna 

balans diskuteras inte inom kommunen idag...”.  

Respondenten menar vidare att denna tidsproblematik skapar ett glapp med vad som bör mätas och 

vad man faktiskt mäter. Miljöstrateg 2 har liknande tankar och upplever att det kan finnas konflikter 

mellan långsiktiga miljömål och kortsiktiga ekonomiska mål. Respondenten menar att det krävs 

minst 10 år att se en förändring inom ekologiska mål men att utveckling kring ekonomiska mål syns 

snabbt. Även Koncerncontroller 1 anser att hållbarhetsmål i styrkortet har olika tidsrymd: 

“Målet om ökad befolkning, det är väldigt långsiktigt...medan vissa andra är kortsiktiga, till 

exempel inom ekonomin…men däremot är de årliga ekonomiska målen uppsatta för att vi på 

sikt ska kunna ha en långsiktigt hållbar ekonomi…Så det är både kortsiktigt och 

långsiktigt”. 

Relaterat diskuterar Affärsutvecklaren att det är enklast att hantera ekonomiska hållbarhetsmål och 

prestationsmått, då de händer här och nu. De övriga två dimensionerna upplevs ha en annan 

tidsdimension. Respondenten menar att man försöker flytta fokus från ensidighet till balans men att 

de sociala och ekologiska delarna i verkligheten måste motiveras mer för att ta plats i styrningen: 

”Det är svårt när olika tids-laggar ska mötas...Allt kommer att hända och synas inom 

ekonomin under det år som det sker, medan de sociala och ekologiska dimensionerna oftast 

inte händer på en gång. Därmed blir det givetvis lättare med den ekonomiska dimensionen”.  

Affärsutvecklaren menar vidare att kommunen endast har kortsiktiga mål i styrkortet på grund av 

problematik med tidsdimensionen. Respondenten förklarar att de tre hållbarhetsdimensionerna 

tydligt finns med i den långsiktiga planeringen (översiktsplanen). Översiktsplanen har dock mest 

koppling till social och ekologisk hållbarhet. Styrkortet har mer koppling till ekonomisk hållbarhet. 

Det menar respondenten är för att styrkortet inom kommunen fungerar som ett kortsiktigt verktyg. 
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Mål kring social och ekologisk hållbarhet finns i styrkortet men de har inte lika stort fokus. 

Affärsutvecklaren säger: 

“När man sätter de övergripande målen sätter man främst de sociala och ekologiska, men 

när de sen ska konkretiseras för man in de ekonomiska målen. Och här kommer 

begränsningarna in för att vi har inte hur stor budget som helst…Därmed måste vi göra 

prioriteringar inom de social och ekologiska dimensionerna för att den kortsiktiga 

ekonomin begränsar dem”.  

Dock menar Samhällsstrategen att det ibland måste det göras kompromisser med ekonomin, 

åtminstone på kort sikt. Det upplevs viktigt att vara försiktig med det sociala, att man inte kan göra 

kompromisser där. Respondenten säger att “Vi kan inte göra så folk mår dåligt, inte ens för en kort 

period…Men det är svåra frågor, och det blir alltid kompromisser”.  

Kartläggning av orsak- och verkansamband upplevs enligt Affärsutvecklaren som en förutsättning 

för att få det att fungera. Dock upplevs tidsdimensionen försvåra förfarandet då respondenten menar 

att hållbarhetsfrågorna är för stora för att föras in i vardagen:  

“På grund av tidsdimensionen, att kostnaderna kommer direkt och sociala och ekologiska 

dimensionerna kommer på sikt måste man enligt mig våga tro att investering eller kostnader 

kommer att ge effekt på sikt...Men detta är inte uppskattat i en kalkyl utan det är mer vad vi 

skulle vilja genomföra “. 

Även fyra andra respondenter har liknande tankar (Samhällsstrateg, Ekonomichef, Utvecklingschef 

& Enhetschef). Enhetschefen menar att man får anta och lita på att orsak- och verkansamband 

fungerar och stämmer. Sambanden får bli uppskattningar på bästa tillgängliga underlag förklarar 

respondenten. Samhällsstrategen upplever dock en problematik och anger att orsak- och 

verkansamband “Bottnar i att de som använder dem har en stark övertygelse om att de kommer att 

leda till samhällsförbättringar, jag säger inte att de har fel men jag tror att de kommer att få mycket 

svårt att bevisa att det verkligen var så”.  

Affärsutvecklaren har liknande tankar och menar att det är enkelt att göra teoretiska samband. 

Direkta, resultatbaserade samband, är svårare. Respondenten säger att “Här kommer tidsaspekten in 

igen…Det är inte ens säkert att vi kommer se fördelen eller resultaten av insatserna i de 

hållbarhetsdimensionerna…det bygger snarare på en tro om att det kommer att förbättra samhället 

i stort...”. Här anser Utvecklingschefen att orsak- och verkansamband i styrkortet är kvalitativa och 

inte kvantitativa.  
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För att kartläggning av orsak- och verkansamband ska fungera anser Miljöstrateg 1, vilket ovan 

angetts, att det bör sättas ett ekonomiskt värde på olika mål i styrkortet. Respondenten säger:  

 

