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Sammanfattning	  
Bakgrund:	  Utvecklingen i samhället uppmanar individer och organisationer att ta ett 
miljömässigt och socialt ansvar för att främja en hållbar utveckling. Högskolor och 
universitet har i tidigare forskning framställts som organisationer med stor potential att 
påverka aktörer i samhället till ett mer hållbart levnadssätt. Detta kräver emellertid viss 
förändring av högskolans verksamhet och styrning. Förändringar som i tidigare studier 
inte visat sig vara helt enkla då aspekter som bristande intresse och engagemang bland 
medarbetare kan göra arbetet svårt. 	  

Ett styrmedel som kan förenkla hållbarhetsarbetet är det balanserade styrkortet som är 
en väletablerad modell inom ekonomistyrning. Styrkortet har i tidigare studier visat sig 
vara användbart för att mäta och utvärdera strategier vid högskoleinstitutioner. Det 
förekommer emellertid ett forskningsgap om hur hållbarhetsaspekter skulle kunna 
integreras i en sådan styrmodell för att passa en högskoleinstitution. Denna studie har 
genomförts som en fallstudie vid Handelshögskolan vid Umeå universitet då detta är en 
högskoleinstitution som har ett pågående förändringsarbete med avseende på hållbarhet. 	  

Syfte:	  För att ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter inte ska bli verkningslöst 
krävs det att det finns rätt förutsättningar i organisationen. Studiens delsyfte är därför att 
studera hur medarbetare vid en högskoleinstitution upplever sitt ansvarstagande samt 
vilka drivkrafter och svårigheter som existerar med hållbarhetsarbetet. Detta ämnar ge 
ett teoretiskt bidrag till tidigare studier om hållbarhetsinitiativ i högskolan.	  	  

Studiens huvudsyfte är att förstå Handelshögskolans verksamhet för att utforma ett 
balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter. Studiens huvudsyfte ämnar bidra till 
rådande teori kring det balanserade styrkortets användningsområde inom högskolan. 
Studien ämnar även ge ett praktiskt bidrag och rekommendationer till 
Handelshögskolan genom det styrkort som tagits fram.	  

Teoretiska utgångspunkter: Uppsatsens teoretiska del innefattar ett kapitel om 
högskolan som offentlig organisation för att ge en bakgrund till det fall som vi studerar. 
Vidare presenteras tidigare forskning om högskolans roll i en hållbar utveckling samt 
drivkrafter och svårigheter som tidigare studier visat på. Genom institutionell teori 
skapas en förståelse till varför organisationer drivs till att ta hållbarhetsinitativ och 
varför svårigheter uppstår. Till sist presenteras teorier om det balanserade styrkortet som 
ligger till grund för utformningen av den modell som tagits fram i denna studie.  	  

Praktisk metod: För att besvara studiens delsyfte har tretton semi-strukturerade 
intervjuer genomförts med syfte att inrymma samtliga verksamhetsområden; forskning, 
utbildning och samverkan. Studiens huvudsyfte har delvis besvarats genom intervjuerna 
men dessa har även kompletterats med en dokumentanalys.	  

Resultat och slutsatser: Studien visade att de främsta drivkrafterna var engagemang 
och intresse från ledning och medarbetare, initiativtagande från andra handelshögskolor, 
intressenters påtryckningar samt profileringsmöjligheter. Vi kom fram till att 
medarbetare till viss del upplever att förändringen inte är praktiskt genomförbar och att 
ett bristande intresse kan utgöra svårigheter i förändringsarbetet. 

Resultatet visar på ett balanserat styrkort för en högskoleinstitution som utgår ifrån tre 
perspektiv som motsvarar högskolans tre kärnverksamheter; utbildning, forskning och 
samverkan samt ett medarbetarperspektiv. Resultatet visar att det mest effektiva sättet 
att inkludera hållbarhet i styrkortet är att integrera aspekterna i alla fyra perspektiven.  
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1.	  Inledning	  	  	  
Detta kapitel inleds med en problembakgrund som redogör för hållbar utveckling och 
högskolans roll i denna samhällsutveckling. Problemdiskussionen lyfter fram det 
balanserade styrkortet som styrmodell samt vilka fördelar och nackdelar som finns med 
detta styrverktyg. Därefter knyts diskussionen samman och studiens forskningsgap samt 
teoretiska och praktiska bidrag synliggörs vilket slutligen resulterar ett delsyfte och 
huvudsyfte med tillhörande forskningsfrågor.  	  

