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Sammanfattning 
Genom det växande antalet kravställande intressenter måste företag finna nya vägar 
att utvecklas. För att uppnå tillväxt och värdeskapande måste företaget vara flexibelt 
och kan inte längre enbart fokusera på en typ av intressenter om avsikten är att säkra 
långsiktig framgång och konkurrenskraft. 
     Att skydda miljön är ett område som får allt större uppmärksamhet i samhället. 
Företag kan inte längre ignorera detta område och allt fler röster höjs för att företag 
och organisationer måste integrera detta i sin ordinarie verksamhet för att nå 
framgång.  
     Denna studie har som avsikt att undersöka möjligheterna att använda verktyget 
Balanced Scorecard som övergripande styrning av organisationers miljöarbete. 
Studien har genomförts genom en fallstudie på en större industriell organisation där 
syftet varit att undersöka möjligheterna att effektivisera dess miljöarbete genom 
användning av Balanced Scorecard. 
     Resultaten i denna studie visar att verktyget är resurskrävande vid framtagandet 
och utmaningarna är många för en organisation att implementera detta på 
miljöarbetet. Verktyget kräver att vissa områden beaktas såsom uppmärksamhet, 
delaktighet och kommunikation. 
     Ett Balanced Scorecard för miljöarbetet kan, om identifierade förutsättningar 
beaktas, förbättra kommunikationen, informationsflödet, redovisning av prestanda och 
öka möjligheterna till ett tvärfunktionellt miljöarbete. Styrkan hos verktyget är att det 
presenterar miljöarbetet på traditionellt företagsstyrningsspråk vilket kan öka 
integreringen i organisationers ordinarie styrning.  
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1. Introduktion 
Utveckling, tillväxt och värdeskapande är grundläggande villkor för företag. För att 
uppnå detta måste företaget vara flexibelt och tillfredsställa en allt växande grupp av 
intressenter. Företag kan inte längre belysa värdeskapande för enbart en grupp 
intressenter, till exempel aktieägare, om målet är att skapa en långsiktig 
konkurrenskraft och framgång. Det kräver att företaget belyser intressentgrupper 
utanför den interna sfären (Perrini, 2006, s 297).  
     Ett av dessa områden som blir allt mer uppmärksammat är beaktandet av att 
skydda miljön från negativ påverkan. Samhällets regleringar kring dessa frågor 
fokuserades tidigt på så kallade ”punktutsläpp”, vilket inneburit att industriföretag 
blivit hårt reglerade (Lidskog, 1997, s 15). Ur denna reglering har flertalet möjligheter 
vuxit fram att stödja företag i sitt miljöarbete. Det verktyg som antagligen erhållit 
störst uppmärksamhet, och ofta ses som ett minimikrav att inneha, är miljölednings-
systemet ISO14001, där organisationer får möjlighet att tredjepartscertifiera sitt 
miljöarbete. Men trots systemets genomslag uppfattas det ofta som byråkratiskt 
innehållande många svårtydda krav vilket kan motverka ett effektivt arbete med 
miljöfrågor (Moxen & Strachan, 2000, s 88-89). På grund av detta är systemet sällan 
integrerat med ett företags traditionella styrning vilket bidrar till att miljöarbetet ses 
som ett fristående område som inte bidrar till ett företags värdeskapande (Figge et al, 
2002, s 269-270).  
     I takt med den eskalerande samlingen krav som ställs på företag kan inte 
miljöarbetet bedrivas vid sidan av den ordinarie verksamheten om det skall vara 
framgångsrikt. På grund av dess verksamhetsomvälvande natur måste verksamheten 
finna nya vägar och odla fram en kultur där medarbetarna själva driver arbetet framåt 
genom kunskap och initiativ (Blomé, 2004, s 17-18, Moxen & Strachan, 2000, s 89). 
Denna process drivs dock inte av sig själv utan kräver att strategiska initiativ och 
mätningar introduceras inom en organisations nivåer (Nørreklint, 2000, s 66). 
     Ett verktyg som erhållit stor uppmärksamhet att skapa initiativ genom att koppla 
ett företags ickefinansiella aspekter till dess strategi är Balanced Scorecard. Det är ett 
strategiskt managementverktyg som ger organisationer möjligheter att få förståelse för 
en organisations prestanda genom styrning ur flera olika perspektiv och 
tidsdimensioner. Det bidrar även till att skapa struktur och strategisk inriktning av 
verksamheten samt ett ökat engagemang genom att ge en tydlig bild för medarbetare 
om meningen med deras arbetsuppgifter (Kaplan & Norton, 1999, s 22-24).  
     Precis som ändamålet är att stödja företag att implementera dess strategi eller 
vision kan verktyget användas till att implementera dess miljöstrategi och mål i 
organisationen. Genom att länka en organisations miljöprestanda i form av indikatorer 
till dess traditionella framgångsfaktorer tilldelas miljöarbetet en strategisk position 
och förståelse. Denna illustration på traditionellt företagsstyrningsspråk ökar 
möjligheterna till ett proaktivt och kraftfullt miljöarbete som tillfredsställer 
intressenters krav; såväl interna som externa (Epstein, 2001, s 1, 9-10, Figge et al, 
2002, s 269).  
     Det finns dock en avsaknad av praktisk implementering av verktyget i de studier 
som gjorts på området. Majoriteten av identifierade studier på området behandlar 
verktygets potential i teorin men inte i praktiken. Med detta som grund har denna 
studie som syfte att undersöka verktygets möjligheter och applicerbarhet att 
tillfredsställa de krav som återfinns inom miljöområdet utifrån en praktisk 
implementering i en större industriell organisation.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheterna att använda verktyget 
Balanced Scorecard som övergripande styrning av organisationers miljöarbete. 
Studien baseras på erfarenheter erhållna från implementering av verktyget i en större 
industriell organisation.  
     Följande forskningsfrågor har formulerats för att underlätta inriktningen på 
studien: 

 Vilka förutsättningar krävs av en organisation för att använda sig av Balanced 
Scorecard för miljöarbetet? 

 Hur uppfattas Balanced Scorecard av revisorer beträffande miljölednings-
systemets (ISO 14001) krav om undersökning och redovisning av en 
organisations miljöprestanda? 

 Kan verktyget bidra till en mer strategisk styrning av miljöarbetet i 
organisationen? 

 

1.2 Disposition 
Studiens disposition är uppdelad i fyra delar. Dess två första delar behandlar teorin 
bakom verktyget och dess applicerbarhet inom miljöområdet samt studiens metodiska 
ansats. Dess tredje del behandlar resultat, diskussion och slutsatser kring verktygets 
användning i studiens organisation. I studiens fjärde del analyseras och jämförs det 
insamlade materialet som erhållits under studiens gång med relevanta teorier. Detta 
för att erhålla slutsatser om verktygets möjligheter att appliceras på ett företags 
miljöarbete.  
 

1.3 Studiens omfattning och avgränsningar 
Studien har omfattat framtagande av ett Balanced Scorecard för miljöarbetet i 
studiens organisation, intervjuer med revisorer för ledningssystemen (ISO 9001, ISO 
14001 och OHSAS 18001) och en teoretisk analys. Denna uppsats behandlar endast 
erfarenheter, identifierade förutsättningar samt möjligheter att använda ett Balanced 
Scorecard för miljöarbetet. På grund av utrymmesskäl redovisas endast utvalda delar 
från framtagandet av verktyget. En komplett beskrivning kring tillvägagångssättet och 
dess innehåll återfinns i form av en intern rapport hos organisationen.  
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2. Teori 

2.1 Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard utvecklades 1992 av Robert Kaplan och David Norton vid 
Harvard Business School. Syftet med detta verktyg är att erbjuda ett övergripande 
verktyg att omvandla vision, affärsidé och strategi till praktisk handling samt förbättra 
mätning och kontroll av prestanda (Yang, 2005, s 288-289). Motivet till verktyget var 
att upphovsmännen ansåg att den traditionella företagsstyrningen uppmuntrar 
kortsiktigt tänkande och irrationella beslut. Detta då den fokuserade alltför tydligt på 
ekonomiska parametrar och att ingen hänsyn togs gentemot de parametrar som 
påverkar dessa i framtiden (Olve, 1999, s 27-29). 
     Balanced Scorecard omvandlar en organisations övergripande målsättning till en 
serie styrtal fördelat över olika perspektiv. Det är ett ledningsverktyg med syftet att ge 
en strategisk inriktning samt kommunicering av en organisations arbetsuppgifter. På 
så sätt meddelas organisationens medarbetare om meningen med deras arbetsuppgifter 
och individuella initiativ och mål harmoniseras. Något som kan sammanfattas som en 
övergripande vägvisare till organisationens långsiktiga mål för framgång och 
konkurrenskraft (Kaplan & Norton, 1999, s 26-33, Olve, 1999, s 5-7).  
 

2.1.1 Beståndsdelar i Balanced Scorecard 
I ursprungsmodellen av Balanced Scorecard är grundstenen organisationens uttalade 
vision eller strategi. Denna är sedan nedbruten i styrtal och målsättningar fördelat 
över fyra perspektiv. Perspektiven illustrerar ett verksamhetsområde som 
organisationen måste kunna uppmärksamma och balansera mot andra. Samlat 
representerar perspektiven nivåer och områden inom verksamheten så att dessa på ett 
enklare sätt kan integreras med varandra (Hallgårde, 1999, s 34). Detta skapar balans 
mellan kort- och långsiktiga mål samt mellan önskade resultat och de faktorer som 
påverkar dessa resultat (Kaplan & Norton, 1999, s 31-33). De perspektiv som 
återfinns i Kaplan & Nortons Balanced Scorecard-modell är Finansiella-, Kund-, 
Process- och Lärandeperspektivet. 
 
Det finansiella perspektivet 
Detta perspektiv redovisar de finansiella 
följderna av organisationens handlingar. 
Det ger en indikation om organisationens 
aktuella välstånd samt om handlingar ger 
avsedd effekt. Då ekonomiskt välstånd 
och värdeskapande är näst intill 
ovillkorliga krav för företag agerar 
målsättningarna i detta perspektiv som 
referens till de övriga perspektivens 
målsättningar (Kaplan & Norton, 1999, s 
33, 51).  
 

Figur 1. Kaplan & Norton’s Balanced Scorecard-modell 
(Kaplan & Norton, 2005, s 174) 
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Kundperspektivet 
Detta perspektiv behandlar hur organisationen skall uppfattas hos sina kunder. För 
organisationen innebär det att identifiera, uppfylla och tillfredsställa de kund- eller 
marknadssegment som bidrar till lönsamhet och framgång för organisationen (Kaplan 
& Norton, 1999, s 33, 65). Perspektivets mått skall illustrera kunders uppfattningar 
samt hur krav från dessa intressenter skall beaktas och tillfredsställas.  
 
Processperspektivet 
Med processperspektivet identifieras de processer som organisationen måste behärska 
till fullo för att uppfylla de finansiella och kundrelaterade målsättningarna. Genom att 
beakta båda dessa målsättningar skapas styrtal både för att bemästra dagens processer 
och innovationsstyrtal att utveckla verksamheten (Kaplan & Norton, s 34, 91-94). 
Perspektivets målsättningar illustrerar organisationens nutida prestanda samt agerar 
som drivkraft för framtida konkurrenskraft (Kaplan & Norton, 1999, s 92).    
 
Lärandeperspektivet 
Styrkortets fjärde perspektiv har som syfte att belysa organisationens lärande och 
tillväxt. De övriga perspektivens målsättningar har som syfte att dramatiskt förbättra 
organisationens prestanda medan detta syftar till att bygga den infrastruktur som 
behövs för mer långsiktig framgång och tillväxt (Kaplan & Norton, 1999, s 119-120). 
Målsättningar i detta perspektiv styr organisationens lärande och utveckling vilka 
sätter ramarna för långsiktig överlevnad och konkurrenskraft (Kaplan & Norton, 
1999, s 119, 135-137).  
 