“Om vi kan sätta ett ekonomiskt värde på till exempel pollineringen, då kan vi mycket 

enklare förstå om vi kan få en ekonomisk vinning av att satsa på ekologisk hållbarhet. Men 

där är vi inte än…kan man få fram schablonsiffror för detta så har man ett lättare verktyg 

för att motivera till exempel ett grönområde…” 

 

Miljöstrateg 1 upplever att det är på väg att ske en förändring kring detta, men att mer behöver 

göras. Det måste tas fram fler verktyg som kommuner kan använda för att kunna balansera de tre 

hållbarhetsdimensionerna, anges det. Respondenten poängterar att detta är viktigt då hållbar 

utveckling är att få dessa tre att balansera. Även Samhällsstrategen nämner detta och säger att:  

 

“Det finns schablonsiffror för vissa delar inom hållbarhetsdimensionerna, till exempel 

utsläpp, trafikolyckor etcetera…Visst hjälper dessa siffror…det hjälper vår tro om att vi går 

åt rätt håll…”. 
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5. Analys 
 

Det empiriska resultatet visar inga specifika samband mellan de strategiska yrkesgrupperna. Även 

om vissa uppfattningar kring SBSC skiljer sig åt- eller överensstämmer respondenter emellan, ser vi 

inga tydliga kopplingar med aktuell yrkesroll. I det stora hela är vår tolkning istället att upplevda 

möjligheter och begränsningar i SBSC korrelerar mellan olika deltagare, oavsett vilken yrkesroll de 

har.  

 

Studiens empiriska resultat analyseras nedan efter personer i kommunal lednings upplevda 

möjligheter och begränsningar att integrera hållbarhetsmått i SBSC, främst vad gäller skapande av 

orsak- och verkansamband. Kapitlets struktur illustreras i bifogad modell där motiv till valt upplägg 

beskrivits utförligt i metodkapitlet. Resultatet visar att personer inom kommunal ledning upplever 

att det främst finns begränsningar vad gäller detta. De begränsningar vi väljer att lyfta fram 

innefattar fyra huvudområden och de möjligheter vi presenterar två huvudområden.  

 

 

 

Figur 7. Modell för analys. Egen konstruktion.  
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5.1 Begränsningar  
 

5.1.1 Politikens inverkan på kommunala styrkort  

Vårt empiriska resultat visar att kommunala styrkort brister i sin långsiktighet. Detta då mål samt 

prestationsmått i styrkortet upplevs bytas ut vart fjärde år när nya politiker väljs in i 

kommunfullmäktige. Miljöstrateg 1 säger “Ska vi göra en bedömning…det blir ju då svårt om vi 

alltid byter mått”. Det menar vi kan relateras till det Farneti (2009) skriver om kommunala styrkort 

då det påstås vara ett medel att kommunicera politiska mål.  

 

Flertalet av studiens deltagare anger att det på grund av styrkortets kortsiktighet uppstår ett glapp 

gentemot långsiktig vision. Anledningen menar de vara att styrkortet utgår från den strategiska 

planen som löper på mandatperiodens fyra år. Visionen, som innehåller hållbarhetsmål, upplever 

respondenterna inte sammankopplas med strategiska planen fullt ut. De anser att detta begränsar 

integrering av hållbarhetsmått i styrkortet. Anledningen uppger respondenterna vara att hållbarhet 

innefattar långsiktiga satsningar och mål som sträcker sig utöver mandatperioden. I och med att 

styrkortet, enligt studiens deltagare, har ett kortsiktigt perspektiv då det löper på fyra år, ses det som 

problematiskt. Diskussion kring detta upplever vi saknas i tidigare forskning.  

 

Vår upplevelse är därmed att styrkortets kortsiktighet kan påverka möjligheten att skapa orsak- och 

verkansamband. Detta då grundidén med SBSC är att länka samman operativt arbete med 

långsiktiga strategier (Chalmeta & Palomero, 2011; Figge et al., 2002; Hansen & Schaltegger, 

2016). Då styrkortet upplevs som kortsiktigt där glapp mot vision och hållbarhetsmål är en följd 

påstår vi att möjligheten att skapa dessa sammanlänkningar via orsak- och verkansamband 

begränsas.  

 

Dessutom visar vår empiriska undersökning, i enlighet med tidigare forskning, att visionen är det 

långsiktiga mål styrkortet riktar sig mot. Det glapp mot visionen som uppstår menar vi försvårar 

skapandet av orsak- och verkansamband då tanken med dessa är att de ska illustrera visionens 

genomförande (Niven, 2008; Kloot & Martin, 2000; Monteiro & Ribeiro, 2017; Radu, 2012).  

5.1.2 Hållbarhetsstyrning på samhälls- och organisationsnivå 

Tidigare forskning uppger att offentlig sektor inte strävar efter vinst (Niven, 2008, s. 33; Kaplan, 

2001). Offentliga organisationer anses av den anledningen bäst lämpade att integrera 

hållbarhetsmått i styrkortet. Detta i och med att investeringar i hållbarhet inte behöver kopplas 

samman med finansiella mål via orsak- och verkansamband (Hahn & Figge, 2016). Vårt empiriska 
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resultat visar dock att respondenter upplever att finansiella mål är prioriterade. Flera av studiens 

deltagare berättar att kommunen har överskottsmål. Exempelvis menar Kommundirektören att 

överskott är centralt “för att inte urholka ekonomin över tid på grund av inflation”.  