1.1	  Problembakgrund	  	  
Att det i dagens samhälle pågår en debatt om vilken påverkan vår ökade 
resursanvändning och levnadsstandard har på samhället och miljön är de flesta 
medvetna om. Debatten om en hållbar utveckling, eller hållbarhet som är en vanlig 
benämning i litteraturen, fick ett stort genomslag när FN:s världskommission för miljö 
och utveckling (WCED) lanserade den så kallade Brundtlandsrapporten år 1987. I 
rapporten definieras hållbarhet som "en utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" (WCED, 
1987, s. 43). Politiker var rörande överens om att människans agerande hade lett till 
konsekvenser för vårt jordklot och att dessa varningssignaler måste tas på allvar. 	  

Trots konsensus har de miljömässiga och sociala problemen snarare förvärrats än 
förbättrats sedan Brundtlandsrapporten (Hansmann, 2010, s. 2874). Till exempel infaller 
Earth Overshoot Day, som är den dag då årsproduktionen av ekologiska resurser är 
förbrukad, allt tidigare för varje år som går (Nyman, 2014). Samtidigt misslyckas 
samhället med att överkomma sociala problem, som till exempel fattigdom, trots en 
snabb teknologisk utveckling som tillåter en förbättrad ekonomisk tillväxt (Hansmann, 
2010, s. 2874). Många menar att hållbarhet först kan uppnås när dessa sociala, 
miljömässiga och ekonomiska aspekter är i balans (se till exempel Gladwin et al., 1995, 
s. 878 och Elkington, 1999, s. 72). 	  

De organisationer som finns i samhället har en betydelsefull roll när det kommer till att 
främja en hållbar utveckling. Detta har satt press på företagen att agera ansvarsfullt 
gentemot samhället (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 132). Samtidigt styrs företagen av 
individer som vanligen har någon form av akademisk utbildning (Cortese, 2003, s. 16; 
Jabbour, 2009, s. 49). Dessa företagsledare kan göra skillnad och bidra till en hållbar 
utveckling men forskare menar att individer behöver rätt kunskap för att kunna fatta 
hållbara beslut (Sibbel, 2006, s. 74; Stephens et al., 2008, s. 321; Hansmann, 2010, 
s.2875). En stor del av den kunskap som produceras och sprids i samhället står 
högskolorna och universiteten (fortsättningsvis högskola) för. Detta är även något som 
Barth et al. (2007, s. 416) understryker och menar att högskolorna måste vara delaktiga i 
diskussionen kring hållbarhet och att det är av stor betydelse att införa en ny 
inlärningskultur där fokus ligger på en hållbar framtid. Således är högskolan en 
institution som indirekt kan bidra till en hållbar utveckling och därför en intressant 
organisation att studera. 	  

Att utbildning har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling har också konstaterats 
på en global nivå. Under miljö- och utvecklingskonferensen i Johannesburg 2002 
enades deltagarna om att ”utbildning har potential att spela en viktig roll i att 
förverkliga en framtida vision om en hållbar utveckling som länkar samman ekonomiskt 
välstånd med respekt för kulturell mångfald, jorden och dess resurser” (egen 
översättning) (UNESCO, 2007, s. 6). En högskola har emellertid möjlighet att nå ut till 
fler intressenter än enbart studenter. Genom att samverka med det omgivande samhället 
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kan intressenter både ta del av och influera forskningen och utbildningen (UKÄ, 2004, 
s. 7). I Sverige slås högskolornas betydelse fast i högskolelagen (1992:1434) där det 
anges att ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär 
att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och 
social välfärd och rättvisa". Även näringslivet efterfrågar arbetstagare med denna 
kunskap. Representanter för stora koncerner som Ikea, Ica och H&M menar att 
ekonomutbildningarna måste satsa på hållbarhetsinslag i undervisningen (Killander, 
2013).  	  