2.1.2 Att nå en helhet – koppla styrtal till den gemensamma visionen 
Det innehåll som gett Balanced Scorecard främst uppmärksamhet är dess uppmaning 
att använda en variation av mått. Kaplan & Norton (1999) betonar vikten av att 
styrkortet innehåller en ”balans mellan utfallsmått- resultatet av nedlagda insatser – 
och mått som har betydelse för den framtida prestationen, så kallade drivande mått” (s 
19). Denna balans gör att organisationen erhåller en helhetsbild av dess nutida status 
samt var den är på väg. Balansen är nödvändig då det oftast inte räcker att endast 
förlita sig på en typ av mått. Drivande mått ger ingen tidig signal om hur 
implementeringen av en strategi går och utfallsmått ger motsatt ingen tidig signal om 
hur resultaten ska uppnås (s 38).  
     Då styrtalen skall vara kopplade till verksamhetens vision och strategi poängterar 
upphovsmännen vikten av att hänsyn tas till de orsak-verkan samband som återfinns 
inom en organisation. Genom att illustrera kopplingar mellan styrtalen minimeras 
risken för målkonflikter och organisationen säkerställer att åtgärder införs där de gör 
mest inverkan. Illustrationen ger också möjlighet för medarbetare att på ett 
överskådligt sätt se deras inverkan till uppfyllandet av visionen eller strategin (Kaplan 
& Norton, 1999, s 36-38, 140-141).  
     Till styrtalen formuleras sedan mål för att skapa en väg mot ständiga förbättringar. 
Upphovsmännen argumenterar att organisationen formulerar långsiktiga, mycket 
utmanande mål på tre till fem års sikt som, om de nås, väsentligt förändrar 
organisationens prestanda. Dessa långsiktiga mål bryts sedan ned i mer kortsiktiga, 
konkreta delmål för att bibehålla fokus och drivkraft inom organisationen samt 
försäkra sig om effektiviteten hos införda åtgärder (Kaplan & Norton, 1999, s 209-
215) 
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     Att fastställa mål för styrkortet är av strategisk betydelse för att få medarbetare 
acceptera dess existens. Målen bör skapa en bild av vägen mot visionen både genom 
långsiktiga strategiska mål och kortsiktiga delmål. Med denna uppdelning föds 
engagemang och känslan av att arbetet går framåt förverkligas. I ett inledande skede 
bör dock styrkortet mätas utan krav på målsättningar. Detta för att kunna fastslå 
konkreta mål vilka kräver utmaning att nås (Kaplan & Norton, 1999, s 215-216, 286).  
     Balanced Scorecard kommer bäst till sin rätt när det används för att driva 
förändringar inom en organisation (Kaplan & Norton, 1999, s 211). Med anledning av 
detta är inte det ett mätsystem att förbättra organisationens resultatmätningssystem 
utan ett sätt att hjälpa en organisation att nå framgång. Styrkortet bör skapa grunden 
till ett nytt managementsystem och attitydförändringar inom en organisation. Det ger 
resultatmätningens syfte, det vill säga en försäkring om att mål nåtts, men också en 
grund att implementera långsiktiga organisatoriska förändringar, vilket är dess 
egentliga syfte (Kaplan & Norton, 1999, s 253). 
     Med ovanstående som grund definierar upphovsmännen ytterligare avsikter med 
Balanced Scorecard än att endast agera som ett operativt mätsystem. Det definieras 
som ett strategiskt managementsystem för organisationer att: 

 Förtydliga och omvandla visionen och/eller strategin till praktisk handling; 

 Kommunicera och samordna avdelningars målsättningar och styrtal; 

 Planera och samordna strategiska initiativ; 

 Stärka feedback, information, kommunikation och lärande.  

Exempel på uppbyggnad av ett Balanced Scorecard (enligt Hallgårde, 1999): 

 

 
Figur 2. Illustration över uppbyggnad på Balanced Scorecard enligt Hallgårde (1999). 
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2.2 Balanced Scorecard för miljö och hållbar utveckling 
Majoriteten av de Balanced Scorecard som implementerats har gjorts på vinstdrivande 
privata företag på grund av det enkla långsiktiga målet som kan härledas ur 
ekonomiska perspektiv (Kaplan & Norton, 1999, s 168). Nackdelen med att införa ett 
Balanced Scorecard på till exempel en statlig eller icke-vinstdrivande verksamhet är 
att det finansiella perspektivet snarare blir ett hinder än ett långsiktigt drivande mål 
(Kaplan & Norton, 1999, s 168-169). Studier har dock visat att Balanced Scorecard 
kan ge ännu bättre resultat i icke-vinstdrivande organisationer genom att mäta hur väl 
organisationen uppfyller sina uppdragsgivares behov. Detta då målet är att uppfylla 
sin mission (uppdrag), inte att nå långsiktig finansiell framgång. Det minskar risken 
att falla tillbaka till den traditionella företagsstyrningen och överdrivet fokus på 
finansiella aspekter (Yang, 2005, s 288-289). 
    Ett Balanced Scorecard för miljö och hållbar utveckling följer samma principer 
som för icke-vinstdrivande organisationer då det oftast inte driver utvecklingen framåt 
inom en vinstdrivande organisation. Dock är dessa aspekter nog så betydelsefulla 
varför vikten i styrkort som berör dessa områden istället bör vikas åt hur effektivt 
organisationerna tillgodoser sina uppdragsgivares behov (Kaplan & Norton, 1999, s 
168). Oavsett form på verktyget är ändå möjligheten att länka visionen till konkreta 
strategier och målsättningar det viktigaste om en organisation ska nå långsiktig 
hållbarhet (Dias-Sardinha, 2002, s 51). 
     Ett Balanced Scorecard som tar hänsyn till miljöområdet, och integreringen med 
ekonomi, är som nämnts inte frekvent förekommande i organisationer idag. En aspekt 
som framförts som en brist hos verktyget (Romero-Castro, 2006, s 326). Studier 
gjorda av bland andra Figge et al (2002) och Epstein (2001) har dock visat att 
möjligheterna är stora att applicera verktyget inom detta område.  
     Syftet med ett styrkort för verksamhetens miljöarbete är att det summerar och visar 
information på ett dynamiskt och lättförståeligt sätt då miljöarbetet hos företag 
tenderar att fyllas med svårförståeliga begrepp och fackord. Med ett Balanced 
Scorecard för miljöarbetet förenklas dessa begrepp vilket skapar förståelse i 
organisationen då det förklarar organisationens miljöprestanda och arbete på 
traditionellt företagsstyrningsspråk (Epstein, 2001, s 9-10, Scavone, 2005, s 1281-
1282). En ytterligare fördel är att miljöaspekterna integreras i ett existerande 
styrningssätt för organisationer och inte som ett fristående system (Figge, 2002, s 
273). 
 

2.2.1 Möjligheter till integrering av miljöaspekter i Balanced Scorecard 
Beroende på organisationens kultur och övergripande mål har studier påvisat tre 
möjliga utformningar av ett Balanced Scorecard för miljöarbetet. De möjliga 
utformningar som identifierats är;  

1) Integrering av miljö- och sociala aspekter i ett existerande styrkorts 
perspektiv; 

2) Skapandet av ett nytt, ytterligare perspektiv i ett existerande styrkort som 
behandlar dessa frågor; 

3) Skapandet av ett komplett Balanced Scorecard för organisationens miljöarbete 
(Figge et al, 2002, s 273-275, Romero-Castro, 2006, s 326-327).  

På nästa sida redovisas styrkor och svagheter hos de olika inriktningarna (tabell 1). 
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Tabell 1. Möjligheter att integrera miljöaspekter enligt styrkortsprincipen. Sammanfattande tabell från Dias Sardinha 
(2002), Epstein (2001), Figge et al (2002), Johnson (1998), Romero-Castro (2006). 

Utformning 3. Skapandet av ett nytt 
styrkort

1. Integrering i 
existerande styrkort

2. Skapandet av ett nytt 
perspektiv

Miljöaspekter beaktas 
inom varje perspektiv

Miljöarbetet 
uppmärksammas i 
organisationens alla 
kärnområden

Risk att det inte ges 
utrymme i ledningen

Mer ett verktyg för de 
avdelningar som arbetar 
med miljöfrågor istället 
för ledningen

Resurskrävande att 
underhålla och utveckla

Kommunicerar till 
organisationen om 
miljöarbetets strategiska 
värde

Miljöarbetet tilldelas en 
plats i 
företagsstyrningen

Kräver att miljöarbetet 
är av strategiskt värde 
för organisationen

Risk att styrkortets 
övriga perspektiv ges 
större utrymme

En naturlig del av 
organisationens 
ordinarie styrning

Integrering av 
miljöarbetet i ledningen

Svårighet att 
sammanfatta/ ge en 
komplett bil av 
miljöarbetet i få mått

Risk för nedprioritering 
gentemot övriga mått i 
styrkortet

Styrkor

Svagheter

 
 
1. Integrering i existerande styrkort 

Med denna utformning menas att nyckelfaktorer som kännetecknar miljöarbetet 
inom en organisation integreras i dess existerande styrkort. De främsta 
fördelarna med detta är att miljöarbetet blir en naturlig del av organisationens 
styrning samt utarbetad enligt dess ordinarie planeringsprocesser. Med detta 
tillvägagångssätt skapas en förståelse i organisationens ledning för miljöarbetet 
och dess inverkan på ordinarie processer (Johnson, 1998, s 41). 
     Dock innebär denna utformning svårigheter att formulera konkreta och 
sammanfattande mått som ger en komplett bild över miljöarbetets komplexa 
processer i organisationen (Epstein, 2001, s 5-6).  Integrering kan också medföra 
att endast mått härledda ur den ekonomiska sfären prioriteras, och andra 
relevanta mått inom miljöarbetet nedprioriteras och ges mindre utrymme vid 
strategiska beslut (Figge et al, 2002, s 273-274). 

 
2. Skapandet av ett nytt perspektiv 

Med denna utformning integreras ett ytterligare perspektiv, som enbart 
behandlar miljöfrågor eller hållbar utveckling, i organisationens övergripande 
styrkort. Genom att skapa ett sådant perspektiv kommunicerar ledningen vikten 
av att dessa frågor skall prioriteras och beaktas i organisationen (Epstein, 2001, 
s 7-8). Perspektivet tilldelar dessa frågor en naturlig plats i ledningen och dess 
arbete, vilket medför ökat utrymme vid strategiska beslut och resursallokering 
(Epstein, 2001, s 8).  
     Skapandet av detta perspektiv kräver dock att miljöarbetet anses vara av 
strategiskt värde för organisationen om det ska accepteras. Prioriteringen av 
detta perspektiv blir beroende av hur organisationen bedömer miljöarbetets 
strategiska värde och dess mått beroende av organisationens övergripande mål 
(Epstein, 2001, s 7). 

 
 
 
 

 7



3. Skapandet av ett nytt styrkort 
Med denna utformning skapas ett komplett styrkort för organisationens 
miljöarbete eller strävan mot en hållbar utveckling. Genom styrkortet skapas en 
komplett bild av organisationens miljöarbete och kopplingar till dess ordinarie 
kärnområden och strategiska initiativ (Epstein, 2001, s 7). Styrkortet ger 
möjligheter för organisationen att strukturera, koordinera och styra miljöarbetet 
på ett sätt som förstås hos övriga funktioner. Detta då det illustrerar kopplingar 
mellan miljöarbetet och organisationens ordinarie kärnområden (Figge et al, 
2002, s 275).  
     Dock kan styrkortet enbart bli ett verktyg för miljöfunktionerna inom 
organisationen och inte ett ledningsverktyg. Risken med detta är att verktyget 
och miljöaspekterna inte uppmärksammas inom organisationen. Därför får inte 
ett separat styrkort för detta ändamål utvecklas utan tydliga kopplingar till 
organisationens ordinarie styrkort (Figge et al, 2002, s 275). Kopplingarna har 
en kritisk roll om styrkortet skall erhålla uppmärksamhet i ledningen och övriga 
avdelningar i organisationen, om dess syfte är att integrera miljöarbetet i dess 
ordinarie verksamhet (Johnson, 1998, s 40-41). 

 
Oavsett val av utformning ger styrkortsprincipen en god möjlighet att bryta ned 
miljöaspekter eller hållbar utveckling nedåt i organisationen. Genom att beakta dessa 
aspekter i organisationens övergripande styrkort skapas tydliga kopplingar mellan den 
enskilda avdelningens prestanda och organisationens övergripande strategi (Dias 
Sardinha, 2002, s 59).  Att illustrera dessa kopplingar ger medarbetare vägledning om 
hur de kan bidra till förbättrad finansiell, miljö- och hållbarhetsprestanda i 
organisationen (Epstein, 2001, s 9-10).  
     Dock är varje styrkort som upprättas unikt och dess bidrag till förbättrad 
miljöprestanda beroende av faktorer såsom organisationens storlek, kultur och 
ledningens prioritet av dessa frågor (Dias Sardinha, 2002, s 61).  Överlag visar studier 
att Balanced Scorecard kan vara ett kraftfullt verktyg för styrning och integrering av 
miljöaspekter i organisationer. Dess främsta styrka är att det sammankopplar 
miljöfrågor med organisationers ordinarie kärnområden såsom ekonomi och 
produktion. Områden som alltför ofta har ansetts som parallella processer inom 
organisationer (Figge et al, 2002, s 283). 
 