 

Respondenter menar även att investeringar i hållbarhet ska kunna motiveras utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Det anses viktigt att dessa investeringar leder till vinster som kommunen kan ta del utav. 

Relaterat upplever flertalet av studiens deltagare att kommunen har svårt att tillgodoräkna sig 

vinster som uppstår vid investeringar i hållbarhet då de anses ligga på en mer övergripande 

samhällsnivå. Kommundirektören säger att “Jag tror att vi på lång sikt måste jobba på ett annat 

sätt…Vi måste kanske integrera budgetarna mellan olika samhällsaktörer, för att göra rätt saker”. 

 

Det respondenterna återger menar vi kan kopplas till den kritik mot SBSC och dess lämplighet som 

Hahn och Figge (2016) återger. För att SBSC ska anses som komplett menar författarna att 

hållbarhetsmål bör riktas mot såväl enskild organisation som samhället i stort. Problematik uppstår 

då investeringar i hållbarhet på en mer övergripande samhällsnivå svårligen kan kopplas via orsak- 

och verkansamband till den egna organisationens finansiella mål. Då orsak- och verkansamband 

anses viktigt för att illustrera strategins genomförande ses det som problematiskt.  

 

Därmed anser vi att Hahn och Figges (2016) resonemang kring begränsningar med SBSC stämmer 

överens med respondenternas upplevelser. Det vi upplever som avvikande är just att dessa 

begränsningar återfinns även i offentlig sektor, vilket står i strid med det Hahn och Figge (2016) 

skriver. Vår empiriska studie visar att studiens deltagare upplever det svårt att koppla investeringar i 

hållbarhet till kommunens finansiella mål, vilket ses som viktigt. Det menar vi i sin tur utgör en 

begränsning att integrera hållbarhetsmått i styrkortet då detta försvårar skapande av orsak- och 

verkansamband. Då vi inte upplever att tidigare forskning har uppmärksammat detta i någon större 

utsträckning, anser vi det vara ett intressant och oväntat resultat. Det leder enligt vår tolkning till att 

idéer kring SBSC lämplighet i kommuner kan ifrågasättas.  

 

Drivande mål 

Vad vi menar vara relaterat och hänga ihop med ovan förda diskussion är den problematik studiens 

deltagare återgett kring drivande mål (drivande indikatorer) i hållbarhetsstyrkortet. Vår studie pekar 

på att respondenter upplever att det som leder fram till uppfyllelse av kommunens hållbarhetsmål 

står utom dess kontroll. Att det istället ofta relaterar till andra aktörer i samhället.  
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I och med att drivande indikatorer är en del av orsak- och verkansamband i SBSC (Mendes et al., 

2012; Chalmeta & Palomero, 2011; Chai, 2009) är vår uppfattning att denna problematik kan 

begränsa genomförandet av hållbarhetsstrategin. Det menar vi i sin tur skulle kunna påverka den 

upplevda möjligheten att integrera hållbarhetsmått i SBSC.  

 

Att drivande mål uppfattas stå utom påverkan menar vi kan relateras till den kritik som Hahn och 

Figge (2016) riktar mot SBSC, även om författarna inte nämnder detta specifikt. Vi menar att vad 

som driver fram prestationerna kan stå utanför kommunernas påverkan, precis som att investeringar 

i hållbarhet riktade mot samhället i stort kan vara svåra att koppla till den enskilda verksamhetens 

finansiella mål. Detta förfarande anser vi skapa problem då respondenterna upplever att man inte 

kan styra utfallet av ett mål, som är centralt för genomförande av hållbarhetsstrategin. Det menar vi 

gör att skapande av orsak- och verkansamband förlorar sin relevans.  

 

Sammantaget anser vi att hållbarhetsstyrning riktad mot samhället som stort kan leda till två 

begränsningar att integrera hållbarhetsmått i SBSC. Dels visar vår empiriska studie att det upplevs 

svårt att koppla satsningar i hållbarhet till finansiella mål, vilket vi ovan diskuterat utförligt. Dels 

upplevs en svårighet vara att styra det som driver uppfyllelse av hållbarhetsmål, då andra aktörer i 

samhället anses i större grad påverka utfallet. Dessa två begränsningar menar vi kan relateras till 

orsak- och verkansamband, om än på olika sätt. Oavsett om det handlar om en svårighet att skapa 

orsak- och verkansamband eller att dessa samband förlorar sin relevans är vår uppfattning att det 

handlar om begränsningar att integrera hållbarhetsmått i kommunala SBSC.  

5.1.3 Hållbarhetsdimensionernas komplexitet  

Vårt empiriska resultat visar även att det finns konflikter mellan de tre hållbarhetsdimensionerna 

som skapar komplexitet. Vi tolkar respondenternas upplevelser som att komplexiteten tycks vara en 

begränsning vid skapande av orsak- och verkansamband i SBSC, oavsett vilket integrationssätt som 

används. Detta anser vi överensstämma med det Hahn och Figge (2016) skriver. Exempelvis 

berättar Miljöstrateg 1 att “De måste stödja varandra och ibland är de enligt mig i konflikt med 

varandra...Men jag upplever att det är en stor utmaning, där är vi som kommun inte idag”. Denna 

oförenlighet stöds även av tidigare forskning (Hansmann et al., 2012; Hahn et al., 2015). 