Högskolan har sedan lång tid tillbaka haft en betydelsefull roll som förändringsagent i 
samhället (Stephens et al., 2008, s. 332). I takt med att samhället har förändrats har det 
även krävts en förändring av högskolans organisation. Redan under industrialiseringen 
uppmanades högskolan till att expandera och börja utbilda ingenjörer eftersom 
samhället efterfrågade fler individer med teknisk kunskap (Stephens et al., 2008, s. 
332). Under 70-talet infördes utbildningsprogram med syfte att utbilda arbetstagare i 
den offentliga sektorn, då staten såg potential till att högskolan kunde bidra med att 
bygga upp det svenska välfärdssamhället (Askling et al., 1999, s. 182). Som ovan nämnt 
har staten tidigare haft ett stort inflytande över högskolans verksamhet. De senaste tjugo 
åren har emellertid präglats av en decentralisering där högskolorna fått ökad 
självständighet medan staten tilldelats en mer utvärderande roll (Sahlin-Andersson, 
2010, s. 40). Detta har inneburit att högskolan kompletterat sin styrning med principer 
från företagsvärlden. Högskolan har till exempel blivit mer konkurrensutsatt i takt med 
att den statliga finansieringen har minskat. Detta har bidragit till att högskolan är mer 
beroende av att samverka med det omgivande samhället för att hämta in extern 
finansiering (Askling et al., 1999, s. 117). Att verka legitim gentemot intressenterna i 
omgivningen har fått en stor betydelse och högskolan arbetar idag med 
kvalitetsgranskning för att uppnå vissa ackrediteringar (Sahlin-Andersson, 2010, s. 40). 
Till exempel har, i dagens läge, sju högskolor i Sverige implementerat ett 
miljöledningssystem samt fått det certifierat enligt ISO 14001 standarden (Certifiering, 
2014). Att visa sig legitim gentemot samhället i hållbarhetsfrågorna har därmed krävt 
viss omställning av högskolans styrning. 	  

1.2	  Problemdiskussion	  	  
För att kunna bemöta den samhällsdebatt som pågår har högskolorna gjort förändringar 
i sin verksamhet. Enligt Arvidsson (2004, s. 96) har de flesta högskolorna börjat med att 
se över sin direkta miljöpåverkan eftersom den indirekta påverkan, genom utbildning 
och forskning, upplevs som mer abstrakt och svårhanterlig. Många högskolor har 
således fokuserat på konkreta åtgärder som att se över pappersförbrukning och 
återvinning trots att de enligt Sammalisto och Arvidsson (2005, s. 18) har mest potential 
att bidra till hållbarhet genom forskning och utbildning. Som ovan nämnt har ett flertal 
högskolor certifierat sig enligt ISO 14001-standarden. Denna standard har fått stort fått 
stort internationellt genomslag bland företag och andra organisationer (Länsiluoto & 
Järvenpää, 2010, s. 385). En sådan certifiering har i tidigare studier även visat sig kunna 
leda till konkurrensfördelar för organisationen (Walker, 2008, s. 129). 	  

Ett annat verktyg som fått ökad betydelse för företag är hållbarhetsredovisningen. Att 
publicera en hållbarhetsredovisning har emellertid inte nått högskolan i någon större 
utsträckning. År 2011 hade bara 15 av de 14 000 högskolor som finns i världen 
publicerat en hållbarhetsredovisning (Lozano et al., 2011, s. 11). Det kan vara svårt att 
relatera ovannämnda styrmedel till högskolans mission som handlar om att producera 
och sprida kunskap i samhället. Barth (2013, s. 169) poängterar emellertid att ett 
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feedback-system är en väsentlig faktor för att öka medarbetarnas motivation och 
medvetenhet för hållbarhetsfrågorna. Ett styrmedel som utformas utifrån en 
organisations mission, vision och strategi är ett balanserat styrkort (Kaplan et al., 1999, 
s. 17; Kaplan & Norton, 2001, s. 135).  