2.3 Kritik mot Balanced Scorecard 
De första problemen som identifierades kring detta verktyg var svårigheter för 
organisationer att identifiera de mått som verkligen drev organisationen framåt. En 
alltför förekommande företeelse var att organisationer identifierade för många kritiska 
mått vilket resulterade i att engagemanget kring styrkortet inte infann sig. Därtill blev 
den administrativa bördan för tung att hålla verktyget uppdaterat varför det på sikt 
övergavs (Kaplan & Norton, 1999, s 152-155, Wang, 2006, s 103).  
     Studier har också visat att implementeringen av verktyget ofta har mindre inverkan 
på organisationer. En förklaring till detta är att medarbetare inte involveras i den grad 
att ett engagemang kring styrkortet skapas, vilket kan bero på dess top-down och 
hierarkiska tillvägagångssätt. Det är avsett att vara ett ledningsverktyg för att driva 
långsiktiga förändringar men måste förankras i organisationens dagliga arbete om 
detta skall uppnås. Ett tillvägagångssätt som saknas i teorin (Nørreklint, 2000, s 81-
82, Dabhilakar, 2002, s 202-203). Organisationer nöjer sig därför med att skapa ett 
mätsystem av styrkortet och inte en implementeringsmodell. Detta gör att verktyget 
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inte uppfyller sitt syfte; att vara en övergripande vägvisare till organisationens vision 
(Yang, 2005, s 288-289). 
     Nørreklint (2000) analyserar vidare att Balanced Scorecard har svårt att verkligen 
identifiera det orsak-verkan samband som teorin presenterar. Författaren anser istället 
att det snarare är ett logiskt samband mellan måtten i styrkortet. Detta kan medföra att 
organisationen bygger sitt styrkort på felaktiga grunder och på så sätt ges en felaktig 
bild av dess egentliga prestanda (s 81).  
     Det finns även brister i de så kallade drivande måtten som styrkortet kräver. 
Problemet kring dessa mått är att framtidsförutsättningarna varierar och att det är svårt 
att erhålla en validitet kring dessa data. I och med denna osäkerhet baserar ledningen 
sina beslut på subjektiva bedömningar vilket kan vara förödande för organisationer 
(85-86).  
     Genom sin verksamhetsomvälvande natur bygger styrkortet på engagemang och 
drivkraft från organisationen. Infinner sig inte detta skapas inte ett verktyg som driver 
långsiktiga förändringar. Att tillhandahålla ett uppdaterat styrkort är en 
resurskrävande process även efter att det implementerats. Det har visat sig att 
organisationer inte lägger tillräckligt med resurser vid utvecklandet av verktyget utan 
lämnat det åt enskilda medarbetare vilket försvårar dess överlevnad på sikt (Yang, 
2005, s 289, Olve, 2003, s 222). 
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3. Metod 
Denna studie har baserats på en praktisk undersökning och implementering av 
Balanced Scorecard på en större industriell organisation. För detta ändamål har den 
övergripande metodiska ansatsen varit kvalitativ fallstudie.  
  

3.1 Fallstudie 
Undersökningsmetodiken som denna studie baserats på är fallstudie vilket bäst kan 
definieras som ”en intensiv, holistisk beskrivning och analys av en enda företeelse 
eller enhet” (Merriam, 1994, s 34). Valet av denna metod motiveras av att forskaren 
får möjlighet att undersöka studiens intresseområde närmare genom direkta 
observationer i studieområdets naturliga miljö. Genom deltagande observationer ger 
fallstudien tillgång till fler datakällor och ett bredare nät att fånga upp information 
(Merriam, 1994, s 43, Yin, 2003, s 2-3). Detta tillvägagångssätt har under sex 
månader applicerats på plats hos den studerade organisationen.  
     Att genomföra en fallstudie omfattar att samla in information om studiens fokus 
med avsikt att belysa en tolkning av den företeelsen som studeras (Merriam, 1994, s 
41). I denna studie har den information som insamlats syftat till att identifiera och 
analysera förutsättningar och möjligheter att implementera ett komplett Balanced 
Scorecard för förbättrad styrning och uppföljning av företagets miljöarbete.  
     I ett vidare perspektiv inom fallstudiemetodiken har teorier en central roll. Teorier 
genomsyrar hela fallstudieprocessen och tillhandahåller en ram för vad som ska 
studeras samt vilken typ av information som ska insamlas (Merriam, 1994, s 71). 
Denna ram skapad av teorin framtvingar en tolkning av fallet som då kan användas att 
testa eller vidareutveckla en teori, i denna studie verktygets applicerbarhet inom 
miljöområdet (Merriam, 1994, s 70-71). Metoden för test av denna applicerbarhet 
benämns specifikt inom fallstudiemetodiken för tolkande fallstudie. En inriktning av 
fallstudiemetodiken för att utveckla, stödja eller ifrågasätta teoretiska förutsättningar 
som ansetts riktiga innan studiens genomförande (Merriam, 1994, s 41).  
 

3.1.1 Definition av forskningsproblemet 
Användandet av fallstudie anses vara speciellt användbart där studiens syfte innebär 
att forskare måste utveckla en ny inriktning av forskningen (Merriam, 1994, s 45). 
Anledningen till denna användbarhet är att fallstudier utvecklar en bättre förståelse för 
den dynamik som ligger bakom implementeringen av en ny inriktning, i detta fall ett 
komplett Balanced Scorecard för miljöarbetet (Merriam, 1994, s 44-45).  
 

3.1.2 Definition av fallet 
Fallet i denna studie har varit en större industriell organisation vars anläggning 
definieras som en B-verksamhet enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Anläggningen är certifierad enligt ISO 14001 och 
arbetade under studiens period även för certifiering enligt OHSAS 18001.  
    Företaget är en del av en multinationell koncern och har cirka 2100 anställda. Dess 
organisation är uppdelad i fyra affärsområden samt en gemensam ”Shared-Service” 
funktion. Under denna ”Shared-Service” funktion är organisationens miljöavdelning 
placerad. Organisationen har även miljöfunktioner placerade i dess affärsområden. 
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     Denna studie omfattar endast detta företag för att erhålla en god förståelse kring 
förutsättningar och möjligheter att använda ett Balanced Scorecard för miljöarbetet. 
Detta är speciellt viktigt för denna studie då fallstudier är ett kraftfullt verktyg för att 
utvärdera framtidsmöjligheter kring en viss företeelse som saknar tidigare indikatorer 
inom specifikt studieobjekt (Merriam, 1994, s 44).  
     En ytterligare avgränsning har gjorts då studien endast omfattar de avdelningar och 
individer som implementeringen av styrkortet innefattat. Detta för att studien inte ska 
bli för omfattande samt att det är en rekommendation att definiera vad, var och när 
observationen ska göras samt vad som ska observeras (Merriam, 1994, s 60-61). 
Denna form av urval och avgränsning benämns icke-sannolikhetsurval (icke-
probalistisk) och syftar till att forskaren önskar att upptäcka, förstå och få insikt om 
ett specifikt område (Merriam, 1994, s 61).  
 

3.2 Framtagande av Balanced Scorecard 
I denna studie har ett Balanced Scorecard för organisationens miljöarbete utvecklats. 
Framtagandet av detta verktyg kan göras på flera olika sätt då varierande metodiker 
står att finna i litteraturen på området. De metodiker som använts vid upprättande och 
implementering av verktyget i denna studie har baserats ur de metoder som beskrivits 
av Kaplan & Norton (1999) och Hallgårde (1999).  
     Framtagandet av verktyget baserades på kontinuerlig optimering och revidering av 
dess beståndsdelar då upprättandet skedde på plats i organisationen. Denna typ av 
regelbunden optimering när nya data kontinuerligt erhålls benämns inom den 
kvalitativa metodlitteraturen för iterativt synsätt. Det vill säga att insamling och 
analys av data sker parallellt med varandra med syftet att ”forma de koder som 
utvecklas” (Bryman, 2002, s 375-376).  
     Avslutandet i framtagandets olika faser kännetecknades av en så kallad teoretisk 
mättnad. Teoretisk mättnad innebär att forskaren tar nästa steg i analysen av 
materialet när tillkomsten av ny data inte medför ytterligare information (Bryman, 
2002, s 376). Anledningen till detta beteende var att reducera risken för att erhålla en 
för stor datamängd och därmed en undermålig analys av materialet, något som är 
förekommande inom kvalitativ dataanalys (Bryman, 2002, s 372).  
     De faser i framtagandet som anses bidra till att på ett djupare sätt förstå verktygets 
förutsättningar för, och möjligheter vid, användning redovisas nedan. De resultat som 
framkommit presenteras i form av styrkor och områden för utveckling av 
organisationens miljöarbete. En utförligare beskrivning kring tillvägagångssättet 
redovisas i en intern rapport som återfinns hos studiens organisation.  
 

3.2.1 Dokumentgranskning 
Första fasen i framtagandet var att skapa en uppfattning om organisationens status i 
miljöarbetet. Detta gjordes genom att studera relevanta dokument inom miljöområdet 
såsom policies, strategier, instruktioner, rapporter och protokoll.  
     Att erhålla tillgång till denna typ av information är av stor fördel för forskare som 
genomför fallstudier av organisationer då möjlighet ges att analysera både 
organisationens externa som interna ställningstaganden (Bryman, 2002, s 363).   
     En annan fördel med att analysera arkivmaterial är att det utgör material som inte 
påverkats av forskarens värderingar. Detta då de skapats utan något specifikt 
forskningssyfte vilket stärker dess validitet (Bryman, 2002, s 357).  
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     Genom denna tillgång skapas goda incitament för en hållbar analys och ett styrkort 
anpassat efter organisationens förutsättningar. 
   

3.2.2 Intervjuer med nyckelfunktioner 
Denna fas i framtagandet omfattade totalt sju stycken så kallade respondentintervjuer; 
där intervjupersonerna själva representerar det område som studeras (Holme & 
Solvang, 1997, s 104-105). I detta fall var det medarbetare som innehar 
nyckelfunktioner inom organisationens miljöarbete. Tre av respondenterna 
representerade företagets övergripande miljöarbete specifikt för verksamheterna i 
Sverige. Resterande fyra respondenter representerade varje specifikt affärsområde 
vilket gjorde att en komplett bild erhölls över miljöarbetet i organisationen.  
     Utgångspunkten för intervjuerna var de frågor som återfinns i bilaga 1. Inom 
ramen för dessa intervjufrågor gavs respondenterna utrymme att uttrycka sina 
ståndpunkter angående hinder och möjligheter för dagens miljöarbete samt sin syn på 
framtida inriktning av arbetet.  
     Varje intervju antecknades och spelades in för att erhålla en komplett bild av 
respondentens ståndpunkter. Intervjuerna transkriberades sedan för att identifiera 
överensstämmande ståndpunkter mellan respondenterna. Detta genomfördes för att få 
ett brett analysmaterial och minimera risken att viktiga ståndpunkter utelämnades 
(Holme & Solvang, 1997, s 107, 140-142). Utifrån detta material byggdes sedan en 
tolkning upp och en helhetsbild kring styrkor och områden för utveckling identifieras 
(Holme & Solvang, 1997, s 141). 
 

3.2.3 Strategisk analys enligt Porter 
När materialet från intervjuerna sammanställts och analyserats genomfördes en 
strategisk analys enligt Porter. Syftet med denna analys är att göra en avstämning av 
olika krafters betydelse för den aktuella verksamheten och definiera hur arbetet ska 
inriktas för att nå visionen (Hallgårde, 1999, s 24).  
     Genomförandet av analysen sker i form av fältstudier, både intervjuer och 
observationer, samtidigt som den teoretiska analysen fortskrider (Porter, 1998, s 369-
372, s 379). I denna studie agerade dokumentgranskningen och intervjuer med 
nyckelpersoner som grund i den strategiska analysen.  
     För att genomföra en hållbar strategisk analys rekommenderas att organisationen 
först definierar syftet och avgränsar undersökningen. Därefter genomförs de moment 
som analysen innehåller: nulägesbeskrivning, definition av verksamhetens relationer, 
definition av ramverk, val och precisering av strategi samt eventuellt komplettering 
av ytterligare analyser (Hallgårde, 1999, s 25-30, Porter, 1998, s 47-49, 71-74). 
Arbetet i dessa faser kännetecknades av att granska organisationens förutsättningar 
utifrån det material som inhämtats. När denna granskning slutförts definierades 
strategin genom seminarier tillsammans med relevanta företrädare för organisationens 
miljöarbete (Hallgårde, 1999, s 24, Porter, 1998, s 372).  
     På grund av utrymmesskäl redovisas endast utvalda delar från den strategiska 
analysen. Dessa delar består av organisationens identifierade förutsättningar i 
analysen och redovisas i form av styrkor och områden för utveckling av miljöarbetet. 
En mer utförlig beskrivning kring tillvägagångssätt och resultat återfinns i en intern 
rapport hos organisationen. 
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3.3 Intervjuer med revisorer 
Insamling av revisorers uppfattningar kring verktyget är baserat på kvalitativ 
intervjumetodik. Denna metodik är att föredra om syftet är att erhålla ett material som 
bygger på respondentens egna ståndpunkter. Kvalitativ intervjumetodik ger 
respondenten större frihet då forskaren endast angett de tematiska ramarna för 
intervjun (Holme & Solvang, 1997, s 99). 
    I denna del av studien genomfördes fyra stycken intervjuer med syftet att inhämta 
material för att undersöka verktygets möjligheter och hinder att uppfylla kraven i 
ledningssystemsstandarderna.  
 

3.3.1 Val av respondenter 
Utgångspunkten för denna del av studien var att erhålla en uppfattning kring 
verktygets applicerbarhet hos etablerade kontrollorgan av ledningssystemsstandarder. 
Motiveringen till denna inriktning vid val av respondenter är att deras yrkesroll gör 
dem kritiska vid utformning och anpassning av verktyget. Genom intervjuer med 
dessa respondenter ökar informationsvärdet och möjligheter att skapa ett hållbart 
verktyg och en grund för en mer fullständig uppfattning om de fenomen som studien 
omfattar (Holme & Solvang, 1997, s 101). Respondenterna i denna studie är alla 
knutna till organisationen där verktyget implementerats och representerar en global 
aktör inom revisionsområdet. De presenteras under ett alias för att respektera deras 
integritet (Holme & Solvang, 1997, s 32-33): 
 

 Respondent A har sedan tio år tillbaka arbetat som revisor. Respondenten är 
revisionsledare för ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 
(arbetsmiljö), AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete).  

 Respondent B har nio års erfarenhet från internrevisionsarbete samt sju års 
erfarenhet som extern revisor. Respondenten är revisionsledare för ISO 
9001, ISO 14001 samt utbildas för tillfället till OHSAS 18001. 

