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sustainability reports within state owned enterprises and their possibilities of 

an integration with a Balanced Scorecard. 
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Problem:  Today, companies work with issues concerning Corporate Social Responsibility 

(CSR). A higher demand from customers and other stakeholders as well as an 

extended legislation are great reasons. Framework and guidelines for 

sustainability reporting has been developed which includes indices that 

companies are able to report. Though, for a long term work with sustainability 

a functional system and internal tool is necessary. Balanced Scorecard, BSC, is a 

useful tool and efforts have been made to integrate BSC and CSR with purpose 

to establish the work with sustainability in a more concrete and clear way. 

Some Greek researchers have developed a framework and their result leads to 

the question whether it is transferable to Swedish companies in a Swedish 

environment? 

 

Research objective:  The purpose with this study is to analyze how state owned enterprises, from 

out our reference model, are able to integrate the business sustainability 

reporting and their indices with a Balanced Scorecard and why such integration 

could be of importance for them.   

 

Method:  The results are made out from a document study where different reports have 

been analyzed. The study has started out from a reference model. Through this 

course of action it has been possible to reach the purpose with this study. 

 

Results:  State owned enterprises have a comprehensive reporting according to the GRI 

guidelines where environmental aspects and work practices are distinguished 

areas. There are more or less strong links between the companies’ vision and 

the emphasis in their sustainability actions.  

 

Conclusions:  The indices that are reported are able to fit into a BSC-model according to the 

reference model we have in mind but our recommendation is a modified 

version. That is more suitable in the environment where our research objects 

act. Integration will lead to a more distinct way among employees of what to 

achieve and how to get there. The actions of sustainability would then get a 

clear strategic connection. 

 



 

II 

Sammanfattning 

Magister uppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet, 

Ekonomistyrning, HT-2010  

 

Författare:   Lennermark, David; Ziaei, Anahita 

 

Handledare:   Westin, Olle 

 

Titel:  Balanced Scorecard utifrån ett hållbarhetsperspektiv – En studie av statliga 

företags hållbarhetsrapporter och dess möjlighet till integrering med ett 

Balanced Scorecard.  

 

Nyckelord:  Corporate Social Responsibility, CSR, Balanced Scorecard, BSC, statliga företag, 

hållbarhet, performance measures.  

 

Problem:  Företag arbetar idag med frågor som handlar om ett miljömässigt, ett 

ekonomiskt samt ett socialt ansvarstagande (CSR). Kunder, andra intressenter 

samt en utökad lagstiftning kräver det. Ramverk samt riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning har utvecklats vilka inkluderar indikatorer som företag 

kan redovisa. För ett långsiktigt hållbarhetsarbete behövs dock ett fungerande 

system och ett internt verktyg. Balanced Scorecard, BSC, är ett användbart 

verktyg och försök har gjorts att integrera BSC och CSR med avsikt att förankra 

hållbarhetsarbetet på ett mer konkret och tydligt sätt i verksamheten. Några 

grekiska forskare har utvecklat ett ramverk och deras resultat leder fram till en 

fundering huruvida det är överförbart till svenska företag och svensk miljö? 

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att analysera hur statliga företag, utifrån vår 

referensmodell, kan integrera verksamhetens hållbarhetsredovisning och dess 

indikatorer med ett balanserat styrkort och varför en sådan integration skulle 

vara av betydelse för dem.  

 

Metod:  Resultaten har kommit fram genom en dokumentationsstudie där olika slags 
rapporter har analyserats. Studien har utgått ifrån en referensmodell. Genom 
detta tillvägagångssätt har det blivit möjligt att uppnå syftet med den här 
studien. 

 

Resultat:  Statliga företag innehar en omfattande redovisning enligt GRI:s riktlinjer där 

miljö samt arbetsförhållanden & arbetsvillkor är framträdande områden. Det 

finns mer eller mindre starka samband mellan företagens vision och 

betoningen på deras hållbarhetsarbete.  

 

Slutsatser:  De indikatorer som redovisas går att matcha in i en BSC-modell enligt den 

referensmodell vi utgått ifrån men rekommendationen är en något modifierad 

modell som bättre lämpar sig för den miljö studieobjekten verkar i. Att 

genomföra en integration skull innebära en större tydlighet för företagen och 

dess anställda i vad de vill uppnå och hur de skall komma dit. 

Hållbarhetsarbetet skulle få en tydligare strategisk förankring.  

 



 

III 

Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING ......................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................1 

1.2 Problemdiskussion...............................................................................................................2 

1.3 Frågeställningar ...................................................................................................................3 

1.4 Syfte ....................................................................................................................................4 

1.5 Målgrupp och teoretiskt/praktiskt bidrag ............................................................................4 

2. BALANCED SCORECARD UTIFRÅN ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV ..................................5 

2.1 Val av referensram ..............................................................................................................5 

2.2 Corporate Social Responsibility, CSR ....................................................................................5 

2.2.1 Ekonomiskt ansvarstagande .........................................................................................6 

2.2.2 Miljömässigt ansvarstagande .......................................................................................6 

2.2.3 Socialt ansvarstagande.................................................................................................6 

2.2.4 The Triple Bottom line .................................................................................................7 

2.2.5 Global Reporting Initiative (GRI) ...................................................................................8 

2.3 Ett Balanced Scorecard perspektiv på hållbarhetsredovisningen ........................................ 11 

2.3.1 Vision och strategi ..................................................................................................... 12 

2.3.2 De fyra perspektiven i Balanced Scorecard ................................................................. 14 

2.3.3 Förändring av Balanced Scorecards struktur ............................................................... 15 

2.3.4 Möjligheter vid integrering av miljömässiga och sociala aspekter inom BSC ............... 16 

2.4 Analysmodell ..................................................................................................................... 19 

3. METOD ..........................................................................................................................21 

3.1 Vetenskapligt synsätt ......................................................................................................... 21 

3.2 Val av ämne ....................................................................................................................... 21 

3.3 Val av studieobjekt ............................................................................................................ 21 

3.4 Undersökningsmetod ........................................................................................................ 22 

3.5 Urval ................................................................................................................................. 22 



 

IV 

3.6 Informationsinsamling ....................................................................................................... 23 

3.7 Uppsatsens trovärdighet.................................................................................................... 23 

3.7.1 Validitet ..................................................................................................................... 23 

3.7.2 Reliabilitet ................................................................................................................. 24 

3.8 Källkritik ............................................................................................................................ 24 

3.9 Beskrivning av analysen ..................................................................................................... 25 

4. RESULTAT AV DATAINSAMLING ....................................................................................26 

4.1 Företagsinformation .......................................................................................................... 26 

4.2 Sammanställning av studieföretagens resultatindikatorer.................................................. 30 

5. ANALYS .........................................................................................................................32 

5.1 Ekonomiska indikatorer ........................................................................................................... 32 

5.2 Miljöindikatorer ...................................................................................................................... 32 

5.3 Sociala indikatorer................................................................................................................... 33 

5.3.1 Produktansvar .................................................................................................................. 33 

5.3.2 Anställning och arbetsvillkor ............................................................................................. 34 

5.3.3 Mänskliga rättigheter ....................................................................................................... 35 

5.3.4 Organisationens roll i samhället ........................................................................................ 35 

5.4 Övergripande analys................................................................................................................ 36 

5.5 Tillämpning av analysmodell .................................................................................................... 37 

6. SLUTSATSER ..................................................................................................................38 

7. DISKUSSION ..................................................................................................................40 

7.1 Förslag till vidare forskning ...................................................................................................... 40 

KÄLLFÖRTECKNING ..............................................................................................................41 

BILAGOR ..............................................................................................................................48 

 



 

1 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I början av 1990- talet blev ”det goda företaget” ett omdebatterat begrepp som senare kom att 

utvecklas till ”företagets ansvar ”(Löhman et al, 2003). Det senaste årtiondet har företag börjat 

arbeta mer med frågor som berör ett företags frivilliga samhällsansvar. Detta innefattar ett 

miljömässigt, ett ekonomiskt samt ett socialt ansvarstagande – på engelska nämnts som ”CSR”, 

Corporate Social Responsibility (Granqvist, 2009). CSR kan förklaras som ett företags förpliktelser 

utöver det som lagen kräver, något som leder till långsiktiga mål som är fördelaktiga för samhället. 

EU:s definition av CSR är följande: ”ett begrepp som innebär att företag frivilligt integrerar sociala 

och miljömässiga angelägenheter i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad 

lagen kräver” (European Commission 2006). Panayioyou et al. (2009) förklarar det som företagets 

plikt att agera ansvarsfullt, etiskt och hållbart samt vara tillförlitligt i förhållande till aktieägarna. 

Företag har mer och mer försökt införliva aktiviteter som främjar ett socialt ansvar. Anledningen till 

detta är bl. a ett ökat tryck från kunder samt andra intressenter, de anställdas förväntningar samt en 

utökad lagstiftning (Panayiotou et al, 2009). Att genom CSR arbeta med företagets inverkan på 

omvärlden ökar företagets attraktionskraft vilket betyder effektivare affärside, tydligare vision, mer 

motiverade medarbetare, starkare förtroendekapital samt bättre lönsamhet (Löhman et al, 2003).  

 

Alla är dock inte eniga om vad som innefattar ett företags samhällsansvar. Milton Friedman (1970) 

menar att verksamhetens enda samhällsansvar är att genom sitt resursutnyttjande öka sin vinst. 

Detta är tillräckligt så länge det ryms inom spelets regler (Friedman, 1970). Andra forskare menar 

dock att företag kan öka sina vinster genom att utveckla sitt samhällsansvar (Panayiotou et al, 2009). 

En global undersökning gjord av Pricewaterhouse Coopers visar att 70 % av de medverkande 

företagsledarna höll med om att CSR är av vikt för finansiell tillväxt (Pricewaterhouse Management 

Barometer, 2002). Enligt Epstein et. al (2001) vet dock företagsledare oftast inte hur de ska 

implementera en strategi för dessa frågor och därigenom lyckas översätta strategin till handling. 

Vikten av att låta CSR arbetet genomsyra strategin inom företaget är stor och hjälper även 

företagsledare att förstå kausala samband mellan det arbetet och den finansiella prestationen. Det 

skapas även en kultur där anställda också förstår samt arbetar mot miljömässiga och sociala mål. 

(Epstein et al, 2001) 

 

Global Reporting Initiative (GRI) är en stiftelse som tillsammans med intressenter från olika 

internationella grupper har utvecklat riktlinjer och ett ramverk för hållbarhetsredovisning. Ramverket 

utgår ifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter med indikatorer inom dessa kategorier 

som företag kan välja att redovisa. (Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, GRI v 3.0). För ett proaktivt 

och långsiktigt hållbarhetsarbete behövs dock ett fungerande system och ett verktyg för detta vilket 

ett flertal forskare hävdar. (Panayiotou et al, 2008; Epstein et al, 2001; Figge et al, 2002) Dessa anser 

att hållbarhetsredovisningen behöver införlivas i ett styrsystem så att den blir verklighet och leder till 

handling. Forskarna propagerar för Balanced Scorecard som ett verktyg användbart för att 

hållbarhetsredovisningen skall bidra till ett konkret agerande. Robert S. Kaplan & David P. Norton, 

upphovsmännen till Balanced Scorecard (BSC), hävdar att BSC är en strategisk styrmodell som har för 

avsikt att hjälpa företag och företagsledare med styrning av både finansiella och icke-finansiella mål, 

mål som har en förankring i företagets valda strategi. De betonar att "what you measure is what you 
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get" och menar att det som inte mäts i en organisation finns heller ingen möjlighet att direkt påverka 

och styra över (Kaplan & Norton, 1992).  

 

I Sverige är Balanced Scorecard en utbredd modell som används av en stor mängd företag. (Olve et 

al, 1997). Även hållbarhetsarbetets globala utveckling de senaste åren har påverkat Sverige och 

Sveriges näringsliv (Borglund et al, 2009). Ett föredöme när det gäller hållbarhetsarbete och dess 

redovisning i Sverige är staten som även är en betydande företagsägare och stor arbetsgivare. Staten 

kom med ett krav på de statligt ägda företagen redan 2007 att hållbarhetsredovisning skall finnas. 

Det är viktigt eftersom de statliga företagen representerar stora värden samt ägs indirekt gemensamt 

av alla svenska medborgare. Regeringens övergripande mål för förvaltningen av statliga företag är att 

skapa värde och att uttryckta samhällsintressen infrias och därför måste styrningen vara tydlig och 

skötas målmedvetet. (Regeringskansliet, 2007) 

 

1.2 Problemdiskussion 

I takt med utvecklingen av GRI:s ramverk och riktlinjer har kritiska synpunkter påpekat svårigheten 

med huruvida företag verkligen tar sitt ansvar så som de rapporterar. Michael Power vid London 

School of Economics menar att den ständiga strävan efter att dokumentera, utvärdera, redovisa och 

granska information kan innebära negativa effekter och syftar på de ökade krav på företagens 

informationstillgänglighet som ställs. Vidare menar han att en ökad öppenhet för extern granskning 

inte alltid leder till ett utökat ansvarstagande och tydligare ansvarsfördelning inom organisationen. 

Det finns en risk då organisationer ofta tar tillfället i akt att presentera sig som ansvariga trots att de i 

praktiken inte alltid agerar enligt de uppsatta kraven. Krav på öppenhet och redovisning kan dock 

fungera som en startpunkt för att skapa och eftersträva ett mer hållbart företagande. 

Redovisningskrav kan leda till att organisationer förändrar sitt agerande för att kunna presentera 

resultat som uppfyller de externa kraven. (Borglund et al 2010)   

 

Begreppet CSR och dess framgång de senaste åren samt betoningen på ett ökat samhällsansvar 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt leder fram till vikten av mätning, uppföljning och styrning av det 

företagen redovisar. Därför är inte bara hållbarhetsrapporter av extern betydelse utan även ett 

internt hjälpmedel. Enligt Hedvig Von Malmborg (2003) är betydelsen av hållbarhetsredovisningen 

internt en av drivkrafterna till att företag använder hållbarhetsredovisning. Den ökar 

kommunikationen i verksamheten och man får bättre kunskap om verksamheten, varpå alltså GRI:s 

riktlinjer och indikatorer är ett användbart verktyg. (Hedvig Von Malmborg, 2003) 

 

Däremot kan frågan ställas huruvida hållbarhetsredovisning är tillräckligt för intern kommunikation 

och styrning? Nyttan av användandet av hållbarhetsredovisning ifrågasätts av Sasja Beslik, chef för 

etisk analys vid Banco Fonder. Hon anser att GRI och dess riktlinjer är ett komplext 

informationsverktyg. Hon är skeptisk till om GRI:s riktlinjer påvisar hur företag arbetar praktisk med 

att affärsutveckla hållbara produkter och tjänster vilket borde vara det ideella målet med CSR. (Sasja 

Beslik, 2008). Men Ebba Lindsö, rådgivare åt Europeiska Kommissionen, menar att poängen med 

hållbarhetsrapporter är att följa upp framstegen internt för att därefter kunna åstadkomma ett 

hållbart företagande. Detta är en del av förändringsarbetet, menar hon, och hävdar att ett sådant 

verktyg är nödvändigt för att kunna identifiera de hållbarhetsindikatorer som är relevanta för en viss 

verksamhet. GRI gör det lättare att utföra jämförelser mellan olika företag vilket underlättar att hitta 

de som inte fullföljer dessa riktlinjer.(Ebba Lindsö 2008)    
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Mot bakgrund av ovanstående diskussion har ett praktiskt system för användning inom 

verksamheten visat sig vara viktigt och Balanced Scorecard har därför hamnat i större fokus.  BSC 

förbättrar den interna styrningen och skulle kunna få en utökad betydelse när det gäller ett företags 

hållbarhetsarbete. Med hjälp av BSC sker en tydligare kommunikation och ansvarsfördelning inom 

organisationen. (Panayiotou et al 2008; Epstein et. al 2001; Figge et.al, 2002) Balanced Scorecard kan 

på grund av dess strategiska förankring hjälpa företag att uppnå sin vision. Vill företag ta sitt 

samhällsansvar bör det därför vara av vikt att använda detta verktyg. På så sätt kan företagets 

sociala, ekonomiska och miljömässiga agerande förbättras. Hållbarhetsredovisningen skulle helt 

enkelt sammanlänkas med ett framgångsrikt verktyg som tillsammans skulle kunna leda till ett 

fungerande system för ett företags hållbarhetsarbete. (Panayiotou et al 2009) 

 

Ovanstående argument påpekas av några grekiska forskare (Panayiotou et. al, 2009) som genom att 

studera grekiska företag och deras aktiviteter inom CSR har kommit fram till att det traditionella 

balanserade styrkortet behöver förlängas så att det finns utrymme för indikatorer för socialt 

ansvarstagande. Genom studierna kunde de urskilja dessa indikatorer. Det gjordes då försök med att 

integrera dessa med det balanserade styrkortet med avsikt att förankra hållbarhetsarbetet på ett 

mer konkret och tydligt sätt i verksamheten. Genom studierna växte ett nytt ramverk fram som 

forskarna rekommenderar andra att använda vid integrering av CSR och Balanced Scorecard. 