Figge et al. (2002, s. 269) menar att ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter är 
fördelaktigt eftersom det sammanlänkar organisationens hållbarhetsstrategi med övriga 
strategiska mål. Det balanserade styrkortet är en väletablerad modell inom 
ekonomistyrning som grundades då forskarna Kaplan och Norton (Kaplan et al., 1999, 
s. 7) ansåg att de traditionella finansiella måtten inte var tillräckliga för att mäta ett 
företags prestationer. Ett balanserat styrkort utgörs traditionellt sett utav fyra perspektiv: 
kund, process, finansiellt och lärande (Kaplan et al. 1999, s. 17). Dessa perspektiv 
rymmer organisationens strategiska målsättningar som vidare bryts ner till konkreta 
mått. Styrkortet ska utformas med avsikt på att visa på orsak-verkan samband mellan 
perspektiven som till exempel på förhållandet mellan en hög kundnöjdhet och ett högt 
finansiellt resultat. 	  

Olve et al. (1999, s. 265) menar att styrkortet blir särskilt användbart i offentliga 
organisationer eftersom dessa syftar till att skapa värde i samhället på ett annat sätt än 
det som kan utläsas från resultatposten i en finansiell rapport. Tidigare studier visar att 
balanserade styrkort har applicerats i högskoleinstitutioner men att det har krävts viss 
modifikation av styrkortets utformning för att modellen ska passa organisationens 
förutsättningar (Sayed, 2013, s. 203; Chang & Chow, 1999, s. 415). För att konstruera 
ett balanserat styrkort krävs det därmed en god förståelse av den verksamhet som 
studeras. 	  

Alla är dock inte lika övertygade över styrkortet som styrmodell. Nørreklit (2000, s. 
592) ifrågasätter logiken kring att ett orsak-verkan samband kan existera mellan alla 
perspektiv och mått som finns styrkortet. Vidare kritiserar Nørreklit (2000, s. 592) den 
bristande tidsaspekten som Kaplan och Norton inte har inkluderat i styrkortet. Det vill 
säga styrkortet inte tar hänsyn till att det finns en fördröjning mellan olika mått, som 
exempelvis att resultatet av förbättrade interna processer inte genererar fler kunder med 
detsamma (Nørreklit, 2000, s. 71). Andra menar dock att ett bristande orsak-verkan 
samband inte är något större problem utan att många styrkort vanligtvis innehåller 
orelaterade mått (Olve et al., 1999, s. 191). 	  

Enligt Kaplan och Norton (Kaplan et al. 1999, s. 19) blir styrkortet inte enbart 
användbart för att mäta prestationer utan kan även fungera som ett 
kommunikationsverktyg för att kommunicera ut organisationens vision och strategi 
bland medarbetarna. Länsiluoto och Järvenpää (2010, s. 393) menar precis att fördelen 
med att använda ett styrkort för att utvärdera hållbarhetsarbetet är att det öppnar upp för 
diskussioner om de samband som finns mellan hållbarhetsarbetet och organisationens 
övriga prestationer. I en högskola skulle det till exempel kunna handla om att fler kurser 
inom hållbarhet leder till ett bättre rykte för högskolans utbildning. Studier kring 
styrkortets utformning med avseende på hållbarhetsaspekter har emellertid enbart 
diskuterats i samband med företag och vi har därmed funnit ett forskningsgap som 
denna studie ämnar bidra till. 	  