 

Vidare hävdar forskare att det kan det uppstå målkonflikter mellan hållbarhetsdimensionerna där 

uppfyllelse av ett mål leder till motsatt effekt i ett annat (Hahn & Figge, 2016; Hansmann et al., 

2012; Hahn et al., 2015). Detta stödjer även vår empiri. Exempelvis Kommundirektören säger att 

“Missnöje finns att inte kunna bygga bostäder på markområde som har strandskydd, vissa 
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miljöområden är reservat. Vi säger då nej till bygglov. Samtidigt är det socialt hållbart att 

landsbygden ska utvecklas och växa med bra boende miljöer, socialt tryggt. Då säger vi nej utifrån 

miljöperspektivet”. Denna negativa korrelation mellan social- och ekologisk hållbarhet visar även 

studien av Luukkanen et al. (2013). Enligt författarna bör organisationer eftersträva att lyckas 

förena sociala och ekologiska prestationsmått men att det är en stor utmaning.  

 

Enligt Hahn et al. (2015) kan även ekologisk- och social hållbarhet vara svåra att förena med den 

ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Författarna påstår att detta försvårar skapande av orsak- och 

verkansamband. Det menar vi stämma överens med vår studie där vi tolkar flera respondenternas 

berättelser såsom att den sociala- och ekologiska dimensionen i styrkortet får stå tillbaka till förmån 

för den ekonomiska. Exempelvis Affärsutvecklaren upplever att kommunen måste göra 

prioriteringar och säger att “När man sätter de övergripande målen sätter man främst de sociala 

och ekologiska…men när de sen ska konkretiseras för man in de ekonomiska målen…Därmed 

måste vi göra prioriteringar inom de sociala och ekologiska dimensionerna för att den kortsiktiga 

ekonomin begränsar dem”.  

 

Respondenternas upplevelser menar vi återfinns inom teorier från bland annat Gao och Bansal 

(2013) som säger:  

“It is easier to change single activities and easier to analyze assumed strategic implications, 

than to accept the complexity and ambiguity associated with sustainability. Consequently, 

managers tend to frame social and environmental issues as a matter of cost or benefit, 

which requires instrumental calculations” (Gao & Bansal, 2013).  

 

Vi menar att vår empiri visar att det som upplevs vara konkret och mätbart, det vill säga 

ekonomiska mål, prioriteras framför övriga hållbarhetsmål i styrningen. Detta i enlighet med det 

Gao och Bansal (2013) skriver. Av den anledningen anser vi att det uppstår svårigheter att skapa 

orsak- och verkansamband gentemot övriga hållbarhetsmål, då dessa upplevs som komplexa och 

svåra att mäta. På grundval av ovanstående anser vi att komplexiteten mellan 

hållbarhetsdimensionerna kan ses som en begränsning att integrera hållbarhetsmått i SBSC, då 

svårigheter att skapa orsak- och verkansamband uppstår.  
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5.1.4 Tidsdimensionens problematik 

Tidsdimensionen är ytterligare en begränsning vår empiriska studie visar på, vilken hör ihop med 

hållbarhetsdimensionernas komplexitet. Tidsdimensionen upplevs försvåra möjligheten till att skapa 

orsak- och verkansamband, och ses därmed som en begränsning att integrera hållbarhetsmått i 

SBSC. Detta då hållbarhetsdimensioner har olika tidsrymd, vilket överensstämmer med vad 

forskningen redogör för (Epstein et al., 2015; Hansmann et al., 2012; Slawinski & Bansan, 2015; 

Hahn & Figge, 2016).  

 

En del forskare (Epstein et al., 2015; Hansmann et al., 2012) påstår att det ofta uppstår konflikter 

med långsiktiga hållbarhetsmål och kortsiktiga finansiella mål i styrkortet. De uppskattade 

långsiktiga fördelarna måste ställas mot kortsiktiga budgeterade kostnadsmål. Här måste 

organisationer göra avvägningar. Vårt empiriska resultat visar en liknande problematik vad gäller 

tidsaspekten. Bland annat Koncerncontroller 1 beskriver hur mål med olika tidsrymd är 

sammankopplade, och säger att “Målet om ökad befolkning, det är väldigt långsiktigt…medan vissa 

andra är kortsiktiga, till exempel inom ekonomin…men däremot är de årliga ekonomiska målen 

uppsatta för att vi på sikt ska kunna ha en långsiktigt hållbar ekonomi…Så det är både kortsiktigt 

och långsiktigt…”. Vidare menar Miljöstrateg 1 att tidsaspekten främst skapar konflikter mellan 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

 

Vi tolkar det som att vår empiri visar begränsningar vad gäller tidsdimensionen och skapande av 

orsak- och verkansamband i SBSC, vilket även Hahn och Figge (2016) redogör för. Exempelvis 

Affärsutvecklaren upplever att det är enklast att hantera ekonomiska hållbarhetsmål och 

prestationsmått, då de händer här och nu. Respondenten menar att ”Det är svårt när olika tids-

laggar ska mötas...Allt kommer att hända och synas inom ekonomin under det år som det sker, 

medan de sociala och ekologiska dimensionerna oftast inte händer på en gång. Därmed blir det 

givetvis lättare med den ekonomiska dimensionen...”.  