Forskarna kom fram till att de indikatorer som de kunnat urskilja inom de olika företagen uteslutande 

gick att matcha in i modellen Balanced Scorecard och dess perspektiv (ekonomiskt-, kund-, internt-, 

samt processperspektiv) utan några tillägg när det gällde ytterligare perspektiv. (Panayiotou et. al, 

2008)  

 

Deras slutsatser leder fram till en fundering huruvida deras resultat och slutsatser är överförbara till 

svenska företag och svensk miljö? Olve et al (1997) tar upp det balanserade styrkortets funktion och 

hur det kan modifieras för att passa in i en svensk miljö. Kan det påverka integreringen av CSR i BSC i 

Sverige och hur ser företag i Sverige och deras redovisning av indikatorer ut? För att titta närmare på 

det är statliga svenska företag av stort intresse. Statliga företag är företrädare och ett föredöme vad 

gäller hållbarhetsredovisning samt innehar ett större ansvar att arbeta med ett socialt 

ansvarstagande. De arbetar målmedvetet med hållbarhetsrapporter och redovisar 

resultatindikatorer för CSR arbetet (Mikael Salo, 2007).   

 

Det verkar alltså finnas en viss konflikt mellan vad företag, genom sin redovisning, säger att de gör 

och huruvida detta uppnås på ett effektivt sätt. I den här uppsatsen vill vi se om det ramverk som de 

grekiska forskarna (Panayiotou et. al, 2008) förespråkar för ett effektivt hållbarhetsarbete fungerar i 

en svensk miljö. Detta ramverk fungerar som studiens referensmodell. Vi har valt att studera 

befintliga hållbarhetsrapporter för statliga företag och dess GRI-index vilka är föremål för vår studie.  

1.3 Frågeställningar 

 

  Är det möjligt för svenska statliga företag att, utifrån vår referensmodell, integrera 

verksamhetens hållbarhetsredovisning och dess indikatorer med ett Balanced Scorecard, och 

i så fall hur? 
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 Varför är en integration av GRI:s indikatorer och Balanced Scorecard betydelsefull för dessa 

företag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur statliga företag, utifrån vår referensmodell, kan 

integrera verksamhetens hållbarhetsredovisning och dess indikatorer med ett balanserat styrkort och 

varför en sådan integration skulle vara av betydelse för dem.  

 

Syftet med denna studie är att analysera om statliga företag, utifrån vår referensmodell, kan 

integrera verksamhetens hållbarhetsredovisning och dess indikatorer med ett balanserat styrkort och 

hur en sådan integration skulle vara möjlig. Vidare syftar arbete även till att analysera varför en 

sådan integration skulle vara av betydelse för dem.  

 

 

1.5 Målgrupp och teoretiskt/praktiskt bidrag 

De som kan ha störst användning av studiens bidrag är de företagsledare som arbetar med CSR och 

verksamhetsstyrning. Studien belyser en möjlig integration av begreppen Balanced Scorecard och 

CSR samt betonar vikten av en sådan integration vilket kan hjälpa de vidare i sitt strategiska 

hållbarhetsarbete. Vi hoppas att studien ur ett användarperspektiv kan bidra till en fördjupad 

kunskap som har ett värde för företagsledare och därigenom organisationen som helhet.   
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2. Balanced Scorecard utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
 

2.1 Val av referensram 

Referensramen består av relevanta områden för denna studie. Den är viktig för att läsaren ska få en 

bakgrund och förståelse för syftet och uppsatsens problemområde. Eftersom exempelvis CSR och 

BSC, är två områden som vart och ett för sig spänner över ett stort fält och där en mängd forskning 

har skett blir det en del för läsaren att förstå. CSR som begrepp och dess underteorier är av vikt för 

att förstå anledningen och bakgrunden till hållbarhetsrapportering. Modellen Balanced Scorecard, 

dess olika delar samt praktiska tillämpning i Sverige får oss att förstå dess funktion vilket hjälper oss i 

förståelsen av syftet. Avslutningsvis visar vald referensmodell vad uppsatsen utgår ifrån, något som 

förenar CSR och BSC och som är en betydande del för problemet och syftet.  

 

2.2 Corporate Social Responsibility, CSR 

Internationalisering och avregleringar, som en följd av olika förändringar på den politiska arenan i 

samhället de senaste tjugo åren, har resulterat i en markant minskning av politikens direkta påverkan 

på individ och företag. Detta har lett till en värderingsförskjutning från materiella till immateriella 

värderingar inom företag. Det räcker inte enbart med att erbjuda övervinnande produkter eller bra 

service, utan värderingar och ansvar har blivit en del av konkurrensen. Det som kan förklara denna 

förändring är att politiker såväl på internationell som på nationell nivå ställer nya krav. Konsumenter 

är även bättre informerade än tidigare och därför ställs det krav på hållbart och ansvarsfullt 

framställda produkter. Det ställs även krav på information om produktionssätt, produktinnehåll och 

hur företaget sköts i stort. Anledningen till att konsumenter numera kräver sådan typ av information 

anses vara att de i allt högre utsträckning är ägare till företagen via försäkringar eller fondandelar. 

För att kunna klara av denna konkurrens, ställs det även högre krav på kompetenta medarbetare som 

kan skapa unika produkter och tjänster. (Löhman et al 2003).  

 

Utvecklingen av CSR området sker väldigt snabbt just nu och begreppet ” företagens sociala ansvar” 

(Corporate Social Responsibility) har varit den mest kända benämningen på detta område i Sverige. 

År 1972 genomförde FN ett möte som även kom att sätta miljöfrågan på den globala agendan. Detta 

i sin tur ledde till att begreppet ”Hållbar utveckling” eller ”sustainbility” föddes. Hållbar utveckling 

innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att klara 

sina behov. Hållbar utveckling beskriver hur en balansering av de sociala, ekonomiska och 

miljömässiga aspekterna är nödvändig för vår långsiktiga överlevnad i världen. CSR handlar om 

företagets frivilliga samhällsansvar och uppledas alltså i tre kategorier vilka omfattar ekonomiskt, 

miljömässigt samt socialt ansvarstagande. (Löhman et al, 2003)      

 

Det gäller att balansera dessa tre områden för att kunna åstadkomma ett hållbart företagande som 

skapar långsiktighet, att finna ett optimalt sätt utan att bortse från den ena eller den andra aspekten. 

Det finns en risk att ett företag kan uppfattas som girigt om det endast fokuserar på vinstmaximering 

utan att någon hänsyn tas till dess omvärld. Detta i sin tur kan leda till att produkters attraktionskraft 

minskar över tiden då företagets strategi uppfattas som väldigt kortsiktig. Om företag fokuserar 

enbart på de miljömässiga aspekterna finns det en risk att de anställdas trivsel på arbetsplatsen 

glöms bort. Och slutligen kan det även uppstå en risk att företaget får svårt att sälja sina produkter 

om det enbart läggs fokus på den sociala aspekten. Den slutsats som kan dras i detta sammanhang är 
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att eftersträva en mittpunkt där alla dessa aspekter kan samspelas för att åstadkomma en långsiktig 

hållbar verksamhet. En tolerant och trivsam verksamhet som genererar vinst till sina aktieägare med 

hänsyn till eventuella miljöpåverkan kan vara det optimala hållbara företaget. (Grankvist 2009)  

 

Enligt World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), skulle ett aktivt arbete med 

CSR kunna innebära att företagets ledning konkret definierar sin grundvärdering gentemot 

omvärlden. Det kan göras genom att sätta upp målsättningar inom olika områden i verksamheten av 

hänsyn till miljömässiga- och sociala aspekter, i syfte att bevisa sitt engagemang i samhället. Vidare 

skall företaget kunna presentera en redovisning av dessa ovan nämnda områden för att kunna 

klargöra företagets aktiviteter samt dess påverkan. En granskning av denna redovisning måste även 

kunna genomföras av en oberoende organisation. (Löhman et al. 2003) 

2.2.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

Ekonomiskt ansvarstagande innebär att verksamheten skall drivas med ett vinstintresse för att dels 

säkerställa företagets finansiella ställning men även kunna generera avkastning till aktieägarnas 

investerade kapital (Grankvist 2009). Enligt Bradley et al (2007) handlar ekonomiskt ansvarstagande 

om att koppla våra finansiella framgångar till vår möjlighet att påverka de förändringar vi önskar se i 

samhället. Det är vårt sätt att erkänna att om vi inte tjänar pengar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt 

så kommer vi inte att existera. (Bradley et al, 2007) Att nå en balans mellan de omnämnda 

aspekterna anses vara en process som kan ta tid och kräver att hela organisationen drivs mot samma 

mål (Grankvist 2009). 

 

2.2.2 Miljömässigt ansvarstagande  

Det miljömässiga ansvarstagandet handlar om att verksamheten skall ta hänsyn till de 

miljöaspekterna som har negativ påverkan på jordens naturresurser. Den gröna vågen uppstod under 

1970-talet då det kapitalistiska systemets inverkan på jorden började diskuteras vilket 

uppmärksammade ett enklare liv på landsbygden. Under 1990-talet kom den andra vågen upp på 

agendan vilket behandlade hur människans negativa miljöpåverkan kunde reduceras i form av 

minskat utsläpp av gifter eller genom återvinning av produkter. Den tredje vågen sedan 2006 har 

även handlat om växthusgaser och människans negativa påverkan på planeten som helhet. 

Miljömässigt ansvarstagande bör diskuteras i samband med de ekonomiska fördelarna som tillför 

företaget. Ett exempel är att en minskning av dieselbrukning sänker jordbruksföretagets kostnader 

och är även bra för klimatet på jorden. (Grankvist 2009) 

 

Nicholas Stern, tidigare chefsekonom på Världsbanken, menar att ett större miljöansvar inom 

näringslivet inte skulle handla om en försämrad lönsamhet utan det skulle anses som en investering i 

den globala ekonomins fortlevnad. Detta tyder på hur viktigt det är att agera ansvarsfullt när det 

gäller miljöaspekter inom företagande. (Stern, 2006) 

2.2.3 Socialt ansvarstagande 

Det sociala ansvarstagandet handlar om att verksamheten skall bedrivas på sådant sätt som 

kännetecknar en god samhällsmedborgare. Det innebär en dialog med aktieägare, anställda, 

affärspartner och konsumenter i syfte att lyfta upp de frågor som anses vara viktiga för de olika 

intressentgrupperna. Därigenom skapas förtroende för företagets verksamhet. (Grankvist 2009)  
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Att människor presterar bäst när de är välmående och trivs på arbetsplatsen, är inget slumpmässigt 

antagande. Vidare föredrar konsumenter i allt större utsträckning att inhandla varor från företag som 

uppfattas som långsiktiga och hyggliga än de som har fokus enbart på egen vinstmaximering. Socialt 

ansvarstagande handlar om att driva sin verksamhet med hänsyn till sina anställda, 

underleverantörer, affärspartner och konsumenter. (Grankvist 2009) 

 

En analys som gjorts över de 100 bästa företagen, som tidningen Fortune brukar publicera årligen, 

visar det sig att organisationer med anställda som trivs bra med företagskulturen har en högre 

arbetsmoral vilket leder till större produktivitet. Därmed påverkar denna komponent företagets 

omsättning positivt då de anses vara mer framgångsrika än andra organisationer som behandlar sina 

anställda sämre. (Tkaczyk, 2009) Trygghet på arbetsplatsen anses vara en självklar aspekt på de flesta 

arbetsplatserna men långt ifrån överallt runt om i världen. Det är vanligt förekommande med 

allvarliga arbetsrelaterade olyckor på grund av dålig säkerhet eller okunskap hos anställda. Vidare är 

det viktigt att satsa på mångfald bland de anställda för att kunna behålla sin konkurrenskraft. 

(Grankvist 2009) 

 

2.2.4 The Triple Bottom line 

Den brittiske hållbarhetsexperten John Elkington introducerade 1994 en teori som syftar till att 

beskriva vad som skall ingå i ett företags arbete med CSR. Elkington ställde upp en modell för hur 

företag skall arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. Modellen består av tre områden eller ”the 3 

p:s”. Dessa innehåller en ekonomisk del (profit), en social del (people) och en miljömässig del 

(planet). (Elkington, 2004) 

 

Elkington påpekar vikten av att inkludera en extra rad i företagets årsredovisning som komplement 

till den sista radens finansiella resultat. Anledningen till det är att även redovisa hur väl företaget 

bidrar till miljön samt sitt utökande av socialt ansvar. Han menar vidare att det inte räcker att enbart 

redovisa vad företaget har åstadkommit ekonomiskt, det vill säga vilken vinst eller förlust som har 

gjorts. Det behövs även extra information som redovisar mätningen av de sociala och miljömässiga 

områdena. Därför kallas dessa alltså dessa tre rader för Profit, People och Planet. (Löhman 2003).   

 

Den första linjen handlar om företagets vinstintresse och det ekonomiska ansvarstagandet gentemot 

sina aktieägare varför det kallas profit. Den andra delen handlar om företagets ansvarstagande 

gentemot det samhälle verksamheten bedrivs i både lokalt men även globalt. Denna del kommer 

därför att kallas för people. Vidare handlar den tredje delen om företagets miljömässiga 

ansvarstagande i det samhället verksamheten drivs varför det kallas för planet. (Eklington 1997) John 

Elkington menar att det skulle vara mer logiskt att redovisa de miljömässiga och sociala resultaten 

tillsammans med det ekonomiska resultatet i en och samma årsredovisning för att ge en helhetsbild 

av verksamheten. Därför ställer han sig kritiskt till genomförande av en uppdelad redovisning som 

omfattar finansiell årsredovisning och hållbarhetsredovisning. (Löhman 2003) 
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                                              Figur 1 (Källa: cwcdvan.com)  

 

Den ovanstående skissen visar hur de tre demissionerna förhåller sig till varandra. Det optimala 

målet med hållbar utveckling, är att uppnå en balans mellan dessa tre aspekter. Tyngdpunkten ligger 

dock på att hålla en balans mellan minst två av dessa aspekter. Exempelvis att miljö- och 

samhällsmässiga aspekter skall beaktas vilket innebär att uppnå en tolererbar (Bearable) verksamhet 

med hänsyn till den miljön samt samhälle som verksamheten bedrivs i. (Eklington, 1997)      

 

2.2.5 Global Reporting Initiative (GRI) 

År 1997 grundades The Global Reporting Initiative (GRI) av Coalition for Environmentally Responsible 

Economies (CERES). GRI är en organisation som verkar för ett större miljöansvar hos företag. Dess 

huvudsyfte är att arbeta fram riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Syftet med dessa riktlinjer är att 

skapa en jämförbar hållbarhetsredovisning just för att användarna av denna redovisning skall kunna 

bedöma företaget ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. (Globalreporting.org) 

 

GRI:s vision är att redovisning av ekonomisk, miljömässig och social prestanda skall vara enhetlig och 

standardiserad, precis som den finansiella redovisningen. GRI menar att redovisningsprocessen i sig 

kan innebära fördelar för företag då kunskapen om verksamhetens påverkan på miljö och samhälle 

ökar både internt och även externt, bland företagets intressenter. (Larsson et al, 2007) GRI:s 

redovisningsramverk innehåller en del dokument som ställs upp genom en långvarig process som 

bygger på dialog mellan intressenter från företag, investerare, anställda, friviligorganisationer, 

redovisningsbranschen samt den akademiska världen. Alla dokument inom detta ramverk är även 

ändamål för kontinuerligt förbättring. (Riktlinjer för hållbarhetsredovisning- RG, 2006) 

 

GRI:s regler som produceras inom hållbarhetsredovisning idag tenderar att i allt större utsträckning 

vara frivilliga och de saknar därmed rättsliga påföljder. Användaren har själv ett stort utrymme att 

tolka reglerna till att passa den egna verksamheten. Detta anses vara ett informellt sätt att 