 Respondent C har erfarenhet från revisorsarbete motsvarande 30 år, varav 
nio från certifieringsorgan. Respondenten är revisionsledare för ISO 9001, 
ISO 14001 och OHSAS 18001. 

 Respondent D har cirka 15 års erfarenhet av revisorsyrket från elektronik- 
och rymdindustrin samt extern revisionsfirma. Är IRCA-godkänd revisor för 
ISO 9001, ISO 14001 samt revisionsledare för AFS 2001:1.  

 

3.3.2 Intervjutillfällen och frågor  
Syftet med dessa intervjuer var att bygga upp en förståelse kring intervjuade 
revisorers syn på prestanda, uppföljning av denna enligt ledningssystemsstandarderna, 
möjliga verktyg samt uppfattningar kring Balanced Scorecard för detta ändamål. 
     Utgångspunkten för intervjuerna var de frågor som återfinns i bilaga 1. Dessa 
bygger på den undersökning som genomfördes vid implementeringen av verktyget 
samt författarens förförståelse av frågan, vilken bygger på universitetsstudier 
motsvarande denna studies nivå. Då respondenterna antogs, med tanke på deras 
yrkesroll, besitta en betydande mängd information och erfarenhet på området 
formulerades endast tematiska ramar och frågor för intervjuerna.  
     Intervjustrukturen kännetecknas som respondentintervjuer, det vill säga intervjuer 
med personer som själva är delaktiga i studiens område (Holme & Solvang, 1997, s 
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104). Dessa skedde på plats i organisationen där fallstudien ägde rum i ett avskiljt rum 
för att skapa tillit och en relation mellan forskare och forskningsobjekt. Själva 
intervjuerna ägde rum mot slutet av respondenternas besök hos organisationen för att 
ytterligare skapa ömsesidig tillit mellan forskare och respondent samt säkerställa 
reliabel data, i enlighet med brukligt kvalitativt tillvägagångssätt (Holme & Solvang, 
1997, s 92-93). 
     Intervjuerna präglades av att respondenten själv fick utveckla sina resonemang 
kring intervjuns teman. Ambitionen från författaren var att hela tiden vara 
uppmärksam och öppen i intervjusituationen så att respondentens resonemang 
utvecklades. Målet var att skapa en intervjuatmosfär där respondenten kände att 
dennes uppfattningar och ståndpunkter togs på allvar för att erhålla kunskaps-
utvecklande och reliabel information (Holme & Solvang, 1997, s 105). 
     På grund av åtkomsthinder användes inte teknisk apparatur för 
informationsinsamling vid intervjuerna. Detta kan ses som en brist i studien och att 
information utelämnats då intervjuer bör spelas in (Bryman, 2002, s 310). Dock är 
studiens syfte inte att undersöka respondentens ståndpunkter utifrån ett 
djupintervjuperspektiv med underliggande meningar utan ett övergripande tillfälle för 
kunskapsinhämtning. Med detta syfte är det inte kritiskt om intervjuer spelas in 
(Stake, 1995, s 66). Dessutom skrevs fältanteckningarna rent direkt efter avslutad 
intervju varför en avsaknad av inspelade intervjuers inverkan på studiens resultat 
torde vara minimal. Dessvärre tvingades två av intervjuerna genomföras på distans 
vilket kan ha inverkan på studien beträffande förtydliganden av ståndpunkter. Dock är 
tekniken med kvalitativa intervjuer så flexibel att forskaren kan gå tillbaka till 
respondenten efter avslutad intervju för förtydliganden (Holme & Solvang, 1997, s 
100). Det skall också nämnas att respondenternas besök i organisationen varade under 
flertalet dagar varför forskaren kontinuerligt erhöll information inom studiens ram. 
     När samtliga intervjuer var genomförda sammanställdes respondenternas 
ståndpunkter i ett sammanfattande dokument för att erhålla ett helhetsperspektiv för 
fortsatt analys av materialet. 
 

3.4 Metod för analys  
Denna studies analysmetod har baserats på ett kvalitativt tillvägagångssätt vilket 
innebär att analysen har utvecklats under studiens gång. Analysen kännetecknas som 
en dynamisk process där mängden data tillsammans med de teorier som framkallade 
studien spelar en framträdande roll (Yin, 2003, s 111-112). Slutprodukten i denna typ 
av undersökningar formas kontinuerligt baserat på tillgänglig data (Merriam, 1994, s 
136-137). 
     Då studien har bedrivits på plats i organisationen har möjligheter funnits att 
dagligen studera organisationens miljöarbete vilket skapat ett större djup och 
datamaterial. Deltagande observation är en bra metod om forskaren vill skapa sig en 
övergripande bild om förhållanden av det system man undersöker (Holme & Solvang, 
1997, s 122). Med deltagande observationer bör, vid kvalitativa undersökningar i fält, 
forskaren regelbundet föra anteckningar för att stimulera det kritiska tänkandet och 
föra analysmaterialet till en djupare nivå. Genom dessa former av datainsamling kan 
forskaren pröva idéer och hypoteser på de personer som studeras och på så sätt uppnå 
en mer helhetlig analys och produkt (Holme & Solvang, 1997, s 116-119, Merriam, 
1994, s 137-138). 
   Som en avslutning genomfördes en intensivanalys vilken vidtas när ytterligare 
information som erhålls inte bidrar till ytterligare upptäckter (Bryman, 2002, s 375-
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376). Första steget i denna intensivanalys är att samla alla de former av material som 
samlats in under studiens gång för att göra analysen effektiv (Holme & Solvang, 
1997, s 139-141). Denna sammanställning delades in i studiens övergripande 
frågeställningar för att komma fram till hållbara slutsatser och generaliseringar som 
har sin grund i det empiriska materialet (Holme & Solvang, 1997, s 141-142, 
Merriam, 1994, s 143).   
     I dessa övergripande frågeställningar genomfördes sedan en öppen kodning, som är 
en process för att bryta ned och kategorisera data, för att identifiera återkommande 
begrepp och företeelser inom varje frågeställning (Bryman, 2002, s 377). Utifrån 
dessa begrepp utvecklas sedan kategorier, som är sammanfattande företeelser som 
används för att skapa en förståelse hos läsaren av studiens material. De är heltäckande 
och kännetecknar regelbundenheter i materialet (Merriam, 1994, s 145).  
     När analysens kärnmaterial inom varje kategori sedan kopplats samman och 
jämförts med teorier skapas en enhetlig redogörelse som kan förklara materialets 
betydelse (Merriam, 1994, s 157). Genom dessa slutsatser i materialet frambringas en 
teoretisk ram som förklarar vissa former av företeelser, i denna studie användning av 
ett Balanced Scorecard för miljöarbetet. 
 

3.5 Metodavgränsning  
Detta är en kvalitativ undersökning, där syftet är att erhålla en bättre förståelse för 
vissa faktorer (Holme & Solvang, 1997, s 94).   
     Motiveringen till att använda fallstudie i denna undersökning är för att utveckla 
kunskapsbasen inom ett visst område. För detta ändamål spelar fallstudien som metod 
en viktig roll då den ger insikt på ett sätt som vidgar läsarens kunskaper genom 
förankring i verkliga situationer (Merriam, 19994, s 46). 
     Vid deltagande observationer krävs att forskaren definierar sin roll och med detta 
strukturerar arbetet för att inte förlora observatörsrollen och påverkas av objektet som 
studeras. På grund av närheten till studieobjekten är deltagande observationer den 
forskningsform som ställer störst etiska krav på forskaren (Holme & Solvang, 1997, s 
110). Därför krävs det att forskaren klart definierar sin roll och är medveten om 
eventuella problem som kan uppstå. I denna studie delades framtagandet av verktyget 
och analysen upp med syftet att inte analysen skulle bli färgad av studieobjekten och 
verktygets anpassning. Vidare användes resultaten för att definiera felaktigheter och 
förslag på möjliga lösningar. Denna form av inriktning av studien har många likheter 
med den uppdragsforskning som idag bedrivs (Holme & Solvang, 1997, s 72-73). 
Genom att vara medveten om de problem som kan uppstå och ha ett strukturerat 
tillvägagångssätt för problemhantering och tolkning minimeras de problem och hinder 
som kan skada studiens validitet (Holme & Solvang, 1997, s 73).  
    Fallstudie som genomförs inom ett enda fall medför svårigheter att dra generella 
slutsatser. Risken finns att läsaren vilseleds och uppfattar att studien är en redogörelse 
för en helhet när den i själva verket blott utgör en del eller en aspekt av den. Vissa 
forskare anser att dessa svårigheter med att generalisera resultaten från en kvalitativ 
fallstudie är en begränsning hos metoden (Merriam, 1994, s 47-48). 
     Inom kvalitativa undersökningar finns också risken att forskaren översköljs av 
mängden empiriskt material att studien och analysen blir för detaljerad eller så 
ingående att kärnpunkterna döljs. Därför är det viktigt att forskaren själv känner av 
detta och att det inte överlämnas åt läsarna. Detta är också något som fallstudien 
kritiserats för, att forskaren är utelämnad att själv bedöma och urskilja relevant 
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material (Merriam, 1994, s 47). Därför är det av vikt att forskaren visar öppenhet och 
inte lämnar obehandlad data i studien (Yin, 2003, s 137-138). 
     Kvalitativa fallstudier är begränsade av forskarens perception och integritet varför 
både författaren och läsaren av en rapport från en fallstudie bör vara medvetna om 
dessa aspekter (Merriam, 1994, s 47). Ambitionen i denna studie har varit att alltid ha 
dessa aspekter i åtanke för att åskådliggöra och minimera bristers omfattning.  
     Slutsatser som framkommer i denna studie kommer oundvikligen att vara färgade 
av författarens perceptioner. Kvalitativa analysmetoder har ofta, på grund av dess 
upplägg, kritiserats för att involvera forskarens värderingar beträffande utelämnande 
av data och analys (Bryman, 2002, s 380-382). Detta är i grunden elementärt hos varje 
samhällsforskare och svårt att bortse ifrån. Men genom att visa saklighet och 
öppenhet ger forskningsinriktningen en djupare och bättre förståelse av samhället vi 
lever i (Holme & Solvang, 1997, s 31-32).  
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4. Förutsättningar för användning av Balanced Scorecard 
Detta avsnitt behandlar studiens resultat och en diskussion kring förutsättningar och 
möjligheter för den studerade organisationen att använda Balanced Scorecard för 
miljöarbetet. Först redovisas resultat från studien som därefter jämförs och diskuteras 
utifrån teoretiska utgångspunkter på området.  
 

4.1 Styrkor och områden för utveckling i miljöarbetet 
De centrala punkterna vid framtagandet av verktyget i studien var dokument-
granskning, intervjuer med nyckelpersoner och strategisk analys enligt Porter. Vid 
genomförande av en strategisk analys enligt Porter används dokumentgranskning och 
intervjuer för att definiera organisationens styrkor och svagheter på marknaden. Med 
detta fastställs grunderna för styrkortet och dess anpassning efter organisationens 
specifika förutsättningar (Hallgårde, 1999, s 18-20).  
     Nedan redovisas identifierade styrkor och områden för utveckling av 
organisationens miljöarbete. På grund av utrymmesskäl redovisas endast dessa 
sammanfattande delar från framtagandet av verktyget. En komplett beskrivning kring 
tillvägagångssätt och innehåll återfinns i en intern rapport hos organisationen. 
 

Identifierade styrkor 
Följande styrkor i den studerade organisationens miljöarbete har identifierats: 
 
Tabell 2. Identifierade styrkor i den studerade organisationens miljöarbete. 
Typ Kommentar 

Kompetens Kompetensen för hur miljöarbetet skall skötas är hos de 
ansvariga god. Detta poängterades bland annat vid externa 
revisioner i organisationen.  

Intresse Det finns ett större fokus och intresse från övriga avdelningar 
inom organisationen att beakta dessa frågor. 

Organisation Företagets del i en global koncern bidrar att kompetens och 
kunskapsutbyte mellan dess olika delar är en central del i 
miljöarbetet. Detta observerades vid ett flertal tillfällen i 
studien. 

Ledningen Respondenterna framförde ståndpunkter att organisationens 
ledning har visat ett växande intresse för dessa frågor. 
Beslutet om att införa styrkortet för miljöarbetet kom från 
organisationens ledning vilket tyder på ett intresse på 
ledningsnivå att beakta miljöfrågor i högre utsträckning. 

Beslutsgrupper & 
kontrollfunktioner 

Respondenterna ansåg att dagens beslutsgrupper såsom 
miljökommittéer och Ledningens genomgång fungerar bra. 
Det ansågs ge miljöarbetet en plats på ledningens agenda.  
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Identifierade områden för utveckling 
Nedan redovisas identifierade områden för utveckling i den studerade organisationens 
miljöarbete: 
 
Tabell 3. Identifierade områden för utveckling i den studerade organisationens miljöarbete. 

Typ Kommentar 

Roller och ansvar Dagens roller inom organisationen medför svårigheter för 
miljöarbetet. Det finns en oklarhet i roller och ansvarsområden 
vilket medför dubbelarbete och onödig resursförbrukning. Det 
finns ett behov att förbättra samordningen mellan 
miljöfunktionerna. 

Kommunikation De kommunikationslinjer som idag används saknar tydliga 
strukturer och kontinuitet vilket medför ett bristande 
engagemang och kunskap hos medarbetare ute i 
organisationen.  