En grundläggande förutsättning för framtagandet av ett balanserat styrkort är att det 
finns en gemensam grundsyn gällande organisationen och branschens förutsättningar 
(Olve et al., 1999, s. 59; Länsiluoto & Järvenpää, 2010, s. 393). Enligt Länsliuoto och 
Järvenpää (2010, s. 393) är den största utmaningen med styrkortet inte 
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framtagandeprocessen i sig utan det handlar snarare om att se till att organisationen har 
rätt förutsättningar. För att styrkortet inte ska bli verkningslöst krävs det att det finns 
drivkrafter att arbeta med hållbarhet inom organisationen. Länsiluoto och Järvenpää 
(2010, s. 393) fann i sin kvalitativa studie att den kultur som finns inom organisationen 
är avgörande för om styrkortet ska bli framgångsrikt eller inte. Tidigare studier (se till 
exempel Wright & Horst, 2013; Velazquez et al. 2005; Shriberg, 2002; Barth, 2013) har 
gjorts på området kring vad som driver och begränsar högskolor till att implementera 
hållbarhetsinitiativ i verksamheten. Bland annat har Wright och Horst (2013, s. 209) 
gjort en kvalitativ studie vid högskolor i Kanada. Forskarna fann att det saknades en 
gemensam syn på hur hållbarhet skulle integreras i verksamheten. De konstaterade även 
att de viktigaste drivkrafterna var stöd från ledningen och att det fanns en efterfråga 
bland studenterna (Wright & Horst, 2013, s. 225). Om det istället saknades ett 
engagemang för dessa frågor på ledningsnivå fick hållbarhetsinitiativ minskad prioritet. 
Brist på finansiella resurser var en annan svårighet som var vanligt förekommande 
(Wright & Horst, 2013, s. 225). 	  

Vi har utifrån ovanstående diskussion identifierat det balanserade styrkortet som ett 
verktyg med potential för att utvärdera en högskoleinstitutions strategiska 
hållbarhetsarbete. Tidigare forskning har gjorts på området om anpassningen av det 
balanserade styrkortets utformning till högskoleinstitutioner och även hur 
hållbarhetsaspekter kan integreras i ett styrkort. Befintlig forskning saknas dock på hur 
dessa två kan integreras och utmynna i ett styrkort med hållbarhetsaspekter anpassat för 
en högskoleinstitution. Vi anser således att rådande teori kring det balanserade 
styrkortets användningsområde inom högskolan kan utvidgas genom en studie som 
antar en hållbarhetsinriktning. För att kunna utveckla styrkortet krävs en förståelse för 
organisationen och dess omgivning. Vi ämnar därför också studera vilka aspekter som 
driver och begränsar hållbarhetsarbetet vid en högskoleinstitution. Studien ämnar 
därmed stärka de tidigare studier som gjorts på området om drivkrafter och svårigheter 
med hållbarhetsinitiativ inom högskolan. Tidigare studier har, som tidigare nämnts, 
gjorts i andra länder men med tanke på till exempel kulturella skillnader är det inte 
självklart att dessa aspekter är detsamma vid en svensk högskoleinstitution.  	  

Utifrån denna problematisering kommer studien att genomföras som en fallstudie vid 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Studien ämnar därmed även att ge ett praktiskt 
bidrag till denna högskoleinstitution i form av ett förslag hur ett balanserat styrkort kan 
utformas och rekommendationer hur de kan använda sig av en sådan modell.   

1.3	  Studiens	  forskningsfrågor	  och	  syften	  	  
Utifrån det som diskuterats i ovanstående avsnitt har studien ett delsyfte att visa på hur 
medarbetarna ser på högskolans ansvarstagande samt de drivkrafter och svårigheter som 
existerar med att integrera hållbarhet i en högskoleinstitution. Detta delsyfte hör 
samman med följande forskningsfråga: 	  

• Hur upplever medarbetarna hållbarhetsarbetet vid en högskoleinstitution? 	  

Delsyftet är grundläggande för att besvara studiens huvudsyfte. Studiens huvudsyfte är 
att förstå Handelshögskolan som verksamhet och det hållbarhetsarbete som pågår för att 
kunna utforma ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter: 	  

• Hur kan ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter utformas för en 
högskoleinstitution? 	  
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1.4	  Begreppsförklaring	  	  
Högskola: I denna uppsats har vi valt att skriva högskola genomgående i arbetet för att 
undvika alltför långa och omständliga meningar. Undantag har gjorts för empirin där vi 
valt att beskriva respondenternas svar och dokumentens innehåll ordagrant. De principer 
och karaktärsdrag som beskrivs i denna studie angående styrning och organisation gäller 
för både universitet och högskolor. Den tidigare forskning som presenteras kan ha 
utförts vid ett universitet eller en högskola.	  	  