åstadkomma ett ökat ansvarstagande inom företagandet. (Borglund et al 2010) Regeringen 

beslutade dock i november 2007 att alla statliga företag skall presentera en hållbarhetsrapport enligt 

GRI:s riktlinjer (Näringsdepartementet, 2009).  
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Standardupplysningar 

Det krävs dock en del krav på standardupplysningar om företag väljer att tillämpa GRI:s ramverk, och 

det kravet varierar beroende på tillämpningsnivån som har valts vid redovisning av 

hållbarhetsarbetet. Dessa upplysningar delas i tre områden. Företaget har ansvar att upplysa hur 

företaget hållbarhetsarbete är kopplad till strategi, profil och styrning. Vidare bör företaget upplysa 

hur organisationen arbetar med hållbarhetsstyrning inom ett antal specifika områden. Detta för att 

läsaren skall få bättre förståelse för resultaten inom just ett specifikt område. Slutligen bör företaget 

upplysa läsaren om de resultatindikatorer som har använts gällande organisationens ekonomiska, 

miljömässiga och sociala resultat. Detta för att ge en jämförbar information utifrån de omnämnda 

resultaten. (Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, RG, 2006)   

 

Resultatindikatorer 

GRI:s resultatindikatorer indelas i tre huvudkategorier vilka berör ekonomiska, miljömässiga och 

sociala frågor. I varje kategori skall det upplysas om hållbarhetsstyrning samt val av kärn- och 

tilläggsindikatorer. Kärnindikatorerna har som mål att identifiera allmänt tillämpbara indikatorer som 

förutsätts vara av stor vikt för de flesta organisationer. Tilläggsindikatorerna representerar ökande 

praxis eller ämnen som är av stor vikt för vissa organisationer, men som har mindre betydelse för 

andra. (Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, RG, 2006) 

 

Den ekonomiska delen påvisar organisationens ekonomiska förhållanden hos dess intressenter på 

lokal, nationell och global nivå. De ekonomiska indikatorerna upplyser flödet av kapital mellan olika 

intressenter och organisationens ekonomiska påverkan i samhället. Dessa indikatorer berör olika 

ekonomiska aspekter såsom ekonomiskt resultat, marknadsnärvaro och indirekt ekonomisk 

påverkan. (Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, RG, 2006) 

 

Den miljömässiga kategorin handlar om det levande och icke-levande naturliga systemet, dvs. 

ekosystem, mark, vatten och luft. De miljömässiga indikatorerna omfattar material, energi, vatten, 

biologisk mångfald, utsläpp till luft och vatten samt avfall, produkter och tjänster, efterlevnad, 

transport och övergripande indikatorer. (Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, RG, 2006) 

 

Den sociala delen handlar om organisationens påverkan på samhälle, kunder och anställda. Det finns 

underkategorier för den sociala kategorin som omfattar produktansvar, anställningsförhållande, 

mänskliga rättigheter och organisationens roll i samhället. De sociala indikatorerna som berör 

produktansvar omfattar kundernas hälsa och säkerhet, märkning av varor och tjänster, 

marknadskommunikation, kundernas integritet samt efterlevnad. Dessa indikatorer ger en 

information om hur organisationers produkter och tjänster påverkar kunderna. Inom kategorin 

anställningsförhållande & arbetsvillkor tas resultatindikatorer upp som omfattar anställning, relation 

mellan anställda och ledning, hälsa och säkerhet i arbetet, utbildning, mångfald och jämställdhet. 

Nästa kategori handlar om mänskliga rättigheter som ställer krav på företag att redovisa i vilken 

utsträckning mänskliga rättigheter beaktas vid investeringar och val av leverantörer. De 

resultatindikatorer som tas upp omfattar investerings- och upphandlingsrutiner, icke-diskriminering, 

föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, förbud mot barnarbete, förhindrande av tvångsarbete samt 

klagomålshantering, säkerhetsåtgärder och ursprungsbefolkningens rättigheter. Organisationens roll 

i samhället är den sista kategorin vilket berör samhällsfrågor som fokuserar på organisationens 

påverkan på samhället. Där upplyses även om hur de risker som kan uppstå i detta sammanhang kan 



 

10 

hanteras. Resultatindikatorerna omfattar samhälle, korruption, politik, konkurrenshämmande 

aktiviteter samt efterlevnad. (Riktlinjer för hållbarhetsredovisning- RG, 2006) 

 

Tillämpningsnivåer 

Det krävs olika tillämpningsnivåer för att bevisa att en hållbarhetsredovisning är baserad på GRI:s 

riktlinjer. Dessa nivåer benämns som nivå A, B och C och visar i vilken utsträckning riktlinjerna har 

tillämpats. I de fall redovisningen bestyrks av någon utomstående part kan ett plustecken läggas till 

varje nivå. Detta innebär att redovisningen har blivit oberoende granskad av revisor. Den högsta 

nivån är A och då redovisas alla indikatorer i de fall det anses vara väsentlighet beroende för 

branschen. För redovisning på B nivå krävs exempelvis minst 20 resultatindikatorer och minst en från 

ekonomisk, miljömässig och social påverkan. Även en del standardupplysningar behöver appliceras 

på B och C nivå. Därmed skall upprättaren själv ange tillämpningsnivå utifrån sin egen bedömning 

och överlåta en tredje part att göra ytterligare en bedömning. Denna granskning kan även fastställas i 

uppdrag av GRI och en tabell med dessa tillämpningsnivåer skall bifogas i rapporten. Vem som har 

gjort denna bedömning bör även framgå i rapporten. Syftet med nivåerna är att informera läsaren 

tydligt i vilken omfattning detta ramverk har använts och även för att vidareutveckla redovisningen 

enligt högre nivåer för att förbättra sin hållbarhetsredovisning. (Global Reporting Initiative, AL – GRI:s 

tillämpningsnivåer, 2006) De olika redovisningsnivåerna kan ses i bilaga nr. 2. 

 

Effekterna av hållbarhetsredovisning inom statliga företag 

Borglund et. al (2010) har på uppdrag av regeringen skrivit en rapport där effekterna av 

hållbarhetsredovisning inom statliga företag har studerats. De kommer fram till en rad betydelsefulla 

aspekter. Ett viktigt problem i samband med användandet av hållbarhetsredovisning är huruvida 

denna redovisning påverkar organisationers interna arbete. Hållbarhetsredovisning enligt GRI syftar 

inte enbart till att systematisera redovisningen i sig utan syftar även till att utveckla organisationers 

sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor.  Det finns en rad olika forskningar som påvisar svårigheterna 

med att implementera hållbarhetsredovisningen i praktiken. Dessa forskare menar att den stora 

utmaningen för företag som väljer att redovisa enligt GRI är att begränsa vilka frågor som 

verksamheten bör rapportera samt hur de skall mätas. I år gjorde Regeringskansliet en undersökning 

av 49 statliga företag om huruvida dessa företag påverkats av riktlinjerna för hållbarhetsredovisning. 

Det vill säga vilka effekter dessa riktlinjer har frambringat för verksamheten. Enligt denna 

undersökning har medvetenheten om hållbarhetsfrågorna ökat i ledningen samt bland 

medarbetarna. Exempelvis så har vissa frågor fått mer uppmärksamhet internt, såsom miljöfrågor. 

Det har även dykt upp nya idéer om hur företaget kan arbeta med dessa frågor. Däremot finns det 

svårigheter när det gäller valet av GRI:s indikatorer, svårigheten ligger i vilka indikatorer som anses 

vara relevanta för verksamheten. Att operationalisera rätt hållbarhetsfrågor är problematisk för 

många företag som satsar på sådan rapportering. Det finns en risk då företag börjar rapportera allt 

för många indikatorer för att visa hur duktiga de är istället för att välja de som är mest relevanta för 

företaget. Därefter finns det skilda åsikter om huruvida dessa riktlinjer påverkat hållbarhetsarbetet 

då 38 procent av hållbarhetscheferna bekräftar att hållbarhetsredovisning har förtydligat vad som 

skall uppnås inom hållbarhetsarbetet. Det finns dock även en del företag som anser att dessa 

riktlinjer mer har haft effekter på redovisningsarbetet än på det praktiska arbetet med 

hållbarhetsfrågor inom verksamheten. Enligt denna undersökning, anser även en del företag att en 

integrering av hållbarhetsarbete och redovisning på ett mer strategiskt sätt är en förutsättning för en 

långsiktig inverkan på verksamheten. Med detta menas att hållbarhetsarbetet bör finnas i 
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affärsplanen samt styrkortsmodellen för att åstadkomma en mer övergripande strategiskt påverkan i 

organisationen. (Borglund et al 2010)      

 

Vidare hävdas det i rapporten att företagsledningen bör stödja redovisningsarbetet för att det skall få 

en mer praktiskt effekt inom organisationen. Det är viktigt att ha tillräcklig kunskap om hur 

hållbarhetsarbetet kan integreras i de strategiska processerna för att därefter kunna föras vidare till 

medarbetarna samt andra intressenter. Därefter krävs det att medarbetarna skaffar sig erfarenheter 

av redovisningsprocessen i syfte att få hela organisationen involverad i hållbarhetsarbetet. 

Organisatorisk forskning påvisar även att verktyg och modeller exempelvis hållbarhetsredovisning, 

realiseras på olika sätt i olika organisationer och får därför varierande effekter. (Borglund et al 2010) 

2.3 Ett Balanced Scorecard perspektiv på hållbarhetsredovisningen 

År 1992 presenterade forskarna David Norton och Robert S Kaplan en styrmodell som de kallade för 

”Balanced Scorecard”. Denna modell hade sitt ursprung i en studie som de genomförde ett par år 

tidigare: "Measuring Performance in the Organisation of the Future". Deras synpunkt var att de 

finansiella mått som grundläggande har använts för att styra verksamheter inte fungerade inom 

nutida organisationer. Dessa mått hämtades från den traditionella redovisningen och genom studien 

framkom att användning av endast dessa mått var något som hindrade ett företags tillväxt och 

utveckling. Vad man även ville uppnå inom företagen var ett framtida ekonomiskt mervärde vilket 

innebar att ett komplement till finansiella styrtal som påverkar det framtida resultatet i en vidare 

utsträckning behövdes. (Kaplan & Norton, 1992; 1999) 

 

Forskarna Kaplan & Norton granskade ett antal företag i en fallstudie. Det framkom att företagen 

använde mått för olika prestationer i verksamheten. Dessa prestationsmått var kopplade till ett antal 

aktiviteter inom företagen. Studierna av olika styrsystem och diskussionerna ledde till att fyra olika 

parametrar kunde urskiljas vilket ledde fram till utvecklingen av ett balanserat styrkort, ”Balanced 

Scorecard”. (Kaplan & Norton, 1999) Inom forskningen talas det om ett hållbarhetsperspektiv på 

Balanced Scorecard, vilket resulterar i en integrering av de teoretiska begreppen CSR och Balanced 

Scorecard. Ett flertal olika författare tar upp ämnet. (Epstein et. al 2001, Panayiotou et. al 2009, 

Crawford et. al, Figge et. al 2001) 

 

Balanced Scorecard kan liknas vid instrumenteringen på ett flygplan med en mängd olika 

mätinstrument och indikatorer på panelen. För att kunna navigera flygplanet behövs detaljerad 

information från en mängd olika mätningar. Att bara fokusera på en indikator skulle vara förödande 

för flygningen. (Kaplan & Norton, 1992) Likadant är det för  företagsledare som styr sin verksamhet. 

Det är viktigt att de ser på sin verksamhet i ett större perspektiv och lyckas manövrera flera områden 

i omgivningen samtidigt, för att sedan nå slutmålet. Kaplan & Norton nämner i inledningen av sin bok 

att ”what you measure is what you get”. Om du inte mäter olika områden i din omgivning har du inte 

heller någon möjlighet att direkt påverka och styra över det. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

I Grekland har några forskare genomfört en studie där de utifrån Kaplan & Nortons Balanced 

Scorecard har utvecklat ett ramverk ämnat för att integrera hållbarhetsarbetet 

(hållbarhetsrapporternas GRI indikatorer) med denna modell. I en separat studie, där de analyserar 

hållbarhetsrapporter, undersöker de ett antal stora grekiska företag inom olika branscher 

(Panayiotou et. al 2008). Vikten av att implementera hållbarhetsarbetet med ett Balanced Scorecard 
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framhålls av dessa forskare men de har även stöd av andra experter inom området. I en 

kompletterande artikel till deras studie av grekiska företag har de utvecklat ett ramverk som är 

skapat för att företag skall kunna få ett styrperspektiv på sitt hållbarhetsarbete. (Panayiotou et. al 

2008). Panayiotou et. al (2009) hävdar att CSR:s bidrag till ett företag måste mätas för att på ett 

korrekt sätt kunna utvärderas. De belyser svårigheten idag med att mäta CSR och menar att dessa 

sociala aspekter är mjuka i sin natur och därför svåra att kvantifiera. De nämner Balanced Scorecard, 

där icke finansiella mätningar förekommer, och att perspektivet socialt ansvarstagande, dvs. CSR, 

sällan tas hänsyn till. (Panayiotou et. al 2009) 

2.3.1 Vision och strategi 

Balanced Scorecard konkretiserar företagets vision, affärsidé och strategi. Styrmodellen beskriver 

visionen av en organisations framtid och skapar en gemensam förståelse genom hela organisationen. 

Detta gör den genom målsättningar och styrtal för olika områden som är väsentliga för 

organisationen. På så sätt konkretiseras visionen och leder till ett gemensamt agerande inom 

verksamheten. Styrkortet skapar genom fyra perspektiv en modell av strategin och på så sätt kan alla 

medarbetare förstå hur de bidrar till företagets framsteg, vilket även resulterar att alla arbetar åt 

samma håll. Finns det inte en sådan koppling i verksamheten så kan de olika avdelningarna endast 

förbättra och effektivisera sina insatser men de bidrar inte till att de strategiska målsättningarna 

uppnås. Styrkortet skall helt enkelt formulera och föra ut företagets strategi i verksamheten genom 

att visa vad verksamheten måste bli bra på. Kaplan & Norton menar att en strategi är en samling 

hypoteser om orsak och verkan. Ett mätsystem som ett företag vill använda bör göra sambanden 

mellan målen inom olika perspektiv tydliga vilket på så vis innebär att de kan styras och bekräftas. I 

styrkortet bildas en orsakskedja mellan de olika perspektiven och de påverkar alla varandra. (Kaplan 

& Norton, 1999) 

 

Panayiotou et. al (2009) hävdar att det ramverk för CSR som finns tillgängliga för företagsledare, och 

syftar på GRI, inte lyckas koppla detta till företagets strategi och är därför en dålig värdemätare då 

det bland annat saknas ett tydligt orsak - verkan samband. Det är enkelt att tala om ett socialt 

ansvarstagande gentemot samhället men implementeringen på en strategisk nivå är desto mer 

problematisk. Forskarna menar att för att bättre förstå CSR behöver organisationen utveckla ett nytt 

perspektiv som bättre reflekterar företagens förändrade roll i samhället. Om företagen införlivar 

strategin för CSR arbetet genom en kombinerad användning av det balanserade styrkortet och GRI:s 

prestationsindikatorer kommer företagets agerande bli desto tydligare. Forskarna föreslår en 

utvidgning av strukturen i Balanced Scorecard för att på ett bättre sätt även kunna fånga ett företags 

prestationer när det gäller miljömässiga och sociala aspekter. Detta görs genom en integrering av 

GRI:s indikatorer och CSR. (Panayiotou et. al 2009) 

 

Busco et al. (2007) propagerar för användandet av en strategisk karta för att göra en ny styrmodell 

relevant för de anställda. Han menar att strategin på så sätt blir effektiv eftersom varje individ på så 

sätt kan relatera till den genom de arbetsrutiner som de utför på arbetsplatsen. Balanced Scorecard 

bör därför visualiseras för de anställda och de olika perspektiven samt dess styrtal bör lyftas fram. 