 

Som vi nämnt ovan tolkar vi det såsom att Affärsutvecklaren menar att kommunen endast har 

kortsiktiga mål samt den ekonomiska dimensionen av hållbarhet i styrkortet på grund av 

problematik med tidsdimensionen. Respondenten förklarar att de tre hållbarhetsdimensionerna 

tydligt finns med i den långsiktiga planeringen och översiktsplanerna, men inte lika mycket i själva 

styrkortet, där syns främst den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Detta anser vi vara i linje 

med det Hahn och Figge (2016) skriver då de menar att tidsdimensionen försvårar skapande av 

orsak- och verkansamband i SBSC, vilket vi menar respondenten beskriver med andra ord.  
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5.2 Möjligheter  
 

5.2.1 Socialt konstruerade orsak- och verkansamband  

Utifrån det empiriska resultatet tolkar vi det som att det trots komplexitet och problematik kring 

tidsdimensionen finns ett behov och en ambition av att skapa balans mellan de tre 

hållbarhetsdimensionerna i SBSC, där orsak- och verkansamband är tydliga. Miljöstrateg 2 säger 

bland annat att ”det är en outnyttjad potential med att hitta samband…Det gäller att foga ihop 

hållbarhetsdimensionerna…Söker hållbarhetsindikatorer som är ett mått på alla tre dimensioner”.  

 

Flera respondenter uppger även att alla hållbarhetsdimensioner är beroende av varandra och inte bör 

uppfyllas på bekostnad av en annan. Detta menar vi överensstämmer med Gao och Bansal (2013) 

och Hansmann et al. (2012) då de anser att dimensionerna ömsesidigt förstärker varandra. Gao och 

Bansal (2013) kritiserar att de tre hållbarhetsdimensionerna ofta behandlas som separata strategiska 

frågor, oberoende av varandra, vilket även majoriteten av våra respondenter uppfattar som 

problematiskt i sina respektive kommuner.  

 

För att tydliggöra orsak- och verkansamband mellan hållbarhetsdimensionerna inom SBSC lyfter 

tidigare forskning fram vikten av den strategiska kartan (Radu, 2012; Journeault, 2016). Att 

strategikartan anses central för att synliggöra samband återfinns även i vårt empiriska resultat. I 

resultatet kan vi se att strategikartor används sparsamt, men att ett behov upplevs finnas. 

Enhetschefen säger bland annat att “Det är klart att det finns ett samband mellan perspektiven, men 

det är inget enkelt samband…det finns egentligen ingen tydlig logik, ingen strategikarta”. Även 

Koncerncontroller 1 menar att strategikartor inte används i kommunen idag, men ser det som en 

möjlighet: ”...egentligen skulle man kunna rita hållbarhetsdimensionerna överst…så att allting 

strömmar upp i hållbarhetsmålområdena...”.  

 

För att överkomma hållbarhetsdimensionernas komplexitet och problematik med tidsdimensionen 

menar vi att socialt konstruerade orsak- och verkansamband kan vara en möjlighet. Dessa visar 

balansen och dimensionernas ömsesidiga beroende, vilka illustreras i en strategisk karta. Relaterat 

visar tidigare forskning att organisationer som fokuserar på att skapa statistisk verifierbara orsak- 

och verkansamband inom SBSC begränsar möjligheterna till att inkludera hållbarhet i styrkorten, 

just på grund av hållbarhetsdimensionernas komplexitet (Van der Woerd & Van den Brink, 2004). 

Socialt konstruerade orsak- och verkansamband ses som fördelaktigt då de utgår från 

uppskattningar (Sundin et al., 2010). Även vårt empiriska resultat pekar mot detta. 
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Vår tolkning är just att flera av respondenterna i studien upplever att skapande av orsak- och 

verkansamband möjliggörs om man uppskattar eller gör antaganden om dem. Samhällsstrategen 

säger att “Det blir uppskattningar och antaganden för framtiden, vi måste leva i en tro om att det vi 

gör går mot ett hållbarare samhälle för allt är inte mätbart direkt...”. Affärsutvecklaren har 

liknande tankar och menar att det är svårt att se resultatbaserade samband. Respondenten säger att 

“…det är inte ens säkert att vi kommer se fördelen eller resultaten av insatserna i de 

hållbarhetsdimensionerna…det bygger snarare på en tro om att det kommer att förbättra samhället 

i stort...”.  

 

Dock tolkar vi det såsom att flertalet av studiens deltagare samtidigt anser att uppskattade orsak- 

och verkansamband är en möjlighet till en viss gräns. Konkret mätbarhet anses även behövas, som 

ett komplement till socialt konstruerade orsak- och verkansamband. Här framhäver Miljöstrateg 1 

vikten av ekonomiska värden på hållbarhetsmål. Vi tolkar det såsom att respondenten anser att 

skapande av orsak- och verkansamband kan underlättas om vissa ekonomiska värden sätts.  

 

Även Samhällsstrategen nämner detta, och säger att “Det finns schablonsiffror för vissa delar inom 

hållbarhetsdimensionerna…visst hjälper dessa siffror…det hjälper vår tro om att vi går åt rätt 

håll…”. Kommundirektören säger bland annat att “…orsak-verkan…det vill säga om vi gör det här 

så vet vi med säkerhet att det ger de här och de här effekterna…”. Vi tolkar detta som en önskan 

om att orsak- och verkansamband med säkerhet bör kunna identifieras. Samhällsstrategen fortsätter, 

och säger att det “bottnar i att de som använder dem har en stark övertygelse om att det kommer att 

leda till samhällsförbättringar, jag säger inte att de har fel men jag tror att de kommer att få mycket 

svårt att bevisa att det verkligen var så…”. 