Anpassning Det miljöarbete som idag bedrivs uppfattas inte som 
kundanpassat, både internt och externt. Respondenterna 
upplever att miljöarbetet måste innehålla ett tydligare 
kundfokus och användas som konkurrensargument.  

Utvärdering Systemet för uppföljning och utvärdering inom miljöområdet 
anses av respondenterna som bristfälligt. Området kräver 
ständig uppmärksamhet på grund av de krav som ställs på 
verksamheten och behovet att utveckla detta område är stort.  

Tydlighet Miljöarbetet är av sin natur svårtytt och kräver ständig 
upplysning. Respondenterna uttryckte en stark önskan att 
miljöarbetet blir tydligare för säkerställandet att medarbetare 
förstår och utför sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 
sätt.  

Komplexitet Dagens miljöarbete anses mycket komplext med ett 
omfattande regelverk vilket skapar irritation och en nonchalans 
från medarbetare. Detta resulterar i onödiga insatser och 
belastning på verksamheten. Respondenterna anser att det 
finns ett behov att förenkla arbetet för att inte tappa 
engagemanget kring dessa frågor. 

  
Ovanstående punkter användes sedan som grund att anpassa verktyget i 
organisationen. Genom detta skapas en tydlig bild över vad organisationen ska 
fokusera på, anpassat utifrån dess specifika förutsättningar (Olve, 1999, s 60-66). 
 

4.2 Är Balanced Scorecard lösningen? 
Detta avsnitt presenterar först revisorers ståndpunkter kring mätning och övervakning 
av prestanda och användning av verktyget i organisationen. Därefter förs en 
diskussion kring organisationens förutsättningar och möjligheter att använda 
verktyget i dess miljöarbete.  
 

4.2.1 Revisorers ståndpunkter kring verktyget 
Nedan följer en redovisning av revisorernas ståndpunkter kring området. Den är 
uppdelad i två delar där den första delen redovisar ståndpunkter kring mätning och 
övervakning av prestanda och den andra delen redogör respondenternas uppfattningar 
kring Balanced Scorecard.   
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4.2.1.1 Mätning och utvärdering av prestanda 
Respondenterna upplever att organisationer generellt sett har svårt att mäta och 
utvärdera prestanda då det används för grova mått och parametrar. Detta resulterar i 
komplexa redovisningar, omfattande faktaunderlag och en otydlighet för medarbetare.  
     Respondenterna anser att det krävs en utveckling inom området. De system som 
idag utvecklas har en tendens att bli krångliga och för omfattande på grund av en 
alltför ambitiös nivå vid utvecklandet.  
     För att mål och prestanda skall kunna integreras och beaktas inom en organisation 
är nyckelorden enkelhet och motivering. En organisation måste motiveras att arbeta 
med dessa frågor. Utan dessa aspekter kommer inte arbetet med prestanda att 
utvecklas och ständigt förbättras. För att uppnå detta föreslår respondenterna följande 
lösningar: 

 Mål måste brytas ned på grupp-, individ- och processnivå. Detta för att 
erhålla engagemang och insikter hos medarbetare.  

 Måtten som utvecklas måste vara hållbara och konkreta för att skapa 
förståelse och kunskap.  

 Uppföljnings- och redovisningssystemet måste effektiviseras. Det ska vara 
enkelt, både att administrera och att kommunicera.  

 Hela organisationen måste förstå och stå bakom arbetet med mätning och 
uppföljning. Det måste skapas en enighet. 

För att detta område ska beaktas i organisationer krävs en tydlig kommunikation och 
kunskapsdelgivning. Målet bör vara att alltid visa resultat på ett enkelt och tydligt sätt. 
Nedan sammanfattas respondenternas ståndpunkter (tabell 4).  
 
Tabell 4. Respondenternas ståndpunkter beträffande mätning och uppföljning av prestanda.  Om respondenten har en 
överensstämmande åsikt markeras detta med ett X. 

A B C D

Området måste utvecklas. X X X X

Enkelheten och motivationen inom organisationer måste utvecklas genom :

X X

X X

X X X X
X X

X X X

X X X X

Respondent
Ståndpunkt

  Nedbrytning av mål på grupp-, individ och processnivå

  Utveckling av hållbara och konkreta mått

  Effektivare uppföljning 
  Utse ansvariga som tilldelas tillfredsställande resurser

  Hela organisationen måste stå bakom

  Enklare redovisningar

Det krävs nedbrytning av mål och ett systematiskt arbete. X X X X

Dagens system är krångliga med komplex redovisning och 
faktaunderlag som följd. X X X X

 
 

4.2.1.2 Användning av Balanced Scorecard 
Respondenterna nämner att Balanced Scorecard förekommer i organisationer för 
mätning och uppföljning av prestanda. Uppfattningen kring detta verktyg är splittrad 
då många variationer i kvalitet har påträffats men majoriteten av dessa har fungerat 
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väl. Det är viktigt att verktyget används på ett bra sätt. Med detta menas att det måste 
skapa ett mervärde för organisationen och att det är enkelt att förstå och använda sig 
av. Vidare måste utvecklandet av verktyget komma genom en efterfrågan från 
ledningen och att medarbetare på olika nivåer deltar i skapandet. Detta för att skapa 
engagemang och motivera organisationen att arbeta för att nå styrkortets mål.  
     Respondent C uppfattar dock verktyget som ganska omfattande varför det är mer 
svårapplicerbart i små och medelstora företag. Majoriteten av respondenterna 
uttrycker också att det viktigaste inte är vilken typ av verktyg organisationen använder 
sig av utan att organisationen uppfyller ledningssystemsstandardernas krav.  
     För att ett Balanced Scorecard skall bli väl implementerat i en organisation måste 
dess ledning efterfråga det. Det måste finnas ansvar för uppdatering och optimering 
av verktyget. Respondenterna uttryckte följande ståndpunkter beträffande verktygets 
utformning, funktion och innehåll: 

 Resultat ska kunna urskiljas; 
 Det ska vara dokumenterbart; 
 Det måste finnas en enkelhet och tydlighet varför det används;  
 Måtten skall vara kraftfulla som engagerar medarbetare att arbeta för 

verktygets syfte; 
 Inte endast bestå av kvantitativ data utan även kvalitativ information 

beträffande de resultat som genereras;  
 Det bör brytas ned i organisationen. 

Verktyget måste vara enkelt att använda och visa de resultat som uppnåtts. Det spelar 
ingen roll hur bra verktyget är utformat om ingen förstår dess användning och resultat.  
     Nedan sammanfattas respondenternas ståndpunkter beträffande användning av 
Balanced Scorecard i organisationer (tabell 5). 
 
Tabell 5. Respondenternas ståndpunkter beträffande användning av Balanced Scorecard. Om respondenten har en 
överensstämmande åsikt markeras detta med ett X. 

A B C D

Vilket verktyg och utformning spelar inte så stor roll. 
Huvudsaken är att ledningssystemens krav uppfylls. X X

Syftet ska vara att nå mål och motivera medarbetare X X

 Verktygets utformning, funktion och innehåll :

X X X

X

X X
X X X

X

X X

Respondent
Ståndpunkt

  Resultat ska kunna urskiljas

  Det ska kunna vara dokumenterbart

  Det måste finnas en förståelse varför det används
  Måtten ska vara kraftfulla som engagerar medarbetare

  Balans mellan kvantitativ och kvalitativ data

  Nedbrutet i organisationen

Verktyget kan appliceras att mäta prestanda. X X X X

Omfattande, vilket kan vara problematiskt för små och 
medelstora företag att använda. X

Måste efterfrågas av ledningen och skapas genom 
delaktighet. 

X X

 

X
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4.2.2 Organisationens förutsättningar att använda Balanced Scorecard  
Studier har visat att en lyckad implementering av ett Balanced Scorecard kräver vissa 
givna förutsättningar, företeelser som bör beaktas, i organisationen. Detta avsnitt 
diskuterar förutsättningar att använda verktyget i denna studies organisation utifrån de 
styrkor och områden för utveckling som identifierats. 
 

4.2.2.1 Uppmärksamhet 
Framtagandet av verktyget i organisationen initierades av ett beslut från 
organisationens ledning. Anledningen till detta var att organisationen fått påpekanden 
och anmärkningar från revisorer för sitt arbete med miljömål och uppföljning av 
prestanda. 
     Denna form av efterfrågan från ledningen är en generell kritisk framgångsfaktor 
för Balanced Scorecard. Engagemang och tillräckliga resurser avsatta från ledningen 
är ett krav för en framgångsrik implementering av verktyget (Kaplan & Norton, 1999, 
s 273). Studier gjorda på området har funnit att avsaknad av engagemang och resurser 
kan leda till problem vid upprättande och implementering (Olve et al, 2003, s 222). 
     Denna företeelse har även observerats i denna studies organisation vilket kan 
inverka på verktygets fortsatta existens. Dess implementering gavs liten 
uppmärksamhet på grund av miljöavdelningens arbetsbelastning då man även vid 
tillfället implementerade ett ledningssystem för arbetsmiljö och anpassade sig till sitt 
nya miljötillstånd.  
     Organisationen måste inte bara efterfråga verktyget utan även ge det tillräcklig 
uppmärksamhet under implementeringen. Det kan inte implementeras utan förbehåll 
utan uppmärksammas till den grad att både medarbetare och ledning engageras 
(Nørreklint, 2000, s 79-80). För att överbrygga dessa hinder förordas att ledningen 
tillsätter resurser och uppmärksamhet åt dess framställande, vilket även bekräftas av 
ytterligare studier på området (Wang, 2006 och Kanji, 2002). Att införa ett verktyg av 
denna typ möter alltid motstånd då det kräver förändringar i människors sätt att arbeta 
varför uppmärksamhet och enighet på central nivå är kritiskt (Kanji, 2002, s 19).  
 

4.2.2.2 Delaktighet 
Denna förutsättning, som delvis är en följd av föregående förutsättning, behandlar till 
vilken grad medarbetare var delaktiga i framtagandet av verktyget i studien. För att 
verktyget ska skapa enighet och samstämmighet kring organisationens vision och 
övergripande mål krävs att medarbetare involveras (Olve, 1999, s 286). Detta med 
syfte att bygga upp en kunskapsbas och förståelse kring verktyget (Kaplan & Norton, 
1999, s 198-203).  
     Som tidigare nämnts gavs inte implementeringen full uppmärksamhet och 
delaktighet på grund av organisationens höga arbetsbelastning. De projektmöten som 
hölls tenderade att bli en avstämning vilket var vad mötestiden hade utrymme till. 
Orsakerna till detta bedöms vara organisationens höga arbetsbelastning och 
styrkortsskaparens korta praktiska erfarenhet kring projekt av liknande slag. 
     När företeelser likt denna inträffar finns en risk att organisationen uppfattar 
verktyget som ett kontrollverktyg istället för ett styrverktyg och att det döljs i 
mängden av liknande projekt som ständigt pågår inom större organisationer (Olve, 
1999, s 286-287). Detta leder till att kommunikationen kring styrkortet blir av 
envägstyp. Kaplan & Norton (1999) poängterar vikten av tvåvägskommunikation 
(feedback) vid implementering och drift av styrkortet (s 183-184). Saknas denna typ 
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av kommunikation att driva och ständigt förbättra verktyget finns risken att 
organisationen inte erhåller tillfredsställande kunskap kring verktyget och agerar 
utifrån inaktuell data (s 233-234). Därför krävs en delaktighet, vilket även observerats 
i studier inom miljöområdet, då organisationen uppnår en känsla av samarbete och en 
medvetenhet om var i verksamheten förbättringar kan göras (Welford, 1997, s 93, 
Wever, 1996, s 120- 121). 
     Respondenterna i organisationen ansåg att engagemang och kompetens för 
förändring finns inom miljöfunktionerna i organisationen. Dock krävs att dessa ges 
större uppmärksamhet för att verktyget ska förändra och effektivisera miljöarbetet. 
Engagemang och kompetens återfinns ofta i organisationer men får stiga åt sidan för 
andra aspekter såsom arbetsbelastning och organisationens övergripande 
prioriteringar. Vid implementering av ett Balanced Scorecard visar sig detta tydligt 
om inte ledningen avsätter resurser och visar enighet för verktyget (Kaplan & Norton, 
1999, s 273).  
 

4.2.2.3 Information och kommunikation 
Dagens system för informationsspridning inom miljöområdet anses bristfälligt av 
respondenterna i organisationen. Systemet saknar tydlig struktur och kontinuitet vilket 
medför ett bristande engagemang och kunskap hos medarbetare ute i organisationen. 
Detta gör att funktionernas uppgifter och roller i verksamheten blir otydliga och 
risken för dubbelarbete och onödig resursanvändning ökar. 
     Spridande av information och organisationens ståndpunkter är kritiskt för 
verktygets framgång. Erfarenheter visar att organisationer ofta begår misstag med 
spridande av information om verktyget vid dess implementering. Misstagen 
härstammar ofta från att organisationen inte uppmärksammar implementeringen 
genom återkommande informationskampanjer och erfarenhetsinsamlingar kring 
styrkortets mottagande och respons. Detta gör att medarbetare lätt prioriterar bort 
verktyget (Kaplan & Norton, 1999, s 190-191).  
     Informationen som delges verksamheten måste vara enkel, tydlig och lättförstådd 
för att den skall ges uppmärksamhet. Kommunikationslinjer från ledning ut i 
organisationen är viktiga för att styrkortet skall få fäste och integreras i medarbetares 
vardag. Verktyget skall vara den mekanism som får intressenter att tänka i nya 
strategiska banor i enlighet med organisationens ståndpunkter. Detta i sin tur ger 
organisationen kunskap och samsyn som underlättar styrkortets integrering i 
verksamheten (Kaplan & Norton, 1999, s 207).   
     Avsaknad av uppmärksamhet vid implementering av verktyget ger indirekt 
bristfällig kommunikation och feedback om verktyget. Dessa företeelser kan 
ytterligare försvåra verktygets integrering och utveckling i verksamheten.  
     