Detta skapar ett engagemang inom verksamheten över de åtgärder som verksamheten har för avsikt 

att förändra. (Busco et al. (2007) 
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De företag som kan överföra sin strategi till mätsystemet har bättre förutsättningar att förverkliga sin 

strategi eftersom de förmedlar sina mål därigenom. Hela Balanced Scorecard modellen bygger som 

tidigare nämnts just på grundtanken ”what you measure is what you get”. Den vision och strategi 

som ledningen har förs ut i verksamheten genom styrkortet och de olika perspektiven. (Kaplan & 

Norton, 1999) 

 

Ett par andra forskare beskriver i en artikel (Crawford et. al 2005) att CSR kräver ett mer holistiskt 

strategiskt tänkande. De säger att BSC är ett bra verktyg i arbetet att öka kunskapen inom 

organisationen när det gäller CSR och i sin tur hjälpa organisationen att förverkliga visionen. Även 

dessa författare talar om hur indikatorerna i hållbarhetsrapporterna kan få ett orsak - verkan 

samband mellan att vara ett framgångsrikt företag och en god medborgare. (Crawford et. al 2005) 

 

Det föreslagna ramverk som författarna Panayiotou et. al utvecklat är baserat på en kombinerad 

användning av Balanced Scorecard och GRI:s indikatorer just för att införliva socialt ansvar 

tillsammans med företagets strategi. Därigenom hävdar de att det går att definiera de CSR mätningar 

som är av strategisk betydelse och mäta samt följa upp resultatet. Författarna menar att CSR inte har 

något existensberättigande om det inte är integrerat med företagets strategi och BSC är det ramverk 

som är mest accepterat av företag världen över. Genom att ledningen har en tydligt kommunicerad 

strategi finns det även möjlighet för CSR arbetet att kommuniceras till alla inom organisationen. 

Detta menar författarna är det som saknas om man använder GRI som ett enskilt ramverk för 

mätning så som det idag ser ut i de hållbarhetsrapporter som presenteras. GRI förklarar inte heller 

hur arbetet med CSR kan kopplas till ett företags ökade värde. Integreringen med BSC hjälper till med 

dessa faktorer. (Panayiotou et. al, 2009) 

 

De fyra perspektiv som Kaplan & Norton (1999) lyfter fram i sitt styrkort är: 

 

 Finansiella Perspektivet 

 Kundperspektivet 

 Processperspektivet 

 Lärande- och tillväxtperspektivet 

 

Epstein och Wisner (2001) menar att utelämnandet av ett socialt perspektiv inom BSC såväl som ett 

svagt orsak verkan samband mellan olika mätningar verkar vara en begränsning när man talar om att 

integrera Balanced Scorecard och CSR. Detta eftersom det är mjuka värden. Samtidigt hävdar samma 

författare att ett Balanced Scorecard till viss del även innehåller ett antal sociala aspekter i och med 

deras olika perspektiv som gör styrningen mer balanserad. De förslår dock att fler indikatorer lyfts 

fram i den existerande strukturen. (Epstein et. al 2001) 

 

Nedan beskrivs styrkortet som är hämtad från Kaplan & Nortons bok ”The Balanced Scorecard”. 

Detta förklarar de olika perspektiven i modellen: 
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                               Figur 2. Modell, Balanced Scorecard (Kaplan et. al, 1999) 

 

2.3.2 De fyra perspektiven i Balanced Scorecard 

Det finansiella perspektivet visar långsiktiga målsättningar genom olika finansiella styrtal. De styrtal 

som ryms inom det finansiella perspektivet är ett riktmärke för de målsättningar och styrtal som 

finns inom övriga perspektiv. Det orsak - verkan samband som tidigare nämnts mynnar ut i ett bättre 

ekonomiskt resultat. Ledningen sätter utifrån sin strategi upp de finansiella målen och sedan styrtal 

inom de övriga perspektiven som leder till effektivitet och förbättring som främjar detta. Beroende 

på vad företaget har för strategi och var de befinner sig i sin livscykel så är olika finansiella styrtal av 

betydelse. Ett tillväxtföretag har en viss typ av finansiella styrtal såsom ökad omsättning i procent, 

ökad försäljning inom vissa områden etc. medan mer utvecklade företag har fler 

lönsamhetsnyckeltal. De andra styrtalen inom övriga perspektiv måste kunna kopplas till ett eller 

flera av måtten inom det finansiella perspektivet så att det blir en orsakskedja och en strategisk 

förankring av mätningar i verksamheten. (Kaplan & Norton, 1999) Som tidigare nämnt handlar 

hållbarhetsområdet ur ett ekonomiskt perspektiv att koppla finansiella framgångar till möjligheten 

att påverka de förändringar vi vill se i samhället.(Grankvist, 2009) 

 

Att mäta hur företaget presterar gentemot sina kunder har blivit allt viktigare för företagsledare att 

ta hänsyn till varav kundperspektivet är en del av Balanced Scorecard modellen. Det balanserade 

styrkortet kräver att företag lyckas översätta sin vision när det gäller kundservice till specifika 

mätningar som reflekterar sådana faktorer som verkligen har betydelse för kunderna. Ett exempel på 

mått inom kundperspektivet kan vara ledtiden till kunden när det gäller leverans av en befintlig 

produkt. Vid införlivandet av ett Balanced Scorecard och med fokus på kundperspektivet i ett företag 

bör man börja med att sätta upp mål för service, kvalité, tid, marknadsandel etc. och sedan översätta 

målen i specifika mätningar. (Kaplan & Norton, 1992) I ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv är det av 

stor vikt att man arbetar medvetet med kundbaserade mål och produkter och tjänster som 

tillfredställer kunderna. (Kaplan & Norton, 1999) Vad gäller kunder kopplat till företagets 
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hållbarhetsarbete finns det mått på kunders integritet vilket handlar om att värna om kunden och 

informationen om denne. (GRI, IP; PR 2006) 

 

Det är viktigt med kundfokuserade prestationsmätningar men om inte företaget har klart för sig vad 

som måste göras internt för att möta kunderna blir det inget bra resultat. (Kaplan & Norton, 1992) 

Inom processperspektivet utvecklar ledningen mål och mått för de processer som man anser är 

kritiska för att kundmål samt aktieägarmål skall uppnås. Kaplan & Norton har identifierat tre viktiga 

processer inom ett företag. I Innovationsprocessen identifieras nuvarande och framtida behov och 

dessa utvecklas. Supply-processen bearbetar befintliga kunder med kvalitativa varor och tjänster 

genom produktion och leverans. Eftermarknadsprocessens syfte är att öka värdet på varan eller 

tjänsten efter kundens inköp, att serva kunden, till exempel genom telefonsupport. (Kaplan & 

Norton, 1999)  

 

De kundbaserade och processbaserade mätningarna identifierar de parametrar som företaget anser 

vara viktigast för framgång i den rådande konkurrensen. Inom lärande- och tillväxtperspektivet finns 

istället målsättningar som främjar organisationens lärande och med en ökad globalisering ökar dock 

vikten av kontinuerliga förbättringar samt nya lösningar på befintliga produkter. Ett företags 

innovativa förmåga samt förmåga att lära och förbättra sig är av stor vikt för företagets värde. 

Genom lansering av nya produkter, genom att skapa mer värde för kunderna kan man nå nya 

marknader och öka vinsterna. (Kaplan & Norton, 1992)  

2.3.3 Förändring av Balanced Scorecards struktur 

Forskning inom området Balanced Scorecard i svensk miljö visar att modellens utseende kan skilja sig 

i Sverige från grundmodellens struktur som utvecklades av Kaplan & Norton. Ax och Bjørnenak (2004) 

har genom en studie lyckats urskilja hur en svensk BSC-modell se ut. Deras syfte är att belysa orsaken 

till varför det vid implementeringen av modellen i Sverige kan skilja sig från det traditionella 

användningssättet. Ax och Bjørnenak menar att vi i Sverige har genomfört en modifiering och att 

Balanced Scorecard möjliggör ett öppet tolkande och är möjlig att förändra. De talar om spridandet 

av Balanced Scorecard genom att referera till the bundling process. Detta förklaras som processen 

där en modell förändras genom en total omvandling eller genom tillägg av nya element. Författarna 

har genom studier kommit fram till att den svenska modellen innehar element som inte finns med i 

ursprungsmodellen. (Ax & Bjørnenak, j2004) 

 

Enligt Ax och Bjørnenak innehar ursprungsmodellen ett shareholder-perspektiv medan Sverige 

snarare innehar ett stakeholder-perspektiv. Ett stakeholder-perspektiv innebär förenklat att ansvar 

betonas framför vinst och att det finns fler parter än ägarna att ta hänsyn till. 

(www.valuebasedmanagement.net, 2009). Detta synsätt är vanligare inom svensk företagskultur och 

sättet på hur vi i Sverige ser på organisationer. Ett extra element som vi i svensk företagskultur 

inkluderar är det femte perspektivet, Sveriges betoning på de anställda. Anledningen till att modellen 

i Sverige skiljer sig från ursprungsmodellen på denna punkt är att Sverige har lagt en stor vikt vid 

medbestämmande samt premierat personalens välmående. De mått som kan finnas med i ett 

svenskt Balanced Scorecard är exempelvis motivationsindex, medbestämmandeindex, 

personalomsättning, internutbildningsdagar samt antal kvinnliga chefer. (Olve et al, 1997) Att 

förtydliga medarbetarnas betydelse genom ett separat perspektiv till skillnad från 

ursprungsmodellens tanke, att dessa mått skall ingå i lärandeperspektivet, är att mått och objekt för 

http://www.valuebasedmanagement.net/
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medarbetare inte är kopplat till förbättrad företagsförmåga och produktivitet utan istället direkt 

fokuserade på de anställda på ett mer osjälviskt sätt. (Ax & Bjørnenak, 2004) 

 

Även Sidiropoulos et. al (2004) talar om ett annorlunda BSC; ”The Eco Balanced Scorecard” där ett 

femte perspektiv fokuserat på miljö har lagts till. Även Figge et. al (2002) menar att nya sociala 

aspekter såsom  arbetsvillkor/arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter antingen kan integreras 

genom BSC:s fyra befintliga perspektiv eller genom ett extra socialt perspektiv  men även genom ett 

separat ”socialt” styrkort. (Sidiropoulos et. al, 2004) 

 

2.3.4 Möjligheter vid integrering av miljömässiga och sociala aspekter inom BSC 

Ett flertal forskare diskuterar hur en implementering skulle kunna gå till när de miljömässiga och 

sociala aspekterna inom CSR skall integreras i ett BSC. Det är inte endast forskarna som utvecklat vår 

referensmodell som försöker visa hur en implementering av CSR:s aspekter inom Balanced Scorecard 

modellen skulle gå till. Deras inspiration till det föreslagna ramverkets utveckling tycks ha kommit 

från Figge et. al (2002) som visar på olika möjligheter vid genomförandet av en integration. 

Panayiotou et. al (2009) valde mellan två av tre möjligheter vid integrering av BSC, möjligheter 

föreslagna av Figge et. al (2002).   

Genom den första möjligheten identifieras de aspekter som är strategiskt relevanta. De har sedan 

precis som övriga mätningar en orsak - verkan samband och är en del av den hierarkiska strukturen 

pekandes mot det finansiella perspektivet högst upp. Detta alternativ skulle vara extra relevant för 

startegiskt viktiga sociala och miljömässiga aspekter som redan finns inom företagets 

marknadsområde. (Figge et. al 2002) 

De miljömässiga och sociala aspekterna som ännu inte är fullt integrerade i marknadsprocessen 

(utbytet i varor och tjänster företag emellan) kan använda det andra angreppssättet. Figge et. al 

(2002) menar att det lämpar sig för de företag som anser att de miljömässiga och sociala aspekterna 

som social konstruktion är strategiskt relevanta. De menar att ett standardiserat BSC endast 

reflekterar rådande marknadssystem och att ett extra perspektiv istället lämpar sig för de aspekter 

som ligger utanför det rent marknadsmässiga området. Behovet av ett extra perspektiv anses extra 

viktigt när aspekter inte passar in strategiskt inom de fyra perspektiven men samtidigt är signifikanta 

influenser för företagets framgång utanför marknadssystemet. Ett extra perspektiv kan dock påverka 

styrkortet direkt och indirekt (genom det finansiella perspektivet eller via de andra perspektiven). 

Författarna menar även att genom detta tillägg av ett perspektiv är dessa ”non-market aspects” likväl 

strategiskt viktiga och har ett orsak - verkan samband kopplat mot det finansiella perspektivet. Figge 

et. al (2002) 

 

Panayiotou et. al (2009) valde bort den tredje möjligheten som Figge et. al (2002) föreslog (ett 

separat ”socialt” styrkort) med motiveringen att CSR påverkar hela företaget och kan inte separeras 

från andra viktiga strategiska frågor. Panayiotou et. al (2009) 

 

Panayiotou et. al (2009) gick tillväga så att de klassificerade de föreslagna indikatorerna enligt GRI 

genom att använda ett BSC. De klassificerade indikatorerna enligt ett traditionellt Balanced Scorecard 

och då detta visade sig fungera bra så behövde de inte lägga till ytterligare ett perspektiv. Hade inte 

detta varit möjligt, skulle ett extra perspektiv lagts till samt de indikatorer som gick att passa in i 
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standardmodellen hade placerats där. Deras process med klassificering av indikatorer enligt 

standardmodellen utvecklad av Kaplan & Norton (förslag 1 enligt Figge et. al 2002) var alltså 

framgångsrik för alla indikatorerna. Deras matris för integreringen av indikatorer i ett Balanced 

Scorecard visas i figur 3. Det föreslagna ramverk som utvecklades i och med de slutsatser som 

studien kom fram till visas i figur 4 på nästa sida. Där införlivas CSR inom de olika perspektiven och 

genomsyrar verksamhetens olika delar.  

 

 

 

 

 

 

                          
 

Figur 3. Införlivande av GRI:s prestationsmätningar i ett BSC perspektiv, Panayiotou et. al (2009) 
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Det framgångsrika införlivandet av GRI:s prestationsindikatorer i Balanced Scorecard modellen gjorde 

att en modell utvecklades enligt nedanstående figur. 

 

 
                              Figur 4. Balanced Scorecard med prestationsmätningar för CSR. Panayiotou et. al (2009) 

 

 

De grekiska forskarnas studie beskrivs mer utförligt i en separat artikel där företags CSR aktiviteter 

analyseras och sammanställs från hållbarhetsrapporter. Studien undersöker 28 olika företag inom 

olika industrier i Grekland. Det visade sig i analysen att det var en stor variation på vad som 

rapporterades av företagen vad gäller hållbarhetsarbetet. För att det skulle bli tydligare vad som 

redovisades gjordes försök att kategorisera detta arbete. Analysen mynnade ut i 8 kategorier som 

innehöll de mest använda mätningarna för CSR arbetet. Dessa kategorier var: ekonomi, interna 

processer, tillväxt och lärande, inverkan på miljö, mänskliga tillgångar, samhälle, marknad samt hälsa 

och säkerhet. De här kategorierna uttrycktes inte alltid direkt i rapporterna utan var en tolkning av 

dessa forskare. Ungefär 90 % av indikatorerna kunde härledas från GRI:s riktlinjer vilket visade på 

GRI:s inflytande på de grekiska företagen. På så sätt kan man säga att GRI:s system påverkade 

tolkningen av utvalda kategorier. Panayiotou et. al (2008) 

 

Studien visar att varje företags stora omfattning av redovisade indikatorer och deras avsaknad av en 

ordentlig klassificering indikerade att det var ett svagt samband till organisationens strategi. Studien 

visade också att många av indikatorerna skulle kunna organiseras hierarkiskt eftersom en del av dem 

var operativa uttryck av strategiskt viktiga prestationsmätningar på olika nivåer. (Panayiotou et. al 

2008) 

 

De identifierade indikatorerna i de olika kategorierna sammanvävdes med de fyra perspektiven inom 

Balanced Scorecard för att undersöka om det överhuvudtaget gick att integrera. Det visade sig gå 

bra, dock passade vissa indikatorer in i fler än ett perspektiv, men det såg forskarna inte som något 

problem. Panayiotou et. al (2008) 
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2.4 Analysmodell 

Den referensram som presenterats leder fram till den analysmodell som vi kommer att använda oss 

av i den fortsatta studien och vid analysen av datainsamlingen. Analysmodellen är en delvis 

modifierad version av figur 3 på föregående sida, presenterad av Panayiotou et. al (2009).  

Denna matris integrerar GRI:s indikatorer med de fyra perspektiven i Balanced Scorecard med syfte 

att det skall gå att matcha in indikatorerna i styrmodellen. Den modifiering som vi har gjort innefattar 

dels en större specificering av GRI:s indikatorer inom olika kategorier. De ligger längs med ena axeln 

och är hämtade från GRI:s indikatorprotokoll enligt rådande riktlinjer. Det går i modellen att se 

underkategorier samt indikatorgrupper. Vi har dock inte tagit med varenda indikator, utan då de 

indikatorer som ligger inom samma indikatorgrupp är så pass närbesläktade försöker vi analysera 

studieobjekten utifrån vad som kan urskiljas på den lägsta indikatorgruppsnivån.  