Skillnaden mellan högskola och universitet är att det tidigare endast varit universitet 
som har haft tillstånd att utfärda examina på forskarnivå (UKÄ, 2014b). Idag har 
emellertid högskolor samma rätt men kan behöva ansöka om tillstånd hos 
Universitetskanslersämbetet för att få utfärda forskningsexamina inom ett visst område. 
Det är riksdagen, på förslag av regeringen, som bestämmer vilka högskolor som får 
kalla sig universitet.  
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1.5	  Disposition	  	  

	  

Inledning 

• I detta inledande kaptiel redogör vi för hållbarhet och högskolan roll som 
förändringsagent i samhället. Vi presenterar även det balanserade styrkortet som 
styrmodell. Studiens syften och tillhörande forskningsfrågor presenteras samt en 
förklaring ges av det begrepp som förekommer frekvent genom uppsatsen.  

Teoretisk 
metod 

• I den teoretiska metoden redogör vi för arbetets hermenuetiska och konstruktionsitiska 
synsätt. Vi argumenterar för val av fall samt presenterar vilken litteratur vi har valt samt 
den kritik som vi riktar mot dessa val. Kapitlet avslutas med att presentera val av teorier 
och hur dessa teorier är strukturerade i efterföljande kapitel.  

Högskolan 
som offentlig 
verksamhet 

• Vi har valt att dela upp teorikapitlet i två. Den inlednande delen syftar till att beskriva vad 
som kännetecknar offentlig sektor, hur denna har förändrats över tid och vad som är 
specifikt för styrning i högskolesektorn.  

Teoretisk 
referensram 

• I den andra delen ger vi en beskrivning av hållbarhetsbegreppet och hur hållbarhet kan 
integreras i högskolan. Drivkrafter och svårigheter som kan finnas vid hållbarhetsinitiativ 
i högskolan presenteras genom tidigare forskning och institutionell teori presenteras som 
en användbar teori till att kunna förklara dessa aspekter. Vi redogör för det balanserade 
styrkortets utformning för att kunna utgå ifrån denna vid datainsamlingen. 

Empiri 

• Under empirin ges läsaren en inledande beskrivning av Handelshögskolan och de 
förändringar som initierats. Med en dokumentanalys har mål och strategier för 
Handelshögskolan och den samhällsvetenskapliga fakulteten valts ut.  De 13 intervjuerna 
redovisas efter intervjugudiens teman: mål och strategier, intressenter och hållbarhet. 

Analys 

• Analyskapitlet är disponerat efter studiens två syften. Först analyseras hur medarbetarna 
upplever organisationens ansvarstagande samt vilka drivkrafter och svårigheter som de ser 
med hållbarhetsarbetet. Sedan utformas det balanserade styrkortet och modellens olika 
byggstenar; perspektiv, strategiska målsättningar och mått fastställs och analyseras. 
Avslutningsvis utvärderas den konstruerade modellen.  

Slutsatser 

• Här presenterar vi de slutsatser som kan dras utifrån analysen och hur dessa svarar på 
studiens forskningsfrågor och syften. Vi presenterar studiens teoretiska bidrag samt visar 
på vilka praktiska bidrag och rekommendationer som denna uppsats kan ge. 

Avslutande 
diskussion 

• I uppsatsens avslutande kapitel bedömer vi studiens kvalitet genom att diskutera 
tillförlitlighet och äkthet. Vi diskuterar även studiens etiska och samhälleliga aspekter. 
Avslutningsvis presenteras de förslag på vidare forskning som studien har bidragit till. 
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2.	  Teoretisk	  metod	  	  	  
Detta kapitel inleds med att diskutera vårt ämnesval och huruvida vår förförståelse kan 
ha haft en påverkan på studien. Därefter följer en redogörelse för våra vetenskapliga 
utgångspunkter där vi diskuterar vår kunskapssyn och vårt vetenskapliga angreppssätt. 
Sedan presenterar vi fallstudien som val av metod och vad som är utmärkande för 
denna samt vårt val av fall. Därefter redogör vi för litteraturval och källkritik. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för hur de efterföljande teorikapitlen är strukturerade.   	  