4.2.2.4 Organisation 
Ett återkommande område för utveckling som observerades och omtalades av 
respondenterna i organisationen var att miljöarbetet inte uppfattades som 
kundanpassat. Med detta menas att det finns en otydlighet kring arbetsuppgifter och 
krav från miljöområdet hos externa och interna kunder. Medarbetare i organisationen 
saknar en tydlighet och enkelhet i arbetet. Den generella uppfattningen är att 
miljöarbetet är för komplext för att kunna fungera effektivt.  
     Användningen av Balanced Scorecard för detta ändamål bedöms i teorin som ett 
fullgott verktyg då dess syfte är att skapa enighet och delaktighet kring en 
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organisations vision (Kaplan & Norton, 1999, s 78- 79). För att organisationen ska 
drivas mot visionen krävs att alla avdelningar och medarbetare förstår och arbetar 
enligt principer som gagnar dess uppfyllelse. Att använda ett Balanced Scorecard 
enbart på central nivå är en grogrund för missförstånd inom organisationen. Risken är 
stor att medarbetare inte motiveras och organisationen använder stora resurser som 
inte ger tillfredsställande avkastning (Olve, 2003, s 250-260). Därför bör verktyget 
istället brytas ned så långt i organisationen att målen är relevanta på den lägsta 
hierarkiska nivån (Dias Sardinha, 2002, s 59). Det har visats i studier att på den nivån 
är beslut mest relevanta och har störst inverkan. Genom denna nedbrytning erhålls en 
mer hållbar koppling mellan rapporterad prestanda kontra verklig prestanda och 
effektiv användning av verktyget (Dias Sardinha, 2002, s 59-60). Nedbrytningen ger 
också en möjlighet att bättre anpassa den specifika avdelningens styrkort. Detta då 
förutsättningarna hos olika avdelningar inom en organisation varierar (Epstein, 2001, 
s 8-9). En aspekt som är högst relevant i denna studies organisation med dess 
uppdelning av affärsområden verkande i olika marknadsområden. 
     Denna studies organisation är på grund av dess storlek att betraktas som en större 
organisation. I dessa organisationer är nedbrytningen av mål ännu mer kritisk. Dels på 
grund av dess omfattning och dels på grund av att större organisationer använder fler 
verktyg vilket är en grogrund för missförstånd och förvirring (Epstein, 2001, s 8-9). 
Studier har visat att vid implementering av styrkort på denna nivå kräver att målen 
bryts ned med ett övergripande styrkort som vägvisare (Dias Sardinha, 2002, s 59). 
     Med ovanstående som grund kan man diskutera framgångsgraden hos verktyget då 
det togs fram på en central nivå utan konkreta tillvägagångssätt att bryta ned mål i 
organisationens olika nivåer. Dock ska tilläggas att det finns intentioner för detta i 
framtiden och rekommenderas vara nästa steg i implementeringen av styrkortet.  
   

4.2.2.5 Ansvar och roller 
Dagens roller inom studiens organisation anses medföra svårigheter för miljöarbetet. 
Rollerna med tillhörande arbetsuppgifter är inte konkret definierade vilket ytterligare 
kan bidra till de problem som identifierats av en bristfällig kommunikation och 
information. Det finns ett behov av en bättre samordning och tätare samarbete mellan 
dagens miljöfunktioner. Vidare saknas en utsedd medarbetare med ansvar att 
samordna arbetet med styrkortet efter implementering vilket på sikt kan innebära 
svårigheter för dess fortsatta optimering och utveckling. 
     För att nå framgång med verktyget krävs att roller och ansvar tydliggörs (Olve, 
2003, s 217). Detta för att verktyget ska erhålla tillräcklig uppmärksamhet både hos 
ansvariga för beslut om åtgärder och ansvariga för förvaltandet (Olve, 2003, s 220, 
Hallgårde, 1999, s 71-72). Kaplan & Norton (1999) poängterar vikten att sätta 
samman tvärfunktionella team vid arbetet med verktyget. Detta för att på ett effektivt 
sätt skapa samsyn och enighet kring organisationens strategi, öka kunskapsbasen och 
förbättra processers effektivitet (s 209, 243). Med dessa tvärfunktionella team där 
organisationens kärnområden är representerade förenklas arbetet avsevärt vid 
optimering av verktyget. Detta har även observerats vid miljöarbete generellt inom 
organisationer där en tvärfunktionell syn på verksamheten är enda vägen att skapa ett 
holistiskt, framgångsrikt miljöarbete (Johnson, 1998, s 41, Welford, 1997, s 98).  
     Framgångsrikt miljöarbete inom komplexa organisationer löser inte sig självt och 
det finns inte heller någon entydig process för detta ändamål. En god start är dock att 
fastställa roller inom organisationen med uppgiftsfördelning och ansvarsområden klart 
definierade. Detta bidrar till ökad kontroll samt en mer effektiv hantering av 
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miljöfrågor. Den otydliga organisationen för hantering av miljöfrågor som observerats 
i denna studie är på inget sätt unikt för just denna organisation. Det är av tradition 
svårt att skapa en effektiv organisation som arbetar med miljöfrågor utan tydligt 
avsatta resurser (Moxen & Strachan, 1998, s 19). Det kan dock innebära problem med 
en effektiv hantering och optimering av verktyget.  
 

4.3 Avslutande diskussion - förutsättningar och möjligheter 
Detta avsnitt ger en sammanfattande diskussion kring organisationens möjligheter att 
använda Balanced Scorecard för miljöarbetet. Genom litteraturstudier på området 
identifieras hur användandet kan överbrygga identifierade områden för utveckling 
och/eller förstärka identifierade styrkor i organisationens miljöarbete. I avsnittet 
sammanvävs dessa möjligheter tillsammans med revisorers ståndpunkter för att utröna 
verktygets applicerbarhet kring dagens existerande krav inom miljöområdet.  
 

4.3.1 Verktygets applicerbarhet att mäta och övervaka miljöprestanda 
Dagens system med mätning, uppföljning och utvärdering inom miljöområdet 
uppfattas som bristfälligt i organisationen. På grund av de krav som ställs från externa 
intressenter såsom myndigheter och kontrollorgan krävs att detta område utvecklas. 
Denna ståndpunkt delas också av revisorerna, som anser att organisationer ofta har 
alldeles för komplexa metoder för mätning och uppföljning.   
    Revisorerna anser att användning av Balanced Scorecard för detta ändamål är ett 
fullgott verktyg. Det skall dock poängteras att vissa revisorer anser att det inte är 
väsentligt vilken typ av verktyg som används. Balanced Scorecard kan dock öka 
kontrollen kring uppfyllandet av mål vilket kan förbättra organisationers fokus på 
miljöfrågor (Epstein, 2001, s 9-10). Det hjälper även organisationer att identifiera de 
parametrar som är kritiska att följa upp och utvärdera specifikt för den egna 
verksamheten (Johnson, 1998, s 41).   
     På grund av verktygets omfattning rekommenderas det dock inte av majoriteten av 
revisorerna att användas specifikt för miljöarbetet i små och medelstora företag. Detta 
bekräftas av tidigare studier med hänvisning till dess komplexitet och behov av stor 
tillsyn (Perrini, 2006, s 299). Verktyget kräver att det ges uppmärksamhet och 
utvecklas för att organisationen ska engageras. 
     Slutsatsen är att den studerade organisationen med fördel kan använda sig av 
Balanced Scorecard för att mäta och övervaka sin miljöprestanda. Med detta verktyg 
erhålls en möjlighet till förbättrad styrning samtidigt som miljöledningssystemens 
krav om undersökning och redovisning av en organisations miljöprestanda uppfylls. 
Om verktyget används och ges uppmärksamhet kan det utveckla systemet för 
uppföljning och utvärdering av miljöområdet i organisationen. ”Vad som mäts 
hanteras” är ett välanvänt talesätt och centralt även inom detta område (Johnson, 
1998, s 41). 
 

4.3.2 Kommunikationsflöden och informationsdelgivning 
En påfallande brist som observerats och poängterats av respondenter i organisationen 
är kommunikationsflödet inom miljöområdet. Dagens kommunikationsflöden, både 
internt mellan miljöfunktionerna och internt i verksamheten, saknar tydliga strukturer 
och kontinuitet. Detta leder till att miljöarbetet nedprioriteras i verksamheten varför 
det finns ett starkt behov att förbättra området. 
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     Revisorerna uppfattar att organisationer generellt har svårt att förmedla och 
kommunicera information inom miljöområdet på ett enkelt och tydligt sätt. 
Revisorsrespondenterna är överens om att detta område är kritiskt om organisationer 
skall nå framgång inom miljöområdet och bör vara det grundläggande målet för 
organisationer att arbeta med. 
     Ett grundläggande syfte med Balanced Scorecard är att kommunicera och skapa 
engagemang om en organisations strategi (Kaplan & Norton, 1999, s 22). Detta 
innebär att verktyget har mycket nära kopplingar till andra informationsstyrnings-
verktyg i organisationer vilket gör att verktyget kan stödja kommuniceringen av 
miljöaspekter på företagsstyrningsspråk (Epstein, 2001, s 10, Figge, 2002, s 283). 
Denna typ av verktyg har saknats inom miljöområdet då ett vanligt problem i 
organisationer är att informationen ofta är för komplicerad. Detta ger i sin tur stora 
svårigheter att integrera miljöhänsyn i ordinarie företagsstyrning (Romero Castro, 
2006, s 322). Regelbundet informationsflöde har ansett som en kritisk 
framgångsfaktor inom miljöområdet då det skapar de första incitamenten till en 
förändring av arbetsrutiner och medvetenhet hos medarbetare (Welford, 1997, s 93). 
     För att uppnå denna kunskapsdelgivning och ett engagemang kring verktyget krävs 
att medarbetare är delaktiga i framtagandet. På denna punkt är framtagandet i studien 
bristfälligt. Styrkortet togs fram av en enskild initiativtagare på grund av resursbrist 
från övriga medarbetare i projektet varför risken är stor att kunskapen går förlorad. 
Att behålla kunskapen även efter implementering är kritiskt om verktyget skall 
uppfylla de syften som beskrivs i teorin (Kaplan & Norton, 1999, s 254-255, 274).  
     Både revisorsrespondenter och teorin poängterar vikten att implementeringen av 
Balanced Scorecard uppmärksammas i organisationen. Implementeringsförfarandet i 
denna studie saknade detta moment vilket kan resultera i att verktyget inte fyller sina 
avsedda syften. Styrkortet blir då ett resultatrapporteringsverktyg istället för ett 
strategiskt managementsystem (Schaltegger, 2000, s 157).  
     Ett Balanced Scorecard för miljöarbetet måste även vara i enlighet med 
organisationens övergripande styrkort vilket inte styrkortet i denna studie är på grund 
av åtkomsthinder. Detta innebär i sin tur en stor risk för suboptimering, det vill säga 
fokus på annat än organisationens övergripande strategi, och att styrkortet ej erhåller 
tillfredsställande uppmärksamhet på grund av dess underlägsenhet (Figge, 2002, s 
275-276).  
     Med ovanstående som grund kan slutsatsen dras att studiens organisation har en 
lång väg att gå för att uppnå alla de fördelar som verktyget erbjuder i teorin. Dock kan 
verktyget underlätta kommunikationen och informationen kring miljöfrågor vilket 
bland annat uppfyller ledningssystemens krav inom detta område. Verktyget kan även 
förbättra strukturen och kontrollen av miljöarbetet internt hos miljöfunktionerna 
genom ett gemensamt rapporteringsverktyg.    
 

4.3.3 Organisation och struktur 
Revisorsrespondenterna poängterar att engagemang från ledningen krävs för att skapa 
motivation att arbeta med verktyget i organisationen. Vidare ansåg respondenterna att 
denna typ av verktyg kräver att mål bryts ned inom organisationer. Detta för att skapa 
ansvar och förståelse samt att medarbetare får en känsla att de kan påverka verktygets 
resultat.  
     Grunden i Balanced Scorecard är att bryta ned dess mål till den nivå där det kan 
konkretiseras och förstås (Olve, 1999, s 84). Detta för att skapa enighet och engagera 
medarbetare att prestera i enlighet med organisationens övergripande mål (Kaplan & 
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Norton, 1999, s 27). Att bryta ned mål i större organisationer likt denna studies är 
ännu mer kritiskt då användning av flertalet verktyg är en grogrund för missförstånd 
och förvirring (Epstein, 2001, s 8-9). Studier har visat att implementering av verktyget 
på denna nivå kräver att målen bryts ned med ett övergripande styrkort som vägvisare 
(Dias Sardinha, 2002, s 59). Det styrkort som tagits fram i denna studie gjordes på en 
central nivå utan konkreta tillvägagångssätt att bryta ned mål i organisationens olika 
nivåer vilket kan medföra svårigheter att engagera verksamheten. Det finns dock 
intentioner för detta i framtiden.  
     Slutsatsen som kan dras från ovanstående är att dagens utformning av verktyget 
kan stöta på problem med att engagera organisationen på grund av avsaknad av 
uppmärksamhet, delaktighet och dess centrala placering. Dock är styrkortet en bra 
start att påbörja arbetet med mätning och övervakning av miljöprestanda. Men för att 
få ett större gensvar visar tidigare studier och revisorers ståndpunkter att 
organisationen bör skapa ett konkret tillvägagångssätt att bryta ned mål för att nå 
bättre resultat och tillgång till de fördelar som verktyget erbjuder. En styrka är dock 
att organisationens ledning visar engagemang kring dessa frågor vilket är en 
förutsättning för framgång med verktyget. Med ledningens engagemang ökar 
sannolikheten att arbetet med verktyget fördjupas och att miljöfrågor får plats på 
ledningens agenda (Epstein, 2001, s 8). En aspekt som är kritisk för framgång i 
miljöarbetet (Welford, 1997, s 103).   
 