Längs andra axeln har vi gjort en förlängning av Balanced Scorecard modellens delar. Vi har lagt till 

ett medarbetarperspektiv och ett ”non-market aspects” perspektiv. Medarbetarperspektivet har vi 

lagt till för att ge utrymme åt de indikatorer som vi anser lämpar sig bättre där än i den ursprungliga 

BSC modellens perspektiv. ”Non market aspects” har lagts till för att ta fasta på de indikatorer som vi 

anser inte är direkt hänförliga till de andra perspektiven på så vis att de inte kan kopplas till företag 

och dess verksamhet på den rådande marknad som de verkar inom.  

I vår analys kommer vi genom kryss matcha in de indikatorer som redovisas och var vi anser att de 

passar. Det kan även tänkas att de passar in i fler än ett perspektiv vilket kommer att synas i 

modellen genom flera kryss på samma rad. Se bilaga 3-8 för en ökad förståelse över GRI:s olika 

indikatorgrupper och vad de innebär. Analysmodellen presenteras i figur 5 på nästa sida. 
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Figur 5. Analysmodell 
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3. Metod 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Vid genomförandet av en studie kan en forskare gå tillväga på olika sätt vid insamlandet av och vid 

utveckling av kunskap. Forskaren kan ha olika strategiska utgångspunkter och metoder beroende på 

hur teori och empiri kopplas samman. (Jacobsen, 2002, Lewis et. al 2007) Den här studien utgår ifrån 

en referensram som främst berör områdena Corporate Social Responsibility, CSR och Balanced 

Scorecard, BSC. Dessa begrepp är sammanlänkade i en modell vi har som utgångspunkt vid 

insamlandet av empirisk data. Uppsatsen kan därför anses ha ett deduktivt förhållningssätt. En 

deduktiv ansats innebär att forskaren går från teori till empiri. Tanken med denna metod är att 

arbetet går ut på att skaffa sig förväntningar om hur det kommer att se ut samt sedan samla in 

empiri för att jämföra med vad tidigare uppbyggd teori säger. (Jacobsen, 2002) När undersökningen 

väl är genomförd kommer resultatet av datainsamlingen att undersökas för att slutsatser skall kunna 

dras. Dessa slutsatser sker dock inte helt förutsättningslöst som fallet hade varit vid en induktiv 

metod, där empirin formar ny teori (Wallén, 2008), utan vald modell kommer att finnas i åtanke. Den 

konsekvens som det kan innebära för den här studien är att synen på denna modell och dess 

utformning kan komma att påverkas.  

3.2 Val av ämne 

När vi som författare av uppsatsen funderade på vilket område som skulle kunna vara av intresse för 

studien utgick vi från våra tidigare erfarenheter, intresse och kunskap. Två områden som 

inledningsvis diskuterades var verksamhetsstyrning samt socialt ansvarstagande inom företag. Vi 

kom då fram till ett resonemang om de begrepp som har beskrivits i inledningskapitlets bakgrund och 

problemdiskussion. Begreppen diskuterades i syfte att hitta eventuella samband dem emellan. Detta 

ledde oss fram till tidigare forskning och intresset växte när vi märkte att det fanns stor potential till 

att kunna bli ett nytt bidrag till rådande forskning. Det kan alltså sägas att ämnet för studien valdes 

först och var oberoende av ett specifikt studieobjekt. Vår första tanke var först och främst inte att 

dra en generell slutsats knuten just till de specifika studieobjekten, något som skulle vara särskiljande 

för just dem, utan den främsta anledningen var att undersöka en möjlig integration av BSC och CSR i 

svensk miljö.  

3.3 Val av studieobjekt  

När vi väl bestämt vilket ämne som skulle utforskas gick vi vidare med att fundera över ett lämpligt 

studieobjekt. Det objekt som föreföll extra intressant att studera var statliga företag och dess 

hållbarhetsredovisning. Anledningarna till att statliga företag föreföll som naturliga och intressanta 

studieobjekt är flera. Dels är statliga företag viktiga arbetsgivare som ägs tillsammans av alla svenska 

medborgare och som verkar inom en mängd olika områden. Deras primära mål är att eftersträva 

långsiktighet, effektivitet, lönsamhet och utvecklingsförmåga men också att ta ett socialt och 

miljömässigt ansvar samt bejaka det samhälleliga intresset. (Statens ägarpolitik 2006). Regeringen 

beslutade även i november 2007 att alla statliga företag skall presentera en hållbarhetsrapport enligt 

GRI:s riktlinjer vilket innebär att de har en ambition att vara föredömen på området och därför har 

kommit lång i utvecklandet av hållbarhetsrapporter. (Näringsdepartementet, 2009) 
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3.4 Undersökningsmetod 

Vid insamlandet av information till denna uppsats har vi funderat på vilken metod som lämpar sig 

bäst för att problemet och syftet skall bli besvarat. Den här studien är en dokumentationsstudie 

varpå det inte har genomförts några egna intervjuer eller undersökningar direkt hos studieobjekten. 

Informationen har på olika sätt sammanställts av företagen eller av andra forskare och författare. 

Studien syftar till att analysera hur statliga företag kan integrera verksamhetens 

hållbarhetsredovisning med ett Balanced Scorecard. Till vår hjälp att uppnå detta syfte innehar vi 

empiri i form av hållbarhetsrapporter. Enligt Jacobsen (2002) bör problemställningen styra valet av 

undersökningsmetod. Även den empiriska grunden bör styra valet av undersökningsmetod. Andersen 

(1994)  

 

Eftersom vi bland annat analyserar information som finns i den statistik som företagen redovisar i sitt 

GRI index samt övrigt innehåll i hållbarhetsrapporter anser vi att undersökningen innefattar en 

metod av kvalitativ karaktär. Varje indikator betyder något i form av förklarande text vilken vi är 

intresserade av och huruvida denna information passar in i ett Balanced Scorecard. Det är inte 

siffrorna och antalet i sig som är av betydelse utan egenskaperna som avgör om det går att integrera 

dessa eller inte.  

3.5 Urval  

Vi upplevde att det var viktigt att ta med så många företag som möjligt i studien för att en slutsats 

skulle kunna dras och på så sätt nå upp till vårt syfte. Statliga företag var också ett lämpligt 

studieobjekt då de innehar en omfattande redovisning av GRI:s indikatorer och redovisar enligt GRI:s 

riktlinjer, vilket var ytterligare ett krav vi hade satt upp för studiens medverkande företag. En slutsats 

utifrån dessa företag kan mycket väl vara överförbar även till liknande privata företag som verkar 

inom samma branscher, men att finna en väl utarbetad hållbarhetsrapportering enligt GRI:s riktlinjer 

bland andra företag föreföll inte lika givet. 

 

Vi fortsatte urvalsprocessen genom att bestämma oss för att fokusera på de statliga företag som ägs 

av staten till 100 % samt till de statliga företag som har offentligt publicerat material. Informationen 

om antalet företag inom denna kategori är hämtad från Regeringskansliets ”Verksamhetsberättelse 

för företag med statligt ägande” (2009). Företag kan ha tillkommit samt avyttrats sedan dess varför vi 

vill upplysa läsaren om vilken information vi utgått ifrån. Det visade sig att 34 företag föll inom dessa 

ramar. Fyra utav de företag som var ägda till 100 % föll bort antingen på grund av att material inte 

hittades eller för att de var så pass nystartade att en hållbarhetsrapport ännu inte hade upprättats. I 

samtliga fall utom ett har hållbarhetsrapporter från 2009 använts. I ett fall fanns endast en rapport 

från 2008 att tillgå. Vi har sammanställt information om alla indikatorer som redovisats helt av 

företagen och därmed uteslutit de som redovisats delvis för att få en klarare bild av den redovisade 

informationen.  

 

Vid analysen har vi dock inte gått in på detaljnivå. Då de indikatorer som ligger inom samma 

indikatorgrupp är så pass närbesläktade försöker vi analysera studieobjekten utifrån vad som kan 

urskiljas på den lägsta indikatorgruppsnivån men, som nämnt, däremot redovisat alla deras 

indikatorer. Vi har slutligen valt att ta med de indikatorer som redovisats helt och uteslutit de som 

redovisats delvis. En närmare förteckning över de företag som finns med i studien redovisas i bilaga 

nr. 1 
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3.6 Informationsinsamling 

När vi hade valt studieobjekt och kommit fram till vilken inriktning vi ville ha på studien började vi 

söka av det vetenskapliga området för att hitta information om de teorier som ligger till grund för 

studien. Vi fann då att Corporate Social Responsibility, CSR, samt Balanced Scorecard, BSC, är två 

forskningsområden som är mycket breda och därför finns det en hel del material tillgängligt. Den 

främsta källan för informationssökning i studien är elin@orebro, en databas som finns att tillgå via 

Örebro Universitet. Ett flertal internationella databaser finns tillgängliga genom elin@orebro vilket 

innebär att databasen har ett brett upptagningsområde av tidskrifter, journaler och artiklar i Sverige 

och globalt. Exempel på de databaser artiklarna hittades i är ABI/Inform, Emerald, och Springer.  

Vi använde oss av olika sökord för studien som alla hade ett samband med det problem och syfte 

som ligger bakom studien. Vi började med att försöka finna artiklar som integrerade teorierna 

Balanced Scorecard och CSR varav dessa begrepp tillsammans blev naturliga sökord både som helord 

och som förkortningar. Ett fåtal artiklar uppkom genom denna sökning och vi vidgade därför vår 

sökning till att omfatta även ord som hållbarhet (eng. sustainability), ”performance measures” 

tillsammans med BSC och CSR i olika kombinationer. Genom denna metod fann vi referensmodellen, 

som var publicerad i en artikel som behandlade ämnena CSR och BSC och utifrån referenslistan i den 

artikeln fann vi än mer material att tillgå. Detta material kunde vi därför söka på direkt, med titel och 

författare. Detta underlättade för oss i den fortsatta sökningen efter relevant material.  

Vid informationsinsamling så talas det om primära och sekundära källor. De primära källorna är 

sådant material som tidigare forskare och författare har kommit fram till på egen hand genom 

exempelvis intervjuer eller enkäter. Upplysningar som kommer direkt från personer för första 

gången. (Lewis et. al, 2007; Jacobsen 2002) Vi har i den här studien använt oss dels av andra 

forskares information och upplysningar. Dessa sekundära källor återfinns i referensramen och består 

av vetenskapliga artiklar, böcker samt rapporter av olika slag. Fördelen med sekundära källor kan 

vara att ämnet redan är offentligt material och risken att informationen skall vara känslig för någon 

part inte är lika stor. (Lewis et. al, 2007; Jacobsen, 2002) Den empiriska information som har samlats 

in för studien baseras på hållbarhetsrapporter. Dessa kan dock ses som primär information 

presenterad av företaget, liksom ett företags årsredovisning.  

3.7 Uppsatsens trovärdighet 

Att studien är trovärdig är i allra högsta grad betydelsefullt eftersom den ligger till grund för 

intressenter samt även för framtida forskning. När empiri för en studie samlas in är det av stor vikt 

att två krav uppfylls, studien bör vara valid samt reliabel. (Jacobsen, 2002) Dessa krav kopplat till vår 

undersökning och vad det innebär för den här studien förklaras nedan:  

3.7.1 Validitet 

Att en studie som genomförs är valid innebär att den empiri som samlas in skall vara giltig och 

relevant. Vikten är här att det som avses mätas faktiskt är det som mäts. Validitet kan delas in i inre 

och yttre validitet. Inre validitet förklarar i hur hög grad de resultat som undersökningen gett är 

överförbara till verkligheten. (Jacobsen, 2002; Lewis et. al 2007). Vår redovisning av GRI indikatorer 

baseras på företagens egen information i hållbarhetsrapporterna. En möjlig integration av dessa i ett 

BSC hoppas vi kan hjälpa till och bidra till en verklighetsförankring av hållbarhetsarbetet. Även om 

det till stor del är en subjektiv bedömning har vi till vår hjälp att uppnå det som vi vill mäta använt 
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oss av ett föreslaget ramverk utvecklat genom tidigare forskning. Modellen kommer från ett antal 

grekiska forskare som inom en annan typ av företag på en annan geografisk plats genomfört en 

likvärdig studie med denna modell som utgångspunkt. Detta styrker den inre validiteten. Den yttre 

validiteten visar huruvida de slutsatser som vi kommer fram till i studien är överförbara till ett annat 

sammanhang. (Jacobsen, 2002) Vi vill visa på en möjlig integration av CSR och BSC inom ett flertal 

statliga företag som skall vara föredömen på området. En integration av dess indikatorer inom ett 

Balanced Scorecard kan dock innebära en möjlighet till integration även för andra typer av företag 

som påvisar samma typer av indikatorer. De slutsatser som vi kommer fram till anses därför ha en 

högre grad av yttre validitet då överförbarheten till andra sammanhang är tämligen möjlig.  

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet avser studiens pålitlighet. För att studiens skall anses pålitlig skall en annan forskare 

komma fram till ungefär samma slutsatser i deras mätningar av samma studieobjekt. (Andersen, 

1994) Det empiriska material som används och var det kommer ifrån kan påverka huruvida en hög 

reliabilitet går att uppnå eller inte. I vår studie har det empiriska materialet bestått av rapporter 

såsom årsredovisningar samt hållbarhetsrapporter. Denna information är av olika grad reliabel 

beroende på vilken information vi tittar på. Det GRI index som innehåller indikatorer är 

standardiserade enligt de krav som Global Reporting Initiative ställer. Företagen vi valt ut följer dessa 

riktlinjer vilket gör att ytterligare en mätning och sammanställning över dessa indikatorer skulle ge 

samma mätresultat om undersökningen skulle göras om vid ett senare tillfälle. För att samma 

resultat uppnås förutsätts dock att samma information används och inte exempelvis en senare 

utgiven hållbarhetsrapport. Detta faktum ökar reliabiliteten i vår studie. När det gäller den 

information som uttrycks verbalt i både årsredovisning, hållbarhetsrapport samt hemsida är det 

viktigt att tänka på att informationen till stor del är till för externa intressenter. Att visa upp en bra 

bild av företaget både vad gäller samhällsansvar samt övrig information är därför väldigt viktig för att 

attrahera sin omvärld. Det är även svårt, om än möjligt, att vara helt objektiv i en undersökning.  Det 

är däremot viktigt att vara medveten om sina värderingar och de förutsättningar som föreligger. När 

vi har analyserat företagen och dess publicerade material för att undersöka möjligheten till 

integrering med ett Balanced Scorecard så är det mycket möjligt att våra tidigare kunskaper, vår 

upplevelse av modellen samt personliga reflektioner påverka våra slutsatser. Om en annars forskare 

skulle göra om undersökningen baserat på sina tolkningar och kunskaper kanske resultatet skulle bli 

annorlunda. Därför bör läsaren ta det i beaktning och själv välja hur han ställer sig till resultatet i den 

här undersökningen.  

3.8 Källkritik 

Det finns en mängd tidigare publicerat material tillgängligt vad gäller den referensram som studien 

använder sig av. Informationen om CSR och BSC som separata områden spänner över ett brett 

forskningsfält. Det är därför av stor vikt att hitta relevant material som kommer från respekterade 

källor. När det gäller den insamlade informationen om Balanced Scorecard har vi valt att förlita oss 

på källor från modellens ursprungsförfattare Robert S Kaplan & David Norton. Den ena källan är en 

bok skriven av dem men som är översatt till svenska vilket kan tas i beaktning när det gäller 

namngivningen på de olika perspektiven i Balanced Scorecard. Den andra källan är hämtad från deras 

debutartikel på området vilken var utgiven samma år som modellen lanserades. Området CSR och 

informationen om de olika delar som hör därtill har antingen hämtats från litteratur på området eller 

direkt från organisationen Global Reporting Initiative´s utgåvor vad gäller riktlinjer och förklaringar av 
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GRI. Likväl har vi när det gäller TBL, Triple Bottom Line, försökt att använda oss först och främst av 

information som baserats på upphovsmannen till begreppet, John Elkington. Informationen om 

statliga företag, dess mål och karaktärsdrag, är direkt hämtade från regeringskansliets webbsida. 

 

När det gäller integreringen av BSC och CSR finns det tidigare forskning på området att ta del av. 