 

Vi anser därmed att även om socialt konstruerade orsak- och verkansamband kan anses vara en 

möjlighet att integrera hållbarhetsmått i SBSC så är det inte tillräckligt. Dock så uppfattar vi inte att 

denna diskussion återfinns i tidigare forskning, varmed vi anser den vara bristfällig.  

 

5.2.2 Härlett hållbarhetsstyrkort 

Som vi redogjort för i teoretisk referensram anses ett separat hållbarhetsperspektiv begränsa 

möjligheten att skapa orsak- och verkansamband i SBSC (Sands et al., 2016; Jones; 2011a; Radu, 

2012; Journeault, 2016; Butler et al., 2011). Detta visar även vårt empiriska resultat. Vad gäller 

integrationssättet integrering i befintliga perspektiv anses det nödvändigt för att orsak- och 

verkansamband ska kunna konstrueras (Butler et al., 2011; Jones, 2011a; Journeault, 2016). Dock 
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finner vi inga belägg för det i vår empiriska studie. Enligt vår tolkning upplever studiens deltagare 

inga tydliga orsak- och verkansamband vid integrationssättet. Precis som ovan beskrivits menar vi 

att en förklaring till detta kan vara hållbarhetsdimensionernas komplexitet samt att de har olika 

tidsrymd. Här ser vi socialt konstruerade orsak- och verkansamband som en möjlighet att integrera 

hållbarhetsmått i SBSC, som tidigare diskuterats. Sett till tidsdimensionens problematik väljer vi 

här att dessutom lyfta fram ytterligare en möjlighet genom integrationssättet härlett 

hållbarhetsstyrkort.  

 

Hansen och Schaltegger (2016) anser att ett härlett hållbarhetsstyrkort kan överkomma den 

problematik som uppstår då hållbarhetsmått har olika tidsrymd. Genom att placera långsiktiga 

hållbarhetsmål i ett separat perspektiv och övriga i befintliga perspektiv menas det underlätta 

skapande av orsak- och verkansamband. Av den anledningen ser vi härlett hållbarhetsstyrkort som 

en möjlighet att integrera hållbarhetsmått i SBSC.  

 

Relaterat uppfattar vi det som att kommun fyra utefter respondenternas berättelser (Affärsutvecklare 

& Samhällsstrateg) har ambitionen att styrkortet ska fungera som ett härlett hållbarhetsstyrkort. 

Detta menar vi framkommer då Affärsutvecklaren säger: 

 

“Styrkortet inom kommunen är mer på kort sikt…Men social- och ekologisk hållbarhet finns 

med…men inte lika stort fokus i styrkortet…När man sätter de övergripande målen...sätter 

man främst de sociala och ekologiska målen, men sen när de ska konkretiseras för man in 

de ekonomiska målen…”.  

 

Affärsutvecklaren beskriver att man placerat kortsiktiga hållbarhetsmål i styrkortet. Långsiktiga 

mål, som sociala- och ekologiska, fungerar som övergripande mål. Vi tolkar detta som en ambition 

från kommunen att separera långsiktiga och kortsiktiga hållbarhetsmål, vilket liknar det resonemang 

Hansen och Schaltegger (2016) för. Här vill vi förtydliga att långsiktiga mål står utanför styrkortet, 

varmed komplett överensstämmelse med härlett hållbarhetsstyrkort inte förekommer. Av den 

anledningen anser vi att aktuell kommun får svårt att skapa orsak- och verkansamband i styrkortet 

riktade mot långsiktiga hållbarhetsmål.  

 

Dock väljer vi att se härlett hållbarhetsstyrkort som en utvecklingsmöjlighet just för att kunna skapa 

av orsak- och verkansamband när hållbarhetsmått har olika tidsrymd. Detta även om vårt empiriska 

resultat endast indikerar vissa ambitioner att separera långsiktiga och kortsiktiga hållbarhetsmål.  
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6. Bidrag 
 

Studiens syfte är att skapa förståelse för hur personer i kommunal ledning upplever möjligheter och 

begränsningar att integrera hållbarhetsmått i SBSC, främst vad gäller skapande av orsak- och 

verkansamband. Vårt resultat visar fyra begränsningar vad gäller detta. Dels anses styrkortets 

kortsiktighet påverka möjligheten att skapa orsak- och verkansamband då glapp gentemot 

långsiktiga hållbarhetsmål uppstår. Ytterligare en begränsning rör kopplingar mellan investeringar i 

hållbarhet och finansiella mål. Relaterat menas det även vara svårt att påverka det som driver 

genomförande av hållbarhetsmål. Studien visar även att hållbarhetsdimensionernas komplexitet och 

tidsdimension ses som en begränsning att skapa orsak- och verkansamband. Vad gäller möjligheter 

lyfts socialt konstruerade orsak- och verkansamband, illustrerade via strategikartor, och 

integrationssättet härlett hållbarhetsstyrkort fram.  

6.1 Teoretiskt bidrag  

 
Studiens resultat visar att styrkortet ses som kortsiktigt då det löper på en fyra-års period. Då glapp 

mot vision och hållbarhetsstrategier är en följd av detta, påstår vi att skapande av orsak- och 

verkansamband begränsas. Vi menar att denna problematik saknas i tidigare forskning, där teorier 

kring politikens inverkan på styrkortet är bristfällig.  