4.3.4 Ansvar och roller 
En påfallande brist i denna studies organisation är miljöfunktionernas samordning då 
de dels finns representerade centralt och dels i varje affärsområde. Det finns 
oklarheter kring hur roller och arbetsområden ska fördelas vilket innebär svårigheter 
att driva miljöfrågor ut i verksamheten.  
     Revisorsrespondenterna poängterade att organisationer måste definiera ansvar och 
roller för att kunna arbeta effektivt med att mäta och övervaka miljöprestanda. Till 
detta måste det finnas tydligt definierade resurser att arbeta med dessa frågor. 
     Med ett Balanced Scorecard skapas enighet genom att harmonisera avdelningars 
mål och initiativ (Kaplan & Norton, 1999, s 27). Det har visat sig vara ett bra verktyg 
att effektivt förstärka organisationer genom att definiera ansvar och roller att uppnå 
mål (Wang, 2006, s 104). Med ett Balanced Scorecard för miljöarbetet ges tydliga 
direktiv om vart organisationen vill och hur man skall uppnå detta (Dias Sardinha, 
2002, s 59).  
     En styrka som observerades i studien var att företaget har en stark organisation för 
beslutsfattande inom miljöområdet. Organisationen har kommittéer och ledningens 
genomgångar vilka är resultat av krav i lagstiftning och ledningssystemens standarder. 
Detta möjliggör att verktyget kan integreras i dessa forum. Med denna integrering har 
inte organisationen något behov att avvara extra resurser för att skapa beslutsgrupper 
att behandla styrkortet. En aspekt som är kritisk för ett framgångsrikt styrkortsarbete 
(Hallgårde, 1999, s 65-67).  
     Slutsatserna av verktygets förutsättningar kring ansvar, roller och integrering är att 
den studerade organisationen kan, om arbetet med styrkortet uppmärksammas, 
förbättra roller och ansvar vilket är en god start till ett mer effektivt miljöarbete. 
Vidare finns stora möjligheter att integrera arbetet med styrkortet i det ordinarie 
miljöarbetet som en övergripande vägvisare på traditionellt företagsstyrningsspråk. 
Ett starkt incitament för att nå ett mer effektivt styrkorts- och miljöarbete (Figge et al, 
2002, s 270, Hallgårde, 1999, s 65-67).  
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5. Att använda Balanced Scorecard för miljöarbetet 
Detta avsnitt behandlar studiens identifierade förutsättningar för implementering och 
möjligheter till användning av ett Balanced Scorecard för miljöarbetet på en generell 
nivå. Syftet är att söka en förståelse kring varför identifierade förutsättningar 
observerats, hur dessa ska överbryggas samt hur organisationer kan dra nytta av 
verktyget i sitt miljöarbete.  
 

5.1 Verktyget Balanced Scorecard 
Resultaten i denna studie har visat att förutsättningarna är goda för ett Balanced 
Scorecard för att uppfylla kontrollorganens krav på enkel och lättförståelig 
miljöredovisning och hantering av miljöprestanda. Dessutom kan det bidra till en 
förbättrad kommunikation och information samt förbättra hanteringen av miljöfrågor 
över hela organisationen. Tidigare studier (Scavone, 2005, Wang, 2006) bekräftar 
dessa slutsatser då verktyget sammankopplar miljöarbetet i den traditionella 
företagsstyrningen. Dess styrka är att illustrera miljöarbetets bidrag till framgång 
inom företag på traditionellt företagsstyrningsspråk vilket andra verktyg för 
miljöarbetet saknat. Dessa har ansetts som fristående utanför en organisations 
kärnområden (Figge et al, 2002, s 273).  
     Att integrera miljöarbetet, så att det blir en naturlig del i organisationens 
kärnområden, är viktigt om det på allvar ska leda till en attitydförändring inom 
företag.  En förklaring till att miljöarbetet setts som en fristående del är samhällets 
regleringar av punktutsläpp. Ur denna reglering att kontrollera utsläpp utvecklades 
tidigt olika system att mäta miljöaspekter i företag (Tanzil, 2006, s 45-46).  Dessa 
system uppfattades dock som fristående, tillsammans med miljöarbetet, utanför 
organisationers kärnområden. Denna utveckling har inneburit stora problem att skapa 
ett proaktivt miljöarbete och organisationer behöver nya system att integrera 
miljöarbetet i dess ordinarie verksamhet (Figge et al, 2002, s 272-273). På grund av 
verktygets öppenhet att belysa fler områden än de av tradition finansiella ökar 
verktyget miljöarbetets möjligheter att integreras i organisationers övergripande 
styrning (Kaplan & Norton, 1999, s 19, Figge et al, 2002, s 281-283). På detta sätt 
harmoniseras organisationen mot ett gemensamt mål och engagerar medarbetare att 
arbeta med ständiga förbättringar. Goda incitament för ett proaktivt miljöarbete 
(Scavone, 2005, s 1281-1282). 
 

5.2 Förutsättningar för en framgångsrik användning 
För att uppfylla verktygets definierade styrkor för miljöarbetet krävs dock att vissa 
givna förutsättningar beaktas och tillfredsställs. Erfarenheter från denna studie visar 
att framtagandet och implementeringen av ett Balanced Scorecard för miljöarbetet 
kräver uppmärksamhet, tillfredsställande resurser, ledningens engagemang och 
kunskap hos de inblandade.  
     Både upphovsmännen och tidigare studier pekar på ett flertal förutsättningar som 
krävs för att få ett framgångsrikt styrkort. Den kanske största bristen hos 
organisationer är dess avsaknad av kunskap kring verktyget. Alltför frekvent anses 
detta vara ett resultatmätningssystem vilket endast bygger upp kontroll i en 
verksamhet. Med ett sådant verktyg erhålls inte de fördelar som omnämnts och skapar 
ett motstånd mot verktyget (Kaplan & Norton, 1999, s 253, Wang, 2006, s 104). I 
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denna avsaknad av kunskap härstammar sedan andra brister. Ett exempel är vikten av 
att uppmärksamma arbetet med styrkortet vilket också observerats i denna studie. 
Tidigare studier på området poängterar vikten för organisationer att förstå miljöarbetet 
i grunden, den grundläggande visionen och målen för verksamheten. Organisationer 
missar ofta denna grundläggande, men vitala, aspekt. Därför är det inte 
anmärkningsvärt att miljöfunktioner inom organisationer har en vardag med ständigt 
ifrågasättande och risk för neddragningar (Maclean, 2005, s 9-10). Utan en klar 
förståelse vad organisationen har för avsikt med miljöarbetet är det mycket svårt att 
allokera tillfredsställande resurser och engagera medarbetare att arbeta med dessa 
frågor. Detta blir tydligt i denna studies organisation där uppmärksamheten av 
framtagandet var bristfälligt och deltagare ansåg resursbrist som orsak.   
     Brist på resurser är en stark bidragande faktor till hur miljöarbetet uppfattas inom 
organisationer. Mängden resurser, i form av tid och kunskap, som finns tillgängligt 
tillsammans med organisationens storlek har ett direkt samband med införande av 
tillfredsställande åtgärder inom miljöområdet (Elsayed, 2006, s 304-305). Detta kan 
förklara avsaknaden av uppmärksamhet vid framtagandet av verktyget i denna studies 
organisation. 
     En anledning till brist på tillfredsställande resurser kan vara okunskap kring 
miljöarbetets möjligheter att bidra till framgång och konkurrenskraft för 
organisationer. Detta leder i sin tur till en avsaknad av engagemang som är kritiskt för 
verktygets framgång (Charbel & Fernando, 2006, s 45). Vikten av att ledningen står 
bakom och är engagerad i implementeringen av ett styrkort kan inte poängteras nog. 
     Ett sätt att uppnå detta engagemang vid styrkortets implementering är att koppla 
ekonomiska styrtal till verktyget. Genom att återge miljöarbetets kostnader och bidrag 
till intäkter stärks dess existensberättigande. Studier visar att detta område bör 
utvecklas då utvecklingen att mäta miljöarbetet har haft en tydlig fokus på 
miljöprestanda och -indikatorer (Tanzil, 2006, s 55). Det ger en bild av 
organisationens miljömässiga prestanda men ingenting gentemot dess finansiärer 
vilka borde ha högst prioritet. Speciellt då ett Balanced Scorecard för miljöarbetet har 
som yttersta syfte att uppfylla sina uppdragsgivares behov (Kaplan & Norton, 1999, s 
168).  
     Ovanstående förutsättningar som identifierats och analyserats i studien visar att 
Balanced Scorecard har en viss kravspecifikation för att kunna implementeras väl. 
Men varför framträder dessa förutsättningar? Finns en gemensam nämnare att de 
förutsättningar som identfierats uppträder? Som tidigare nämnts är organisationens 
centrala miljöavdelning i denna studie placerad i en ”shared-service” funktion vilket 
blir allt vanligare hos organisationer idag. En ”shared-service” funktion där 
uppfattningen från organisationens kärnverksamhet är att den ska erbjuda sina tjänster 
till lägsta kostnad (Maclean, 2005, s 2). Miljöarbetets placering i en ”shared-service” 
funktion kan göra det mycket svårt att erhålla tillfredsställande resurser om inte en 
medvetenhet finns i organisationen om dess värde (Maclean, 2005, s 2-4, Nadler, 
1998, s 16). 
     Balanced Scorecard kräver att det speglar den struktur i vilken det upprättas 
(Kaplan & Norton, 1999, s 157-159).  Är verktyget då menat för ett miljöarbete som 
vilar på ovanstående premisser? Krävs en högre medvetenhet i organisationen kring 
miljöfrågor och verktyget för att ett Balanced Scorecard ska kunna vara mottagbart? 
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5.3 Organisatoriska förutsättningar 
Miljöarbetets organisation, styrkor och identifierade områden för utveckling i studien 
tyder på att det saknas en medvetenhet och att organisationen ser dessa frågor som ett 
fristående system utanför dess kärnområden. Denna slutledning grundar sig på en 
klassificeringsmodell utvecklad av Mirvis & Googins (2006). Denna modell delar in 
organisationers miljöarbete i fem olika faser med stöd av den renommerade teorin om 
organisationers utveckling av Greiner (1972). Modellen är uppbyggd att utvecklingen 
baseras på revolutioner, händelser som tvingar organisationen att agera, och avancera 
till nästa fas (Greiner, 1972, s 38).  
     Mirvis & Googins (2006) delar i sin modell in organisationers omvärldsarbete 
(miljöarbete och socialt beaktande) i följande steg (se tabell 6): Elementärt, 
Engagerat, Innovativt, Integrerat och Omvandlat beroende på miljöarbetets status i 
organisationen med grund i Greiners generella teori om organisationers utveckling (s 
104).    
 

    
 
  Fas 1. 

Elementärt 
Fas 2. 

Engagerat
Fas 3. 

Innovativt 
Fas 4. 

Integrerat 
Fas 5. 