Uppsatsens referensmodell kommer från en artikel skriven av Panayiotou et. al (2009). Den artikeln 

är en del av senare forskning vilket innebär att vi har begränsat oss för risken att det framkommit 

nyare forskning på området. Det innebär att vi känner oss ganska säkra på att vi inte missat någon 

väsentlig information i det som tidigare studerats eller framkommit inom problemområdet vi vill 

undersöka. För att förstärka vår studie om BSC och CSR och en integrering av dessa områden har vi, 

även om vi utgår ifrån en modell av en viss grupp forskare, försökt att även belysa andra forskares 

diskussioner. De insamlade artiklarna har alla sitt ursprung ur väl ansedda tidskrifter och journaler 

inom ämnesområdet. Dessa kan dock vara skrivna i ett annat syfte än det som vi vill belysa i vår 

uppsats vilket kan tas i beaktning av läsaren. Dock anser vi oss ha hittat den information som vi finner 

relevant för att kunna besvara vårt problem och uppnå syftet med vår uppsats. 

 

Vårt empiriska material bygger på information insamlad från rapporter, årsredovisningar samt 

hållbarhetsrapporter, från de statliga företagens hemsidor. Viss information har även tagits från 

hemsidorna, likväl som rapporter från regeringen angående information om statliga företag. 

Informationen på området kan vara annorlunda idag än vad den var vid vår studies tidpunkt. Dock 

har vi valt att basera våra studier på 2009 års rapporter. Publicerade dokument som ligger tillgängligt 

på internet är dock av sådant format att dess innehåll inte kan ändras. Information från hemsidor kan 

dock vara uppdaterad vid ett senare skede, vilket kan tas i beaktning. Denna information kan även 

generellt anses ”mindre tillförlitlig” då internet som källa kan utsättas både för intrång samt 

regelbundna uppdateringar. 

3.9 Beskrivning av analysen 

Referensramen och empirin är utgångspunkter vid analysen. I vår analys av insamlad data används 

dels den analysmodell som presenterades i slutet av referensramen i föregående kapitel. Med den 

har vi integrerat de resultatindikatorer erhållits från det empiriska materialet med ett BSC 

(indikatorer som härstammar från GRI:s index för resultatindikatorer). Innebörden av dessa olika 

indikatorer finns i bilagorna 3-8 och en förståelse för dessa behövs vid genomförandet av analysen. 

En parallell analys sker även vad gäller referensramens olika områden samt den empiri som består av 

företagsinformation och en indikatorsammanställning. Vi eftersträvar att läsaren skall få en 

förståelse och kunna se ett samband mellan referensramen och den presenterade empirin när viktiga 

aspekter tas upp.   

Vi gör alltså en subjektiv tolkning vid integrationen vilket innebär en identifiering av olika indikatorer 

och dess innebörd samt inom vilket perspektiv dessa passar in. Vi söker även hitta mönster i det 

empiriska materialet (som består av både företagsinformation och redovisade indikatorer för 

studieföretagen) samt de eventuella samband som går att härleda till referensramen. På så vis 

genomförs en djupare analys som inte bara syftar till en integration utan också varför en sådan kan 

vara betydelsefull, detta för att uppnå syftet med vår studie.  
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4. Resultat av datainsamling  

 

4.1 Företagsinformation 

Den företagsinformation som presenteras nedan har sammanställts i tabellform.1 Detta underlättar 

för läsaren vid genomgång av de olika statliga företagen som medverkar i studien. Företagen 

presenteras i rader och är indelade efter vilket område de verkar inom. Det går även att avläsa mer 

specifikt vilken bransch de verkar inom, dess affärsidé/vision samt huvudområdet för deras 

hållbarhetsarbete. Detta presenteras i kolumner och möjliggör en enkel jämförelse med företagen 

inom samma bransch såväl som företag inom olika branscher.  

 

FÖRETAG

Område                                                         INDUSTRI

LKAB

Rymdaktiebolaget

RISE

Sveaskog

Vattenfall

Nätverk för svenska 
industriforskninginstitut i 

samverkan med 
akademi,näringsliv &samhälle

Att bidra effektivt till en 
hållbar samhällsutveckling i 

världsklass 

Kund & leveranshantering,  
avfallhantering, 

energiförbrukning,kemikalih
antering, mångfald 

&jämställdhet, arbetsmiljö

Malmindustri

Att vara en ledande leverantör
på att tillverka förädlade 

järnmalmsprodukter   

Arbetsmiljö
Hälsöfrämjande arbete

Mångfald

Att vara ledande i att 
investera i förnybar 

energi 

Värmeindustri med 

fokus på vatten & 
kärnkraft 

Förnybar energi, 
arbetsmiljö, MR, 
produktansvar,
lokal anställning

Rymd- och flygsystem Att  vara ledande i att utveckla 
& testa rymd-och flygsystem 

Återvinning, starkt
finansiellt resultat, 

medarbetare, kundnöjdhet, 

Svenskt skogsbruk Att  vara främst att utveckla 
skogens olika värden

Lokala affärer,biologisk
mångfald, fokus på

lokalsamhället , arbetsmiljö, 
klimatpåverkan 

Huvudområde
Hållbarhets-

arbete

Vision
AffärsidéBransch

 

                                                             
1
 Informationen från följande tabeller är hämtade från respektive företags hållbarhetsredovisning. För närmare        

information, se källförteckning.  
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FÖRETAG

       Område                                                                            LOGISTIK/TRANSPORT

Greencargo

SJ

Svedab

Svevia

Sweroad

Vectura

                                                                                                                                                                                     BANK/FINANS

ALMI

SBAB

SEK

Huvudområde
Hållbarhets-

arbete

Vision
AffärsidéBransch

Reseföretag inom 
persontrafik och service med 

fokus på järnväg 

Att vara ett modernt 
reseföretag som med 

uthållighet  agerar 
affärsmässigt & kommersiellt.

Minimala utsläpp av 
växthusgaser, källsortering 

ombord,anställning, 
träning&utbildning, transport, 

mänskliga rättigheter, 
arbetsmiljö, biologisk mångfald, 

marknadsnärvaro

Driftentreprenör med 
inriktning på vägar och 

infrastruktur

Att vara ledande i 
Norden gällande att sköta 

infrastruktur    

Arbetsmiljö,kompetensförsörjning, 
jämställdhet& mångfald, årlig

medarbetarundersökning, 
minskning av utsläpp, 

resurseffektiva  transporter

Vägtransport-
trafiksäkerhet- och 

institutionsuppbyggnad

Att bidra med kunskaper 
gällande en hållbar 

utveckling av 
vägtrafiksektorn 

Produktansvar, MR & 
samhälle, anställda & 

utbildning, minska 
miljöpåverkan

Internationell 
finansiering

Att säkerställa tillgång 
till finansiella lösningar

Miljöanalys
policy mot 
korruption, 

penningstvätt & 
terrorism

Rådgivning & 
finansiering till 

innovatörer 

Att erbjuda unika 
möjlighter till 

företag att 
utvecklas

Ökat företagande, icke-
diskriminering, 

anställningsförhållanden & 
arbetsvillkor, 

energiförbrukning, 

Nationella och internationella 

logistiklösningar 

Att vara ledande på att erbjuda 
hållbara logistiklösningar 

nationellt och 
internationellt med hänsyn 

till socialt ansvar, miljöansvar 
& ekonomisk lönsamhet. 

God lönsamhet, marknadsnärvaro, 
energi & vattenanvändning, 

biologisk mångfald, anställning, 
arbetsmiljö, korruption, 

märkning av produkter & tjänster, 

En hållbar och effektiv 
transportinfrastruktur

Transportinfrastruktur
Skapa ekonomiskt värde, 

kundundersökning,
biologisk mångfald  

Bostadsfinansiering; erbjuder -

lån och spartjänster
Att  vara ledande med att 

erbjuda lån- och spartjänster 
som ger mest nöjda kunder

Ansvarsfull kreditgivning, 
arbetsmiljö, kompetens-

utveckling, mångfald, minska 
miljöpåverkan

Bolagsförvaltning ,drift & 
underhåll av  svenska

landsanslutningar

Att underlätta transport 
av människor & varor

över gränser 

Sund ekonomisk tillväxt, 
energiförbrukning, 

anställningsförhållanden samt
företagskultur  
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FÖRETAG

                                                                                                                                                                       BANK/FINANS

Skeppshypotek

                                                                                                                                                                            BEMANNING/REHAB/LÄKEMEDEL

Apoteket

Arbetslivsresurs

Lernia

Samhall

                                                                                                                                                                       FASTIGHETER

Akademiska Hus

Götakanalbolaget

Jernhusen

SBO

Huvudområde
Hållbarhets-

arbete

Vision
AffärsidéBransch

Bemanning &rekrytering inom 
olika branscher med fokus på 

personer med funktionshinder

Att vara ledande inom 
rekrytering och matcha rätt
personer med rätt uppdrag

Motverka korruption,MR, 
åtgärder gällande diskriminering, 

kundnöjdhet, 
materialanvändning, bättre 

resvanor,arbetsmiljö &-
villkor,mångfald & jämställdhet, 

långsiktig lönsamhet

Bostadsomvandling genom 

förvärv,avveckling eller 
utveckling av fastigheter 

Att vara kommunens bästa 
partner vid övertaglighet i 

bostadsbetåndet

Investering i infrastruktur & 
tjänster för allmänhetens
nytta, energiförbrukning, 
rutiner för kundnöjdhet, 

hållbar utveckling av 
fastigheter

Fastighetsbestånd av 
stationer,kontor, 

underhållsdepåer och 
godsterminaler  längs den 

svenska järnvägen

Lönsamhet, energibesparingar, 
biologisk mångfald,

anställningsförhållanden, 
arbetsmiljö, tvångsarbete & 

barnarbete, marknadsnärvaro 

Att vara ledande med att 
bidra till en bättre  

transportsektor och ett 
grönare Sverige

Specialist inom 
organisationsutveckling, 

omställning & 
rehabilitering

Att vara ledande på 
att skapa hållbara 

organisationer

Ökade skatteintäkter,
minskad sjukskrivning 

samt 
minskad arbetslöshet

Rekrytering, utbildning  & 
bemanning 

Att vara ledande 
kunskapsföretag inom 
bemanning&utbildning

Ekonomiskt värde
minska direkta & indirekta 

växthusgaser
arbetsvilkor & 

anställningsförhållande

Läkemedel

Att erbjuda innovativa 
försörjnings- och 
farmacitjänster

God lönsamhet, insatser för 
ökadservice,patienstsäkerhet,

kompetenta & friska 
medarbetare, minska 

miljöpåverkan, miljömärkt
sortiment

Fastighetsbolag med 
inriktning mot universitet 

och högskola

Världsledande på 
kunskapsmiljöer för 

studenter och forskare

Lönsamhet,
energihushållning,

utbildningsnivå

Bedriver kanal- och 
fastighetsrörelse

Bevara och utveckla Göta 
Kanal, vara Sveriges 
ledande  besöksmål

Energibesparing
Jämställdhet

Finansbranschen:
Sveriges enda sjöfartsbank

Att underlätta finansiering för 
svenska rederier och medverka 

till svenska handelsflottans 
föryngring

Risker &möjligheter kopplat till 
klimatförändringar,materialanvä
ndning, energianvändning, MR, 

motverka korruption

 



 

29 

 

FÖRETAG

                                                                                                                                                                       FASTIGHETER

Specialfastigh.

Vasallen

                                                                                                                                                                  KULTUR/NÖJE/DRYCK

Dramaten

Operan

Svenska Spel

Systembolaget

Teracom

Huvudområde
Hållbarhets-

arbete

Vision
AffärsidéBransch

Ägare av fastigheter byggda för
kriminalvården, polis och 

ungdomsvårdshem

Att på bästa sätt förutse & 
tillfredsställa kundernas 

behov av ändamålsenliga 

Miljöanpassat byggande, effektiv 
energianvändning, jämställdhet & 
mångfald, rätt till kollektivavtal, 
kompetensutveckling, friskvård, 

arbetsmiljö, stabil ekonomi

Att med ansvar och 
service sälja 

alkoholhaltiga drycker
samt även ge kunskap 

om alkohol &hälsa

Försäljning av
akolholhaltiga

drycker 

Materialanvändning, 
marknadsnärvaro, indirekt 

ekonomisk påverkan, 
energiförbrukning, nöjda

medarbetare, organisationens 
roll i samhället

Tv operatör

Vara ledande i 
Norden och bli en av 

Europas stora Tv 
operatörer

Arbetsmiljö & 
säkerhet, 

medarbetarsamtal, 
klimatåverkan, 

avfallshantering,

Fastighetsutvecklingsbolag

Att vara ledande inom att 
förädla och utveckla 

fastigheter och områden 

Produktansvar, socialpåverkan, 
MR,  anställningsförhållanden & 
arbetsvillkor, finansiell påverkan

Nationelscen för opera & 
balett

Att uppnå en bred och stor 
publik samt göra svenskar 

stolta över sin opera.

Trakasserier pga. kön & 
barnkonventionen,

energibesparing&avfallha
ntering

Skapa ekonomiskt värde,
avfallshantering & 
energiförbrukning

anställningsförhållanden

Att berätta något 
väsentligt om mänskliga

ting genom att vända 
på saker och ting

Nationalscen för 
teaterföreställning

Spel -
Anordning av spel 

och lotterier

Att vara ledande 
gällande

produktinnovation, 
service & spelansvar

Tjäna pengar på ett 
sund sätt, ansvar 

före vinst trovärdigt 
spel, arbetsvillkor.
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4.2 Sammanställning av studieföretagens resultatindikatorer  

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av sammanställningen av studieföretagens 

resultatindikatorer. Denna sammanställning finns i sin helhet som bilagor (nr. 9-15) och hör till 

empirin. Vi har dock valt att underlätta för läsaren genom att lägga sammanställningen som bilaga då 

den omfattar ett flertal sidor. I sammanställningen kan läsaren se de företag som medverkar i 

studien samt alla de resultatindikatorer som företagen valt att helt redovisa. Företagen presenteras i 

kolumner samt GRI:s index över tillämpliga resultatindikatorer presenteras i rader. En 1:a i rutorna 

förklarar att företagen redovisar indikatorn. Längs ner finns en summa över antalet redovisade 

indikatorer för varje företag samt vilken tillämpningsnivå företaget valt att använda sig av. På sista 

bilagan (sidan 15) finns sammanfattande statistik och procentangivelser över hur många indikatorer 

som totalt redovisats inom varje område.  

Det går alltså att rangordna samtliga indikatorkategorier utifrån denna sammanställning som har 

gjorts på 30 statligt ägda företag. Den kategori som enligt denna studie visar sig vara av stort intresse 

för samtliga företag är den miljömässiga kategorin. De miljömässiga resultatindikatorerna står för 32 

procent av de totalt presenterade indikatorerna.  Vidare visar studien vilka indikatorer inom detta 

område som står i fokus för företagen, vilka omfattar energi, utsläpp till luft och vatten samt avfall.  

Vattenfall är det företag som rapporterar flest av dessa indikatorer vilka uppgår till 26 stycken och är 

även det företag som redovisar flest indikatorer totalt sett inom alla kategorier. Vattenfalls 

redovisning är gjord på tillämpningsnivå A+ vilket är den högsta nivån och innebär att alla indikatorer 

redovisas i de fallen de anses vara väsentliga. Därefter har redovisningen blivit granskad av en 

utomstående partner, varför ett plus tecken lagts till. 2 

Nästa kategori som anses vara av större intresse för de undersökta företagen är underkategorin 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor som ligger inom det sociala området. 

Resultatindikatorerna inom detta område står för 29 procent av de totala rapporterade 

indikatorerna. Anställning samt hälsa och säkerhet i arbetet är de viktigaste indikatorerna inom 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor totalt sett för samtliga företag. De företagen som 

redovisar flest av dessa indikatorer, är Samhall och Vattenfall vilka uppgår till 13 respektive 14 

stycken inrapporterade indikatorer inom denna kategori. Samhalls redovisning är gjord på 

tillämpningsnivå C+ vilket innebär att minst tio indikatorer har rapporterats och har även blivit 

granskad av en tredje person då ett plustecken lagts till. 3 

Vidare visar denna undersökning den tredje kategorin som omfattar resultatindikatorer gällande den 

ekonomiska aspekten vilket står för 14 procent av de totala redovisade indikatorerna.  Den 

resultatindikator som anses vara av stor betydelse för samtliga företag, är ekonomiska resultat. 