 

I vår studie kan vi även se att det upplevs svårt att koppla vinster hållbarhetssatsningar ger till 

finansiella mål. De anses istället tillgodoräknas hela samhället. Resultatet menar vi stå i motsättning 

till det Hahn och Figge (2016) uppger gällande offentlig sektors låga finansiella prioriteringar. 

Studien visar även att det upplevs svårt att styra genomförande av hållbarhetsmål. Vi anser det vara 

en begränsning att integrera hållbarhetsmått i SBSC då drivande indikatorer är en del av orsak- och 

verkansamband (Mendes et al., 2012; Chalmeta & Palomero, 2011). Vi ser tidigare forskning som 

bristfällig vad gäller offentlig sektors och kommuners möjlighet att integrera hållbarhetsmått i 

SBSC. Dels vad gäller skapande av orsak- och verkansamband till finansiella mål, dels vad gäller 

svårigheter att styra vad som driver mål. Här anser vi att vår studie kan utveckla tidigare forskning.  

 

Vidare visar studien en problematik kring tidsdimension samt hållbarhetsdimensionernas 

komplexitet. Dessa upplevs begränsa skapande av orsak- och verkansamband, främst med den 

ekonomiska dimensionen, något som även berörs i tidigare forskning (Hansmann et al., 2012; Hahn 

et al., 2015). Vår uppfattning är att det som i offentlig styrning upplevs som konkret, kortsiktiga 

ekonomiska hållbarhetsmått, tenderar att ta plats framför mer abstrakta hållbarhetsmått. Något som 
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nämns i tidigare forskning (Gao & Bansal, 2013). Monteiro & Ribeiro (2017) anser dock att 

forskning om SBSC i offentlig verksamhet är begränsad, varmed vi menar att vår studie kan bidra. 

 

Studiens resultat visar en ambition samt ett behov att trots ovan nämnda komplexitet skapa orsak-

och verkansamband i SBSC. Detta stöds även av tidigare forskning (Gao & Bansal, 2013; 

Hansmann et al., 2012). Här pekar vår studie på att socialt konstruerade orsak- och verkansamband 

kan vara en möjlighet, i enlighet med tidigare forskning (Sundin et al., 2010; Van der Woerd & Van 

den Brink, 2004). Dock framkommer det även i studien att socialt konstruerade orsak- och 

verkansamband inte anses fullt tillräckliga då ekonomin begränsar detta. Mätbarhet efterfrågas. Det 

anser vi kan relateras till ovan nämnda benägenhet att konkreta ekonomiska hållbarhetsmått 

prioriteras över de mer abstrakta.  

  

6.2 Praktiskt bidrag 

 
Då studien visar ett behov av att överkomma problematik kring såväl tidsdimensionen som 

styrkortets kortsiktighet, utgår vårt praktiska bidrag från detta. Vad gäller tidsdimensionen är vårt 

råd att skapa det som tidigare forskning kallar ett härlett hållbarhetsstyrkort, en variant av SBSC, 

vilket kan möjliggöra integration av hållbarhetsmål med olika tidsrymd. Vi anser att det även kan 

överkomma styrkortets kortsiktighet. Detta då visionens långsiktiga hållbarhetsmål placeras i ett 

separat perspektiv, vilket utgör styrkortets slutgiltiga mål och övriga hållbarhetsmått integreras i 

befintliga perspektiv.  

 

För att kunna skapa orsak- och verkansamband menar vi att dessa bör vara uppskattade, då vår 

studie visar att definitiv mätbarhet är svårt. Här är vårt råd att prioritera en långsiktighet för att 

integration av hållbarhetsmått ska vara möjlig. Vi menar att även om det kan uppstå kortsiktiga 

konflikter med ekonomiska mål så möjliggörs genomförande av långsiktiga hållbarhetsmål.  

 

Vårt råd till personer i kommunal ledning är därmed att konstruera ett härlett hållbarhetsstyrkort. 

För att illustrera hur uppskattade orsak- och verkansamband skulle kunna se ut i styrkortet bifogas 

en schematisk bild av en strategisk karta (bilaga 3). Det är vår egen konstruktion, där vi inspirerats 

av respondenternas berättelser vid exempel på hållbarhetsmål. I figuren illustreras hur kortsiktiga 

mål driver genomförande av långsiktiga hållbarhetsmål, och därmed hur orsak- och verkansamband 

underlättas. Illustrationen visar även korskopplingar och samband mellan hållbarhetsdimensionerna, 

där fler kortsiktiga mål tillsammans bidrar till att hållbarhetsmålen uppfylls. Vi menar att modellen 

kan användas som inspiration men att anpassning efter varje enskild kommun behövs.  
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6.3 Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 

 
En begränsning i studien anser vi vara att SBSC är ett relativt nytt koncept i de kommuner våra 

respondenter verkar inom. Vad som ses som möjligheter och begränsningar blir tidvis spekulationer 

om framtida utfall. Vi föreslår därför vidare kvalitativa studier som under en längre tid studerar 

personer i kommunal ledning för att se hur de upplever möjligheter och begränsningar att integrera 

hållbarhetsmått i SBSC. Vi föreslår även kvalitativa studier som följer upp sociala-, ekologiska- och 

ekonomiska mått under olika tidsperioder för att se hur orsak- och verkansamband skapas.  