2.1	  Ämnesval	  	  	  
Vi har studerat redovisning, revision och ekonomistyrning på avancerad nivå. Det föll 
sig därför naturligt att välja ett ämne inom något av dessa områden. Hållbarhet är ett 
ämne som vi nästan dagligen bemöter i vår vardag med avseende på samhällsdebatten 
kring hur människans aktiviteter sker på bekostnad av jordens resurser. Vi fann därför 
hållbarhet som ett aktuellt och intressant ämnesområde och vi bestämde oss relativt 
omgående för att skriva vårt examensarbete inom hållbarhet och ekonomistyrning. 	  

Under ett av grupparbetena i fördjupningskursen ekonomistyrning (Advanced 
Management Accounting) blev vi bekanta med det balanserade styrkortet och tyckte att 
det verkade vara ett intressant sätt att styra en verksamhet på. Vi fick en uppfattning att 
det fanns omfattande studier om styrkortets användning och att modellen blivit både 
hyllad och kritiserad av forskare. Ett område som presenterades som nydanande var 
styrkortets användbarhet för att följa upp organisationers hållbarhetsarbete och hur detta 
kan knytas an till andra strategiska prestationer. Det balanserade styrkortet med 
hållbarhetsaspekter har diskuterats i företag men vi har inte funnit några studier gjorda 
vid andra organisationer. Vi beslöt oss därför för att bidra till detta forskningsgap 
genom en fallstudie vid Handelshögskolan vid Umeå universitet (fortsättningsvis 
Handelshögskolan).	  

2.2	  Förförståelse	  	  
En studies genomförande påverkas av den förförståelse som forskarna besitter. Denna 
förförståelse förknippas med forskarnas tidigare erfarenheter som kan ha skapat 
värderingar vilka kan komma att påverka forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 43-
44). Vi anser därför att det är viktigt att redogöra för vår förförståelse. Enligt Johansson-
Lindfors (1993, s. 76) finns det två olika typer av förförståelse: allmän och teoretisk 
förförståelse. 	  

Den allmänna förförståelsen grundar sig på uppväxtförhållanden och praktiska 
erfarenheter som till exempel samhällets påverkan samt forskarnas arbetslivserfarenhet 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Vår allmänna förförståelse har genererats genom 
erfarenhet från arbetsplatser där vi har arbetat med ekonomi och administration. Genom 
denna arbetslivserfarenhet har vi fått insyn i hur organisationer arbetar med ekonomisk 
styrning för att till exempel uppnå mål och hålla en budget. Vår allmänna förförståelse 
om hållbarhet har vi förvärvat genom att vara involverade i den utveckling som sker i 
samhället. Denna har bidragit till en ökad insikt till vad hållbarhet är och varför det är 
viktigt att ta hänsyn till. 	  

Den teoretiska förförståelsen är en följd av tidigare studier inom de områden som 
studien behandlar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Vi har båda läst sju terminer på 
civilekonomprogrammet men med olika inriktningar. Anna har läst handel och logistik 
medan Linnea har läst den allmänna inriktningen. Vi har, som tidigare nämnt, läst 
samma inriktning på avancerad nivå och anser därmed att vi har liknande teoretisk 
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förförståelse för ekonomistyrning och balanserade styrkort. Ett fåtal kurser vid 
civilekonomprogrammet har inkluderat hållbarhet men vi upplever inte att dessa kurser 
givit oss någon djupare förståelse för ämnet. Anna har däremot studerat två kurser inom 
miljö och hållbar utveckling under tidigare studier vid turismprogrammet vid Umeå 
universitet. Dessa studier har bidragit till att hon har erhållit vissa kunskaper i hållbarhet 
och även gjort henne intresserad av ämnet. Linnea har tidigare studerat en kurs i 
miljörätt som även hon upplevde som intresseväckande. 	  