Vattenfall samt Sveaskog är de företagen som redovisar flest av dessa indikatorer vilka uppgår till 6 

respektive 7 stycken redovisade indikatorer. Sveaskog har redovisat på tillämpningsnivå B+ då 

åtminstone en resultatindikator från vardera GRI- kategori har redovisats. Rapporten har även här 

blivit granskad av en tredje person då ett plustecken lagts till. 4 

 

                                                             
2 Bilaga 15 
3 Ibid 
4
 Ibid 
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Därefter är det svårare att urskilja vilka områden som är viktigast. Organisationens roll i samhället 

som ligger inom det sociala området innehåller resultatindikatorer som står för 9 procent av de 

totala redovisade indikatorerna. Korruption och efterlevnad är indikatorer här inom som har stor 

betydelse för företagen. De företag som rapporterar flest indikatorer inom Organisationens roll i 

samhället är SJ, Vattenfall och Greencargo. SJ och GreenCargo redovisar på tillämpningsnivå B+ då 

även de rapporterar minst en resultatindikator från vardera GRI kategori. Nästa viktiga kategori 

under det sociala området är produktansvar som även den kategorin har resultatindikatorer som står 

för 9 procent av de totala rapporterade indikatorerna. Märkning av produkter och tjänster samt 

kundernas integritet är de mest viktiga indikatorerna här inom. De företag som redovisar flest 

resultatindikatorer gällande produktansvar, är SJ och Greencargo med 8 respektive 9 stycken 

redovisade resultatindikatorer inom detta område.  Den sista kategorin avser mänskliga rättigheter 

som omfattar ett antal resultatindikatorer vilka står för 7 procent av de totala redovisade 

indikatorerna.  Investerings- och upphandlingsrutiner, icke-diskriminering samt föreningsfrihet och 

rätt till kollektivavtal är de resultatindikatorer som anses vara mest viktiga för samtliga företag här 

inom.  Sveaskog och Vattenfall är de företagen som redovisar flest av dessa indikatorer som uppgår 

till 4 respektive 5 stycken redovisade resultatindikatorer 5.   

Sammanfattningsvis kan sägas att det sociala området är av största vikt för företagen men vid en 

uppdelning i underkategorier förefaller det miljömässiga området störst. Eftersom det sociala 

området spänner över ett stort fält bör underkategorierna fästas störst vikt vid och inte den sociala 

kategorin som helhet. Den tillämpningsnivå som visat sig är vanligast är nivå C+ då 20 företag 

redovisar enligt denna nivå. Därefter är det 6 företag som har valt att rapportera enligt 

tillämpningsnivå B+ och de resterade studieobjekten redovisar enligt C samt A+ nivåer.    

 

 

 

                                                             
5
 Bilaga 15 
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5. Analys             

 
I detta avsnitt utförs analys av resultatindikatorer och dess möjliga integrering med ett modifierat 

Balanced Scorecard. Detta görs enligt analysmodellen som återfinns i slutet av analysen. Rubrikerna i 

nedanstående text följer ett mönster anpassat efter analysmodellens GRI kategorier. De BSC 

perspektiv där indikatorer som hör till nedanstående kategorier passar in beskrivs under varje rubrik 

och på så sätt behandlas hela analysmodellen även i löpande text. Efter denna genomgång görs en 

djupare analys där vi övergripande analyserar betydelsen av den integration som vi genomfört. För 

vidare beskrivning av analysen samt analysmodellen se avsnitt 2.5 och 3.9.  

5.1 Ekonomiska indikatorer 

Analysmodellen påvisar att samtliga ekonomiska resultatindikatorer går att matcha in i det finansiella 

perspektivet då dessa indikatorer berör företagets ekonomiska prestationsmättningar vilka är 

kopplade till verksamhetens affärsidé samt vision. Med detta menas exempelvis styrmedel gällande 

organisationens intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda och andra samhällsinvesteringar. 

Det finansiella perspektivet påvisar långsiktiga målsättningar genom olika finansiella styrtal vilka 

anses vara ett riktmärke för de målsättningar samt styrmått som finns inom övriga perspektiven. 

Vidare hävdar Grankvist (2009) att hållbarhetsarbete utifrån ett ekonomiskt perspektiv handlar om 

att koppla finansiella framgångar till möjligheten att påverka de förändringar företaget strävar efter 

att åstadkomma i samhället. Kaplan & Norton (1999) påpekar därför vikten av att de finansiella 

målen bör sättas upp utifrån organisationens vision och strategi. Genom att integrera dessa 

omnämnda indikatorer i det finansiella perspektivet kan ett bättre ekonomiskt arbete uppföljas 

varför samtliga ekonomiska resultatindikatorer placeras i detta perspektiv. Enligt den 

sammanställning som tidigare har presenterats, står ekonomiska resultatindikatorer för 14 procent 

av de totala redovisade indikatorerna. Vidare visar studien att Vattenfall och Sveaskog är de 

företagen som redovisar flest indikatorer inom detta område med fokus på ekonomiska resultat samt 

indirekt ekonomisk påverkan. Enligt denna studie är exempelvis Sveaskogs vision att vara ledande 

inom att utveckla skogens olika värden. De redovisar även 6 resultatindikatorer inom ekonomiskt 

område vilket tyder på hur deras hållbarhetsredovisning avspeglar företagets affärsidé och vision. 

Panayiotou et. al (2009) kom i sin undersökning fram till att ekonomiska aspekter i de undersökta 

företagen, passade in under det finansiella perspektivet. Detta överstämmer med vår undersökning 

av statligt ägda företag i en svensk miljö då samtliga ekonomiska resultatindikatorer går att integrera 

i det finansiella perspektivet.          

5.2 Miljöindikatorer 

De miljöindikatorer som redovisas av de statliga företagen kan appliceras på olika ställen i 

analysmodellen. Efter en närmare förståelse av de olika indikatorerna är det dock främst 

processperspektivet som är ett lämpligt perspektiv för dessa mätningar. Inom processperspektivet 

utvecklas mål och mått för processer som är kritiska för att bibehålla nöjda och lojala kunder samt 

tillfredställa aktieägare (Kaplan & Norton, 1992) Miljöområdet är ett område som är mycket viktigt 

för företaget ur dessa aspekter. Genom att satsa på miljövänligt material i produktionen samt mäta 

energi och vattenförsörjningen i den verksamheten som bedrivs samt de processer som fortlöper 

bidrar företaget till ett bättre miljöarbete. Processperspektivets olika områden 

innovationsprocessen, supply-processen samt eftermarknadsprocessen (Kaplan & Norton, 1999) bör 
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alla främja naturresurserna ur ett hållbarhetsperspektiv. Användning av miljövänliga maskiner både i 

produktion samt övrig stödjande verksamhet är av yttersta vikt. Genom att införliva dessa indikatorer 

i processperspektivet kan ett tydligare miljöarbete följas upp och kommunikationen förbättras. Enligt 

Kaplan & Norton (1999) är en tanke med styrkortet att alla medarbetare förstår hur de bidrar till 

företagets framsteg och därmed kunna förverkliga visionen. Vattenfalls vision/affärsidé är 

exempelvis att vara ledande i att investera i förnybar energi. De redovisar även flest indikatorer inom 

området miljö av alla företag.  

Vid analys kan ett par indikatorområden inom miljö vara svårare att passa in i processperspektivet 

enligt vår mening. ”Biologisk mångfald” är ett område som inte direkt kan härledas till verksamheten 

och dess arbetsområde (för innebörd, se bilaga 5). Enligt Figge et. al (2002) kunde ett ”non market 

aspects” perspektiv tillämpas om någon faktor inte direkt kunde härledas till det rådande 

marknadssystemet utan ansågs ligga utanför det rent marknadsmässiga området. Förslagsvis skulle 

”biologisk mångfald” och de indikatorer som hör dit placeras i ett ”non market” perspektiv. Enligt 

Figge et.al (2002) kan dock en sådan lösning ändå påverka företagen finansiellt direkt eller indirekt. 

De har alltså en påverkan på organisationen ändå. SJ, Sveaskog, Vattenfall och LKAB har alla ett 

flertal redovisade indikatorer inom området biologisk mångfald (se bilaga). Den sista indikatorn inom 

miljökategorin är ”övergripande”. Den bör integreras i det finansiella perspektivet då denna indikator 

behandlar kostnader och investeringar för interna miljöskyddsprocesser. Panayiotou et. al (2009) 

kom i sin undersökning fram till att miljöaspekterna i de företag de valt att undersöka passade in 

under det finansiella perspektivet, processperspektivet samt kundperspektivet. På så sätt särskiljer vi 

oss i den analys vi gjort av indikatorerna som de statliga företagen redovisar avseende 

kundperspektivet som vi inte använt oss av i matchningen med de miljömässiga indikatorerna. 

5.3 Sociala indikatorer 

5.3.1 Produktansvar   

Produktansvar är ett område vars resultatindikatorer står för 9 procent av de redovisade 

indikatorerna. Kategorin kan placeras i ett kundperspektiv då det berör företagets kundfokuserade 

prestationsmått. Indikatorn Kundernas integritet vilket innebär att värna om kunden och information 

om denne, är ett exempel på de kundfokuserade områdena som behöver mätas. Samtliga 

resultatindikatorer inom produktansvar går att applicera i det omnämnda perspektivet då Kaplan & 

Norton (1999) hävdar att det är viktigt och mäta hur företag presterar gentemot sina kunder. Vidare 

påpekar Grankvist (2009) vikten av att ta ett socialt ansvar gentemot sin omvärld då viktiga frågor 

som berör olika intressentgrupper såsom aktieägare, anställda, affärspartner och konsumenter bör 

lyftas upp. Genom att applicera samtliga indikatorer i ett kundperspektiv kan ett tydligare socialt 

arbete efterträdas i syfte att uppnå de uppsatta målen inom detta perspektiv.    

 Vidare hör en del resultatindikatorer även till andra perspektiv såsom process samt lärande & tillväxt 

då det handlar om företagets målsättningar gällande satsningar på utvärdering av produkter samt 

säkerhetspåverkan. Detta bestyrks av Kaplan & Norton (1999) som hävdar att företag måste göra 

klart för sig internt vilka kundfokuserade mål och mått som skall sättas upp för att kunna därefter 

tillfredställa kundernas behov. Detta innebär ett behov av att uppmärksamma de angelägna 

processerna för att kund- och aktieägarens mål skall uppnås. Vidare påpekar dessa författare även 

vikten av de målsättningar som organisationer bör sätta upp för att främja organisationens lärande. 

Den ständiga strävan efter att förbättra sig, ökar företagets värde enligt Kaplan & Norton(1999). Det 
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går att finna ett samband mellan de indikatorer som samtliga företag redovisar och deras affärsidé, 

vision samt huvudområde inom hållbarhetsarbete med hjälp av den presenterade 

sammanställningen. SJ, Systembolaget, Vattenfall och GreenCargo har en del redovisade indikatorer 

inom detta område vilket avspeglar deras affärsidé och vision. Exempelvis är Systembolagets vision 

att med ansvar och service sälja alkoholhaltiga drycker och även ger kunskap om hälsa. Detta kan 

avläsas utifrån deras hållbarhetsredovisning då detta företag redovisar fem stycken 

resultatindikatorer inom produktansvar.   

Enligt referensmodellen kunde Panayiotou et. al (2009) integrera sociala aspekter såsom ”work 

practices” i det finansiella, processperspektivet samt lärande- och tillväxt perspektivet. Det som vi 

har kommit fram till i vår undersökning skiljer sig något från den grekiska undersökningen.  Det 

finansiella perspektivet ersätts med kundperspektivet om vi utgår ifrån att produktansvar tillhör 

”work practice” kategorin enligt Panayiotou et. al.  

5.3.2 Anställning och arbetsvillkor 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor är ett område som enligt Kaplan och Nortons BSC - modell 

hör till lärande- och tillväxt perspektivet. Enligt Ax och Bjornenak (2004) kan modeller förändras för 

att anpassas till olika miljöer vilket vi tagit fasta på i vår analysmodell genom de tillägg som gjorts 

utöver den vanliga BSC modellen. Olve et. al förespråkar ett femte perspektiv när han talar om 

Sveriges betoning på de anställda. Medarbetarperspektivet i vår modell anser vi lämpat för svenska 

förhållanden. Enligt sammanställningen över de statliga företagens indikatorer är ett sådant 

perspektiv väl befogat då en stor del av indikatorerna redovisas inom detta område. Det verkar som 

att det är ett viktigt område för företagen generellt. 29% av de totalt redovisade indikatorerna 

redovisas inom detta område. De flesta indikatorer inom anställning och arbetsvillkor kan appliceras 

inom lärande- och tillväxt perspektivet enligt Kaplan & Norton. Inom detta perspektiv finns mål som 

främjar lärande inom organisationen (Kaplan & Norton, 1999). Lärande & tillväxtperpsektivet berör 

utbildning i arbetsmiljö samt säkerhet vilket främjar lärandet på arbetsplatsen. Vi har dock valt att 

applicera ett flertal indikatorer inom det tillagda medarbetarperspektivet med viss reservation för en 

del av underkategorierna som lämnas fritt att välja (lärandeperspektiv eller medarbetarperspektiv) 

beroende på vilken indikatorgrupp det handlar om (utbildning och hälsa & säkerhet i arbetet). 

Indikatorer inom underkategorin Hälsa & säkerhet i arbetet passar även in under processperspektivet 

då berör företagets interna processer gällande arbetsmiljö och säkerhet.  

För ett flertal av de statliga företagen är anställning och arbetsvillkor vikiga ansvarsområden inom sitt 

sociala ansvarstagande. Exempel på detta är Samhall, SJ, SBAB, ALMI, Arbetslivsresurs, Dramaten, 

Lernia och Apoteket. Det är intressant att oavsett bransch företagen verkar inom, redovisas ett flertal 

indikatorer inom detta område. Enligt Olve et. al (1997) som förespråkar ett medarbetarperspektiv är 

anledningen till det just att vi i Sverige premierar personalens välmående och medbestämmande. 

Detta är generellt och även något som alltså återspeglas i den undersökning som har gjorts på våra 

företag. Därför anses det allt viktigare att dessa blir strategiskt förankrade i verksamheten genom att 

de lyfts in i en modifierad BSC- modell. Som exempel kan nämnas Lernia som har som vision att vara 

ett ledande kunskapsföretag inom bemanning och utbildning eller Samhall vars vision är att vara 

ledande inom rekrytering och matcha rätt person med rätt uppdrag. Dessa företag är specifikt 

inriktade mot detta område varav en integrering skulle kunna ha en stor betydelse.  
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Enligt Panayiotou et. al (2009) kan sociala aspekter såsom ”work practice” integreras i det finansiella-

, process- samt lärande- och tillväxt perspektivet. Enligt vår undersökning av statliga svenska företag 

är en integrering av resultatindikatorer inom denna kategori lämpligt inom lärande- och 

tillväxtperspektivet samt medarbetarperspektivet. Detta visar att vår integrering av de omnämnda 

indikatorer avviker något från den slutsats som Panayiotou et. al (2009) kom fram till i sin 

undersökning om vi utgår ifrån att arbetsförhållande & arbetsvillkor tillhör ”work practice” området. 

5.3.3 Mänskliga rättigheter 

Resultatindikatorer inom området mänskliga rättigheter står för 7 procent av de totalt redovisade 

indikatorerna och går att placera i flera perspektiv. De flesta resultatindikatorer appliceras dock i 

medarbetar perspektivet då det berör personalens välmående och medbestämmande som Olve et. Al 

(1997) även påpekar vikten av ett sådant perspektiv i en modifierad BSC modell i Svensk miljö. 

Anledningen till detta är att vi i Sverige belägger stor vikt på dessa aspekter vilket går att avläsas 

utifrån de undersökta företagens hållbarhetsredovisningar. Sveaskog, Vattenfall och GreenCargo är 

några exempel på de företag som redovisar en del resultatindikatorer inom detta område. Det finns 

även ett samband mellan vad dessa företag redovisar i sina hållbarhetsrapporter och deras vision då 

exempelvis GreenCarcos vision är att erbjuda hållbara logistiklösningar med hänsyn till socialt, 

miljömässigt samt ekonomiskt ansvar. Därmed avspeglar deras hållbarhetsredovisning den visionen 

som företaget står för. Vidare kan en del andra resultatindikatorer såsom investeringar - säkerhets -

och upphandlingsrutiner appliceras även i andra perspektiv såsom lärande & tillväxt, kund samt 

”non-markets aspects”. Detta för att det handlar om de investeringar som görs i syfte att framhålla 

utbildningar i policyer och rutiner om mänskliga rättigheter på arbetsplatsen. Detta bestyrker även 

Kaplan & Norton(1999)då de hävdar att hållbarhetsindikatorer som berör arbetsförhållanden på 

arbetsplatsen som främjar lärande, skall integreras i ett lärande & tillväxt perspektiv.   