 

Fler förslag på vidare forskning anser vi vara studier av SBSC i kommuner med särskilt fokus på 

hur orsak- och verkansamband kan konstrueras. Vidare forskning anser vi behövas där 

kombinationer av socialt konstruerade och statistiska orsak- och verkansamband studeras. Detta då 

det efterfrågas mer mätbarhet samtidigt som alla hållbarhetsmål inte anses mätbara i ekonomiska 

termer. Därmed föreslår vi en flermetodsforskning med såväl kvalitativa som kvantitativa inslag.  
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8. Bilagor  

 

 
Bilaga 1 - Intervjuguide   

 
 

Grundläggande frågor: Om intervjuare och respondent 

 Presentations av oss: Cecilia Fogelberg Persson & Amanda Degerkvist. Vi studerar 

ekonomprogrammet på högskolan i Gävle, distans. Vi är bosatta i Vara och Luleå. 

 Vårt syfte med examensarbetet är att skapa förståelse för hur personer i kommunal ledning 

upplever möjligheter och begränsningar vad gäller integrering av hållbarhet i styrkortet. 

 Lämnade uppgifter förblir anonyma (kommun, respondentens namn). 

 Kan du börja med att berätta lite om din yrkesroll och hur länge du har arbetat i den rollen? 

 

 

Tema 1: Bakgrund 
 

Styrning i offentlig sektor och kommuner 
 

 Hur upplever du prestationsmätning i kommunal styrning (kortfattat)?  

 

Hållbarhetsstyrning  
 

 Vad innebär hållbarhet för dig? Kan du ge exempel? 

 

 Vilket motiv till att inkludera hållbarhet i styrningen anser du att det finns?  

 

Balanserat styrkort 

 Hur är du involverad i styrkortsarbetet? Ansvarsområde? 

 Kan du berätta lite om ert styrkort? (Hur länge det funnits, utformning, antal perspektiv, 

etcetera)  

- Hur upplever du att styrkortet fungerar?  

 

 

Tema 2:  Hållbarhetsstyrkort - SBSC 

 

Grundläggande idéer 

  
 Hur upplever du möjligheter/begränsningar att inkludera hållbarhetsmått i styrkortet? 

·          
 Upplever du att styrkortet innefattar drivande mål samt utfallsmål?   
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Tema 3: Möjligheter och begränsningar: integration av hållbarhetsmått  

 

Olika integrationssätt: Orsak- och verkansamband  
 

 Hur är hållbarhet integrerat i styrkortet, enligt din uppfattning? Ge exempel. 

- Fungerar utformningen väl enligt dig? Ser du några möjligheter/ begränsningar?  

 

 Hur upplever du hållbarhetsmål och mått vara kopplade till visionen och de strategiska 

målen? Upplever du att de hänger samman för genomförande av strategin? Finns det en 

tydlig logik enligt din mening? 

 

Hållbarhetsdimensioner: Orsak och verkansamband 

 

 På vilket sätt upplever du att det finns samband mellan de sociala, ekonomiska och 

miljömässiga målen? Kan du ge konkreta exempel på det? 

- Vad ser du för möjligheter/begränsningar? 

- Hur upplever du tidsaspekten? 

 

 Upplever du att det läggs lika stor vikt på alla tre hållbarhetsdimensioner eller prioriteras 

någon av dem i styrkortet? 

 

 Hur upplever du att samband bör kartläggas? 
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Bilaga 2 - Förfrågan om deltagande i studie  
 

 

Hej XX! 

 

Vi heter Amanda Degerkvist och Cecilia Fogelberg Persson och skriver ett examensarbete inom 

företagsekonomi via Högskolan i Gävle. Vi har uppmärksammat att hållbarhet är ett aktuellt område 

idag och att det tar allt större plats inom styrning av offentliga organisationer. Vårt examensarbete 

belyser hur personer i kommunal ledning upplever möjligheter och begränsningar till integration av 

hållbarhet i styrkortet.  

 

Till vår studie söker vi personer i kommunal ledning där aktuell kommun fokuserar på hållbarhet 

och använder styrkort där dessa mål är synliga. Vi har uppmärksammat att ni på XX arbetar aktivt 

med hållbarhetsfrågor, vilket vi tycker är väldigt intressant. Vi undrar därmed om ni skulle vilja 

medverka i vår studie? Vi skulle då vilja genomföra ca 3 intervjuer hos er med personer som har 

insyn i, eller arbetar med de övergripande styrkorten inom kommunen. Intervjuerna tar ca 45 

minuter. Vidare kommer intervjuerna behöva genomföras under april månad 2017. Vi vill poängtera 

att medverkan är anonym. Vi kommer inte ange vare sig kommun eller personuppgifter i vår studie.  

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om du/ni skulle vilja delta i vår studie och på så sätt föra 

kunskapen framåt vad gäller hållbarhetsstyrning inom offentlig sektor. Om du/ni har möjlighet till 

att delta (vilket vi hoppas), återkoppla via mail eller telefon. Föreslå då gärna tid för intervju som 

passar er bäst.  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Cecilia Fogelberg Persson & Amanda Degerkvist 
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Bilaga 3 - Illustration härlett hållbarhetsstyrkort 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