Omvandlat 

Miljöarbetets 
status 

Jobb, intäkter 
och skatter 

Filatropiskt, 
Miljöskydd 

Tillfredsställa 
intressenter 

Hållbarhet, 
”Triple Bottom 

Line” 

Omvandla 
organisationen 

Strategiskt 
innehåll 

Lagefterlevnad Tillstånd att 
bedriva 

verksamhet 

Marknads-
inriktat 

Värde-
skapande 

Skapa nya 
marknader 

Ledarskap Otydligt Support Hantera I framkant Visionärt 

Struktur Marginellt, 
drivet av 

medarbetare 

Funktionellt 
ägarskap 

Tvärfunktionell 
samordning 

Integrering i 
organisationen

Marknadsdriven 

Relationer 
med 
intressenter 

Ensidig Interaktiv Ömsesidig 
inverkan 

Partnerskap Allianser 

Transparens Skydda 
verksamheten 

Samhälleliga 
relationer 

Allmän 
rapportering 

Försäkran Full tillgång 

Tabell 6.  Organisationers faser av omvärldarbete, enligt illustration i Mirvis & Googins 
(2006).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De identifierade aspekterna bristfällig uppmärksamhet och kommunikation, otydliga 
roller och ansvar samt miljöarbetets placering i en ”shared-service”-funktion i studien 
tyder på att organisationens miljöarbete kan placeras i fasen Engagerat enligt Mirvis 
& Googins modell (s 110-112). I detta steg präglas miljöarbetet av ett reaktivt 
handlande på grund av dess brist på resurser och att ständigt behöva externt stöd för 
uppfyllandet av krav från interna och externa intressenter (s 110-112). Med denna 
status erhåller organisationen ofta anmärkningar då funktionerna saknar energin att 
driva miljöarbetet framåt. Detta skapar en uppfattning om att miljöarbetet ses som ett 
fristående system med uppgifter att uppfylla de absoluta krav som krävs för att 
organisationens kärnområden kan bedrivas utan störning (s 110-112). Miljöarbetet 
saknar mottaglighet till verktyg vars syfte är att genomdriva organisationsomvälvande 
förändringar på grund av dess fristående placering i den övrigt starkt funktionella 
strukturen (Charbel & Fernando, 2006, s 50-52). För att överbrygga detta krävs att 
miljöfunktionen får kapacitet att bygga upp en medvetenhet och delaktighet inom 
organisationen (Mirvis & Googins, 2006, s 112).  
     Som nämnts har studier visat att Balanced Scorecard kräver uppmärksamhet, 
engagemang och kompetens om verktyget skall driva långsiktiga organisatoriska 
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förändringar. Detta motsvaras av fas 4, Integrerat, i Mirvis & Googins modell. I detta 
steg använder organisationer omfattande system att integrera och skapa samordning 
av arbetet. Arbetet med dessa system drivs ofta av ett stort engagemang från 
organisationens ledning vilket skapar en medvetenhet om relevansen av dessa frågor i 
verksamheten (Greiner, 1972, s 44, Mirvis & Googins, 2006, s 114-115). Det skapar 
en delaktighet genom integrering top-down i organisationen av mål och uppföljning 
av prestanda vilket överensstämmer väl med vad Balanced Scorecard kräver för en 
lyckad användning (Mirvis & Googins, 2006, s 115). 
     Skillnaden i dessa steg kan medföra att organisationens miljöarbete har 
ofullständiga förutsättningar för en lyckad implementering och fullkomlig användning 
av verktyget. Den mest betydande aspekten är tillfredsställande kapacitet för att driva 
detta arbete. Organisationer behöver kapacitet i form av kunskap och resurser för att 
avancera ur fasen där arbetet bedrivs reaktivt utan energi till proaktivitet (Mirvis & 
Googins, 2006, s 111). För att nå en förståelse genom organisationen krävs att en 
gemensam helhetssyn kring miljöfrågor skapas. Detta kräver att arbetet 
decentraliseras ut i organisationens kärnområden. För att uppnå detta måste arbetet 
systematiseras och roller samordnas samt en tvåvägskommunikation föras mellan 
miljöfunktioner och intressenter. Att kommunicera en gemensam vision och 
målsättning samt öka delegeringen av uppgifter ut i organisationer gör att medarbetare 
motiveras i arbetet vilket driver dess miljöarbete framåt (Greiner, 1972, s 42-43, 
Mirvis & Googins, 2006, s 112-114).  
     Som tidigare framförts i studien anses miljöarbetet i organisationen lida av 
bristfällig samordning och kommunikation samt otydliga roller. Alla dessa aspekter 
har en negativ inverkan på en framgångsrik implementering av verktyget vilket gör att 
det med stor sannolikhet blir ett centralt kontrollverktyg (Kaplan & Norton, 1999, s 
253). Inträffar detta kan ett missnöje uppstå i organisationen och verktyget, i värsta 
fall, överges (Wang, 2006, s 104). Med detta som grund anses verktyget kräva en 
medvetenhet och mognad i miljöarbetet i form av definierade roller, etablerade 
kommunikationslinjer och en fastslagen vision för hantering av dessa frågor i 
organisationen. Huruvida användning av verktyget kan underlätta avancemanget till 
denna nivå där det uppfyller sitt ursprungliga syfte är ett intressant område för fortsatt 
forskning.  
     I takt med att intresset för miljöledning erhållit större uppmärksamhet har 
klassificeringsmodeller likt Mirvis & Googins har ökat markant i antal. De ska därför 
inte ses som en universell förklaring då det oftast är mycket svårt att placera en 
organisations miljöarbete in i ett specifikt steg (Kolk, 2002, s 22). Studier har dock 
visat att miljöarbetets steg bäst kan förklaras genom att undersöka inom vilken 
organisatorisk kontext de opererar (Charbel & Fernando, 2006, s 49). Då denna studie 
baserats som ett fall, inkluderande deltagande observation, samt att modellen baserats 
på en organisationsteoretisk grund bedöms Mirvis & Googins modell vara applicerbar 
för att förklara de organisatoriska hinder som kan hindra en framgångsrik 
implementering av Balanced Scorecard för miljöarbetet. 
 

5.4 Verktyget bidrar till helhetssyn 
Framtagandet av verktyget för miljöarbetet påvisar att det krävs vissa givna 
förutsättningar för att nå den framgång som beskrivs i teorin. En ytterligare aspekt 
som observerats i denna studies framtagande av verktyget är tillvägagångssättets 
möjligheter till kontroll och identifiering av förbättringsåtgärder. Denna fördel har 
även identifierats i tidigare studier som påvisat att framtagandet är ett lärotillfälle för 
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organisationen att skaffa ingående kunskap om dess aktiviteter och processer samt 
vad som krävs att förbättra dessa (Kanji, 2002, s 14-17). Det ger organisationer en 
god möjlighet att kritiskt granska sin situation och främjar diskussioner kring 
organisationens inriktning av arbetet. Aspekter som ger en helhetssyn kring problem 
och optimering av dess processer (Aidemark, 2002, s 254-263). Dessa möjligheter 
under framtagandet gör att organisationen kan identifiera sina specifika 
förutsättningar för att nå ett effektivare styrkort. Dock förutsätts att dessa aspekter 
beaktas vid implementering om verksamheten ska dra nytta av verktygets fördelar.  
     Då verktyget baseras på organisationens övergripande strategi blir utformningen av 
verktyget unikt för varje specifik organisation. Detsamma gäller dess utformning för 
miljöarbetet där dess inriktning är beroende av organisationens kultur, ambition och 
omvärldsförutsättningar. Detta är en ytterligare styrka hos verktyget då det förankras 
och anpassas i enlighet efter vad som är kritiskt för respektive organisations 
framgång. Det skapar en holistisk syn som ökar sannolikheten att det lever vidare och 
bidrar till ett mer effektivt miljöarbete (Dias Sardinha, 2002, s 61).  
     Forskningen kring miljöledning förordar att framgången grundar sig i att 
organisationen måste anpassa sitt miljöarbete efter dess övergripande strategi. Med 
detta menas att utveckla förståelsen om relationen mellan miljöfrågor och 
affärsmässig framgång (Haveman, Dorfman, 1999, s 6). Att integrera miljöfrågor i 
organisationens kärnområden är mer än att bryta ned mål inom dessa nivåer. Det 
kräver att miljöfunktionerna illustrerar och kommunicerar hur miljöarbetet kan 
förbättra organisationens ordinarie processer på ett sätt som skapar en förståelse över 
hela verksamheten. Med andra ord: att kommunicera på ett traditionellt 
företagsstyrningsspråk istället för miljöskyddsspråk (Haveman, Dorfman, 1999, s 13).  
     Balanced Scorecard för miljöarbetet är ett steg på vägen till detta uppfyllande.  
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6. Slutsatser 
Denna studie har undersökt det strategiska ledningsverktyget Balanced Scorecard och 
dess möjligheter att effektivisera en organisations miljöarbete. Studien har även 
identifierat förutsättningar för användning samt revisorers uppfattning kring dess 
potential att uppfylla applicerbara krav i ledningssystemsstandarderna (ISO 9001, ISO 
14001 och OHSAS 18001) med fokus på miljöledningssystemets krav om 
undersökning och redovisning av en organisations miljöprestanda.  
     Att implementera ett Balanced Scorecard i denna studies organisation har påvisat 
att verktyget har god förmåga att strukturera och effektivisera miljöarbetet. Dock har 
arbetet med implementeringen visat att det krävs vissa givna förutsättningar i 
organisationen för att verktyget ska medföra de fördelar som beskrivs i teorin. 
Följande förutsättningar har identifierats i denna studie: 

 Verktyget måste uppmärksammas i organisationen och dess ledning.  
 Verktyget kräver delaktighet från organisationens olika kärnområden genom 

tvärfunktionella team och nedbrytning av dess mål.  
 Implementeringen kräver att tillfredsställande resurser i form av att tid och 

kunskap avsätts för utveckling och kommunicering. 
 Roller eller avdelningar med tillhörande ansvar för dess uppdatering och 

optimering måste definieras och fastställas.  
 

Revisorsrespondenternas uppfattning är att valet av verktyg inte är kritiskt för att 
uppfylla de krav som ställs från ledningssystemsstandarderna. Istället är slutsatsen 
från dessa respondenter att det är själva arbetet med mätning och uppföljning av 
prestanda som är det kritiska området. Balanced Scorecard är ett bra verktyg att mäta 
och följa upp prestanda men måste användas på "rätt sätt". Med detta menas: 

 Måste skapas genom ledningens engagemang och delaktighet samt brytas 
ned i organisationen. 

 Övergripande mål är att det ska skapa initiativ, motivera medarbetare, 
redovisa resultat på ett enkelt sätt och vara dokumenterbart. 

 

Med ett Balanced Scorecard kan synen på, och ambitionen med, miljöarbetet 
harmoniseras över hela organisationen. Verktyget har goda möjligheter att integrera 
miljöaspekter i den traditionella företagsstyrningen som förbättrar kommunikationen 
och engagemanget kring dessa frågor i verksamheten. 
     Studien har visat att organisationens kultur, prioritering och attityd gentemot 
miljöfrågor har en stor inverkan på verktygets resultat. En styrka med detta är att 
verktyget kan underlätta framsteg i miljöarbetet då mer ingående kunskap kring 
organisationens processer erhålls. Svagheten är dock att om organisationen inte 
prioriterar implementeringen kan verktyget ikläda sig rollen som ett kontrollverktyg 
eller, i värsta fall, bli ytterligare ett projekt som slutar i papperskorgen. 
     Dagens eskalerande intressentkrav inom miljöområdet kräver att företag och 
organisationer finner nya vägar att integrera och driva miljöarbetet. Balanced 
Scorecard är ett steg på vägen att ge miljöarbetet ytterligare en dimension och 
förenkla för organisationer. Dock saknas mer omfattande erfarenheter från test, 
utveckling och drift av verktyget i företag och organisationer. Om verktyget skall bli 
en del av miljöledningen inom företag rekommenderas ytterligare forskning kring mer 
omfattande användning av verktyget. Först då kan dess potential att översätta 
miljöarbetets svårtydliga språk till ett avsett för traditionell företagsstyrning 
fastställas.  
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Bilaga 1. Intervjumanualer 
Nedan redovisas de intervjumallar som använts i studien.  
 

Intervjuer med nyckelfunktioner 
 
Intervjufrågor 
 
 Hur uppfattar du miljöarbetet generellt i bolaget idag? 

 Hur har miljöarbetet förändrats under din tid som anställd? (krav internt & 
externt) 

 Vad styr ditt arbete med miljöfrågor idag? 

 Vision – vad vill du uppnå med miljöarbetet? Vad har du för målsättningar med 
ditt arbete? 

 Skulle du vilja uppleva ditt arbete annorlunda? Vilka målsättningar skulle du 
vilja ha? 

 Skulle du vilja att ditt arbete upplevdes annorlunda i verksamheten? 

- Vad krävs, enligt dig, att uppnå detta?  

 
 Vilka är de främsta områdena inom miljöarbetet som du skulle vilja att ni gjorde 

bättre?  

- Vad krävs, enligt dig, att uppnå detta? Finns det hinder? Vad skulle behöva 
göras annorlunda? Vilka incitament skulle krävas? 
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Intervjuer med revisorer 
 
Intervjuområden och frågor 
 
Generellt 

 Hur ser din bakgrund ut?  

 Hur lång erfarenhet har du inom revisorsyrket?   

 Inom vilka inriktningar är du auktoriserad?  

 

Arbete med ledningssystem i organisationer 
 Vilka områden anser du generellt att certifierade organisationer har problem 

med i aktuella ledningssystem?  

 Hur anser du kraven i standarderna uppfylls inom organisationer?  

 Vilka möjligheter till utveckling finns i området? 

 

Mätning och uppföljning av miljöprestanda 
 Mätning av prestanda, hur ser det ut idag? (Olika metoder, generellt hos 

organisationer)  

 Vilka typer av verktyg är mest frekvent använda?  

 Hur anser du kraven i standarderna uppfylls inom organisationer?  

 Hur har den generella utvecklingen varit på området?  

 Vilka möjligheter till utveckling finns i området?  

 Hur tror du att framtiden inom detta område kommer att utvecklas? 

 

Balanced Scorecard 

 Vilka är dina erfarenheter av Balanced Scorecard (generellt och specifikt inom 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö)?  

 Vad anser du om dess möjligheter till användning inom ledningssystemområdet?  

 Hur skulle du vilja att verktyget utformades? (Beträffande krav i standarden, 
personliga reflektioner osv.) 

 

Avslutning 

 Hur skulle du helst att organisationer arbetade inom detta område (prestanda)?  

 Hur tror du utvecklingen generellt inom ledningssystem kommer att inriktas? 
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