Panayiotou et. al (2009) kom i sin undersökning fram till att resultatindikatorer inom detta område 

bör integreras i det finansiella -, kund- samt lärande- och tillväxt perspektiven. Detta skiljer sig något 

från vårt resultat då andra perspektiv såsom medarbetarperspektiv och ett ”non- market aspects” 

perspektiv har lagts till.  

5.3.4 Organisationens roll i samhället 

Organisationens roll i samhället tillhör det sociala området och innefattar underkategorierna 

samhälle, korruption, politik, konkurrenshämmande aktiviteter samt efterlevnad. De indikatorer som 

finns inom dessa kategorier kan matchas med flera av analysmodellens perspektiv. Totalt värde av 

bidrag eller gåvor kan matchas in i det finansiella perspektivet liksom böter för brott mot lagar. Andra 

exempel är åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter som skulle kunna matchas med 

process perspektivet. Vissa indikatorer inom de olika underkategorierna har vi i vår analys matchat in 

under non -market aspects. Vi refererar då till litteraturen som beskriver dessa aspekter som sådana 

som ligger utanför det rent marknadsmässiga området men som ändå påverkar företaget (Figge et. al 

2002). Det politiska området är ett exempel på detta. Green Cargo, Svenska Spel, SJ och Svensk 

Export Kredit, SEK, redovisar ett flertal indikatorer inom området ”organisationens roll i samhället”. 

Svenska Spels vision är exempelvis att vara ledande gällande produktinnovation, service och 

spelansvar. Dess betoning när det gäller hållbarhetsarbetet är att tjäna pengar på ett sunt sätt med 

ansvar före vinst och trovärdigt spel.  
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Panayiotou et. al (2009) kom i sin undersökning fram till att resultatindikatorer inom detta område 

bör integreras i det finansiella -, kund- samt lärande- och tillväxt perspektiven. Detta skiljer sig något 

från vårt resultat då vi utifrån vår analysmodell har tillämpat alla perspektiv utom 

medarbetarperspektivet för detta område.  

5.4 Övergripande analys   

Det går att finna ett tydligt samband mellan de indikatorer som samtliga företag redovisar och deras 

affärsidé, vision samt huvudområde inom hållbarhetsarbetet. Detta samband gör en integration med 

ett Balanced Scorecard än mer intressant. Enligt Kaplan & Norton konkretiseras visionen än mer vid 

implementerandet av Balanced Scorecard. Den långsiktiga styrningen är enligt Kaplan & Norton 

central. Genom att implementera ett BSC med ett hållbarhetsperspektiv kan miljövänliga processer 

leda till bättre miljövänliga produkter, nöjdare kunder samt därigenom leda till vinst. Exempelvis är 

Vattenfalls vision att vara ledande i att investera i förnybar energi och i sitt hållbarhetsarbete skall 

det fokuseras främst på förnybar energi, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, produktansvar samt lokal 

anställning. Företaget redovisar även flest miljömässiga indikatorer i sin hållbarhetsredovisning vilket 

tyder på deras intresse att lyfta fram dessa indikatorer i sin hållbarhetsrapport för att understyrka sin 

vision.  GreenCargo och SJ är andra exempel på att det finns en koppling mellan företagets vision och 

de presenterade indikatorerna, enligt denna studie. Företagens vision är att vara ledande inom sin 

bransch med hänsyn till socialt, miljömässigt samt ekonomiskt ansvar. De rapporterar även flest 

indikatorer inom organisationens roll i samhället och produktansvar vilket tyder på företagens 

intresse att framlyfta dessa indikatorer som är kopplade till respektive vision samt huvudområde 

inom hållbarhetsarbete.  

 

Analysen visar också på en nödvändighet att konkretisera visionen genom att välja ut de mest 

relevanta indikatorerna för sin verksamhet. Vattenfall och SJ, som tidigare nämnts redovisar ett stort 

antal mått från alla kategorier vilket är positivt men samtidigt kan det vara av stor vikt att 

konkretisera hållbarhetsarbetet efter den specifika visionen. Enligt Borglund et. al (2010) finns det en 

stor risk att företag börjar rapportera för många indikatorer i syfte att visa hur duktiga de är istället 

för att rapportera de mest relevanta resultatindikatorerna som är kopplade till sin verksamhet. Enligt 

Kaplan & Norton är ”det du mäter det du får”. Det är därför viktigt för företag att mäta upp de 

verksamhetsområden som är kopplade till sin vision för att åstadkomma ett hållbart företagande.   
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5.5 Tillämpning av analysmodell 

 

Analys av resultatindikatorer och dess möjliga integrering med ett Balanced Scorecard. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie är att analysera om statliga företag, utifrån vår referensmodell, kan 

integrera verksamhetens hållbarhetsredovisning och dess indikatorer med ett balanserat styrkort och 

hur en sådan integration skulle vara möjlig. Vidare syftar arbete även till att analysera varför en 

sådan integration skulle vara av betydelse för dem.  För att kunna dra slutsatser och uppnå studiens 

syfte kommer vi att försöka svara på de undersökningsfrågor som ligger till grund för studien. 

 

Integrering av statliga företags resultatindikatorer i ett Balanced Scorecard 

Den första frågan vi ville ha svar på var om det är möjligt för svenska statliga företag att utifrån vår 

referensmodell, integrera verksamhetens hållbarhetsredovisning och dess indikatorer med ett 

Balanced Scorecard, och i så fall hur? Utifrån den information som vi har fått fram gällande de 

statliga företagens indikatorer, som redovisas enligt GRI, kan vi dra slutsatsen att en integration är 

fullt möjlig. Däremot kan det diskuteras huruvida en integration exakt enligt vår referensmodell är 

det mest lämpliga för dessa företag.  

 

Integrationen har skett utifrån GRI:s riktlinjer och kategorier varför det har framkommit under 

studiens gång att en integration för en annan typ av företag som använder samma 

redovisningsprinciper möjligen hade kunnat uppnå ungefär samma resultat. Det intressanta är att 

betoningen i vilka indikatorer som redovisas mest hos just våra företag innebär med fördel en viss 

modifiering från referensmodellen. Vi har bland annat sett ett mönster i just våra studieobjekt vad 

det gäller redovisningen inom området anställningsförhållanden och arbetsvillkor. Ett flertal 

indikatorer redovisas inom denna grupp, och de flesta företag redovisar dem. Därför upptäckte vi 

alltså ett behov av att modifiera den referensmodell som vi utgick ifrån. Detta kanske inte hade 

behövts på en annan typ av studieobjekt men i våra fall var det något som vi fann lämpligt, för att 

lyfta fram den starka betydelse som denna kategori innehar hos våra fallföretag. Modifieringen 

bestod i att ytterligare ett perspektiv lyftes in i modellen, ett medarbetarperspektiv, skapat för de 

indikatorer som var lämpligare att placera där. Detta skiljer sig från referensmodellen på så vis att de 

troligtvis har integrerat dessa indikatorer inom lärande- och tillväxtperspektivet. 

 

Enligt referensmodellen har inget ytterligare perspektiv lagts till alls utan de tidigare forskarna har 

kommit fram till att en full integration av GRI:s indikatorer är möjlig i den befintliga BSC modell som 

Kaplan och Norton har utvecklat. Där skiljer vi oss alltså från dessa forskare. Inte bara då 

medarbetarperspektivet har lagts till utan även på ytterligare en punkt. Vi har även tagit fasta på det 

förslag som Figge et. al (2008) lyfte fram som ett alternativ till en direkt integration, nämligen att 

även innesluta ett ”non-market aspects” perspektiv. Detta för att ta fasta på de indikatorer som vi 

anser inte är direkt hänförliga till de andra perspektiven på så vis att de inte kan kopplas till företag 

och dess verksamhet på den rådande marknad som de verkar inom.  

Även om en integration alltså enligt tidigare forskares modell är fullt möjlig så är den enligt oss inte 

fullt ut lämplig i de svenska förhållanden som våra valda studieobjekt verkar i. Det behövs en modell 

som förmedlar en något djupare dimension. Vi presenterar nedan en föreslagen modell som svaret 

på studiens första undersökningsfråga mynnar ut i, och som således uppnår ena sidan av syftet med 

studien:  
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I vår föreslagna modell ovan har vi till skillnad från referensmodellen lagt till perspektiv för 

medarbetarna samt ett ”non market aspects” perspektiv. Dessa påverkar de andra perspektiven 

indirekt och direkt.  

 

Varför är en integrering betydelsefull för statliga företag? 

En aspekt som vi analyserat och som hör till den andra undersökningsfrågan är varför en integration 

av GRI:s indikatorer och Balanced Scorecard är betydelsefull för dessa statliga företag? För att kunna 

svara på den frågan är det viktigt att analysera hur indikatorerna hänger samman med företagens 

affärsidé och vision. Studien av våra fallföretag visar överlag att affärsidén och visionen som 

företagen har återspeglar sig i vilka indikatorer som redovisas. I vissa fall är det mycket tydligt och i 

andra fall är det ett svagare samband även om det kan urskiljas. Oavsett så påvisar detta vikten av en 

tydligare strategisk förankring och inte bara en allmän redovisning. I annat fall finns det en stor risk 

att sociala aspekter inte mäts i verksamheten och därmed är det omöjligt att påverka. Enligt Kaplan & 

Norton är ”det du mäter det du får”. Det är därför viktigt för företag att mäta upp de 

verksamhetsområden som är kopplade till sin vision för att åstadkomma ett hållbart företagande.   

     

Vattenfall rapporterar exempelvis flest av de miljömässiga indikatorerna vilka uppgår till 26 stycken 

och är även det företag som redovisar flest indikatorer totalt sett inom alla kategorier. Deras 

affärsidé och vision är att vara ledande i att investera i förnybar energi vilket avspeglar i företagets 

hållbarhetsredovisning. Det är därför viktigt för denna verksamhet med en integrering av sina GRI:s 

indikator och BSC för att kunna operationalisera hållbarhetsredovisningen inom organisationen.       

 

Vikten av en integration kan alltså därför anses viktig för det strategiska arbetet och för att företagen 

skall finna ett lämpligt system där redovisningen kan tillämpas inom organisationen. Vikten av ett 

fungerande system diskuterades inledningsvis och har under studiens gång ytterligare förstärkts. 
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7. Diskussion 

I den här uppsatsen har vi kommit fram till hur ett hållbarhetsperspektiv på Balanced Scorecard 

skulle kunna se ut. Ett sådant modifierat Balanced Scorecard som modellen i slutsatsen visar kan 

användas för att översätta den verbalt formulerade strategin som finns inom verksamheter till 

operationella termer. Detta styrkort bidrar till ett starkt verktyg för ett integrerat arbete med CSR 

och hjälper företagen att lyckas övervinna de tillkortakommanden det kan innebära att använda 

andra metoder för ett fungerande hållbarhetsarbete.  

Om inte hållbarhetsarbetet får en strategisk förankring genom att det blir en del av företagens 

övergripande strategi förlorar det sin mening. Vid införlivandet i verksamheten genom ett Balanced 

Scorecard kan det istället kommuniceras, mätas och kontrolleras av ledningen. De resultatindikatorer 

som GRI erbjuder kan med fördel användas vid införlivandet av hållbarhetsarbetet men även 

verksamheter som innehar ett mer otydligt arbete med CSR och inte har utvecklade mått 

överhuvudtaget kan använda modellen. De skulle med fördel kunna börja direkt med utvecklingen av 

ett internt hjälpmedel i verksamheten istället för att satsa allt på GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsarbete. Detta system är externt ett bra hjälpmedel men som Borglund et. al (2010) 

nämner i rapporten från regeringskansliet så blir det lätt en hets efter att redovisa så många 

indikatorer som möjligt för att det ska se så bra ut som möjligt. Detta istället för att fundera ut vilka 

som är de strategiskt viktigaste indikatorerna just för sin egen verksamhet.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

De slutsatser som framkommit kan leda till funderingar över hur en integrering inom andra 

verksamheter kan gå till. En analys av andra typer av svenska företag som idag inte har kommit lika 

långt inom hållbarhetsredovisningen skulle kunna vara av intresse.  Vari ligger betoningen inom 

hållbarhetsarbetet hos dessa företag och hur kan de lyckas integrera sina mått med ett Balanced 

Scorecard? Alla verksamheter redovisar inte enligt GRI:s system men kan ändå arbeta med frågor 

som rör CSR och socialt ansvarstagande. En analys över mål och mått som skulle kunna vara lämpliga 

att införliva i en verksamhet som inte uttryckligen arbetar enligt GRI:s koncept skulle därför kunna 

vara av intresse. Användning av vårt föreslagna ramverk vid en sådan undersökning skulle kunna leda 

till utvecklingen av ytterligare ett annorlunda ramverk för hållbarhetsarbetet, alternativt bekräftas 

fungera även inom andra verksamheter än företag med ett statligt ägande till 100 procent.  
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BILAGA 15 –  FORTSÄTTNING SAMMANSTÄLLNING AV GRI NDIKATORER 7/7 

Indikatorkategorier                                                    Indikator LKAB Apoteket Summa Ktgsum2 %/tot tillg. mått
Ekonomiska resultat, EC 1-4 EC1 1      1           27             

EC2 1           7               
EC3 1      16             
EC4 1      18             

Marknadsnärvaro, EC 5-7 EC 5 T -       -            -                
EC 6 4               
EC7 2               

Indirekt ekonomisk påverkan, EC 8-9 EC 8 5               
EC 9 T -       -            6               

Material, EN 1-2 EN 1 1      -            6               
EN 2 2               

Energi, EN 3-7 EN 3 1      20             
EN 4 1           24             
EN 5 T 1      8               
EN 6 T 1      6               
EN 7 T 3               

Vatten, EN 8-10 EN 8 5               
EN 9 T 2               
EN 10 T -                

Biologisk mångfald, EN 11-15 EN 11 1      5               
EN 12 1      4               
EN 13 T 1      4               
EN 14 T 5               
EN 15 T 2               

Utsläpp till luft och vatten samt avfall, EN 16 1           24             
 EN 16-25 EN 17 1           11             

EN 18 T 6               
EN 19 3               
EN 20 1      5               
EN 21 1               
EN 22 1      13             
EN 23 1      1           7               
EN 24 T 2               
EN 25 T 2               

Produkter och tjänster, EN 26-27 EN 26 8               
EN 27 1               

Efterlevnad, EN 28 EN28 1      1           11             
Transport, EN 29 EN 29 T 4               
Övergripande, EN 30 EN 30 T 3               
Kundernas hälsa och säkerhet, PR 1-2 PR 1 1           5               

PR 2 T 4               
Märkning av produkter och tjänster, PR 3-5 PR 3 5               

PR 4 T 3               
PR 5 T 16             

Marknadskommunikation, PR 6-7 PR 6 6               
PR 7 T 5               

Kundernas integritet, PR 8 PR 8 T 1           5               
Efterlevnad, PR 9 PR 9 1           8               
Anställning, LA 1-3 LA 1 1           24             

LA 2 1           13             
LA 3 T 10             

Relationer mellan anställda och ledning, LA 4-5 LA 4 1      1           20             
LA 5 1           8               

Hälsa och säkerhet i arbetet, LA 6-9 LA 6 T 1           8               
LA 7 1      1           20             
LA 8 1      8               
LA 9 T 7               

Utbildning, LA 10-12 LA 10 1      14             
LA 11 T 6               
LA 12 T 14             

Mångfald och jämställdhet, LA 13-14 LA 13 1      16             
LA 14 9               

Investerings-och upphandlingsrutiner, HR 1-3 HR 1 1               
HR 2 1           5               
HR 3 T 4               

Icke-diskriminering, HR 4 HR 4 1      1           18             
Föreningsfrihset och rätt till kollektivavtal, HR 5 HR 5 5               
Barnarbete, HR 6 HR 6 4               
Tvångsarbete, HR 7 HR 7 3               
Säkerhetsrutiner, HR 8 HR 8 T 4               
Ursprungsbefolkningens rättigheter, HR 9 HR 9 T 1               
Samhälle, SO 1 SO 1 1      6               
Korruption, SO 2-4 SO 2 1           10             

SO 3 5               
SO 4 8               

Politik, SO 5-6                                                              SO 5 T 4               
SO 6 T 4               

Konkurrenshämmande aktiviteter, SO 7 SO 7 1           9               
Efterlevnad, SO 8 SO 8 1           13             

Summa: 21 21 620    0

Tillämpningsnivå: C+ B+

197 32% 30

85 14% 9

57 9% 9

177 29% 14

45 7% 9

59 9% 8

100%

 