Sammanfattningsvis, kan vår allmänna och teoretiska förförståelse ha bidragit till en 
grundläggande förståelse för balanserade styrkort och hållbarhet vilket kan ha 
underlättat arbetet med studien. Vi upplever däremot att denna förförståelse inte var 
särskilt fördjupad, vid studiens början, och att den främst har haft en betydelse vid val 
av ämne snarare än någon inverkan på studiens utformning och dess resultat. Däremot 
anser vi att vår erfarenhet som studenter i den organisation vi studerar kan ha haft en 
inverkan på studiens resultat. Detta hör ihop med vår hermeneutiska kunskapssyn och 
diskuteras vidare under nästa avsnitt. 	  

2.3	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	  

2.3.1	  Kunskapssyn	  	  
Vår kunskapssyn kan precis som vår allmänna och teoretiska förförståelse ha påverkat 
studiens utförande. Det är därmed även relevant att redogöra för denna. Enligt 
Johansson-Lindfors (1993, s. 10) avser kunskapssyn forskarnas verklighets- och 
vetbarhetsuppfattning. Verklighetsuppfattningen syftar till hur forskarna uppfattar den 
verklighet som ska studeras medan vetbarhetsuppfattningen syftar till hur denna 
verklighet ska studeras (Johansson-Lindfors, 1993, s. 10). 	  

Enligt Saunders (2012, s. 131) är verklighetsuppfattningen i samhällsvetenskaplig 
forskning vanligtvis objektiv eller konstruktionistisk. Det objektiva synsättet innebär att 
företeelser betraktas som något som individer inte kan påverka. Om forskarna istället 
har en konstruktionistisk syn på verkligheten innebär detta att de företeelser som 
betraktas är i ständig förändring. Denna förändring sker genom att sociala aktörer 
samspelar med varandra för att påverka dessa företeelser (Saunders, 2012, s. 132). Vi 
har i denna studie antagit en konstruktionistisk verklighetsuppfattning med avseende på 
studiens syften.	  

Till att börja med krävde utformningen av ett balanserat styrkort en god förståelse av 
den specifika organisationen eftersom alla organisationer har unika mål och strategier. 
Studien har genom sitt delsyfte ämnat skapa förståelse för hur medarbetarna upplever 
hållbarhetsarbetet. Vi har under studiens gång haft en uppfattning om att en sådan 
förändringsprocess i högsta grad påverkas av de aktörer som rör sig i och runt om 
organisationen. Eftersom en högskoleinstitution skiljer sig ifrån företag och andra 
offentliga verksamheter har det inte varit möjligt att tillämpa tidigare styrkortsmodeller 
utan att göra anpassningar av dessa. Utifrån dessa förhållanden har de sociala aktörerna 
i organisationen varit av betydelse för att skapa styrkortet. Vi har således inte på 
förhand haft några tydliga ramar för studiens resultat. 	  

Den andra delen av vår kunskapssyn handlar om vetbarhetsuppfattningen, det vill säga 
hur vi i denna studie har sett på kunskap och kunskapsutveckling. Enligt Johansson-
Lindfors (1993, s. 37) är positivism och hermeneutik två synsätt som vanligtvis 
förekommer i samhällsvetenskaplig forskning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 37). Vi har 
därför valt att begränsa diskussionen till dessa två. Positivister förespråkar avbildning 
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vilket innebär att kunskap skapas genom att ett fenomen direkt observeras och sedan 
avbildas (Johansson-Lindfors, 1993, s. 44; Saunders, 2012, s. 134). Forskare med ett 
hermeneutiskt synsätt skapar istället kunskap genom att tolka och förstå det fenomen 
som ska studeras (Johansson-Lindfors, 1993, s. 44). Under denna studie har vi haft ett 
hermeneutiskt synsätt eftersom vi ämnat tolka och förstå verksamheten.  Hermeneutiken 
syftar till att söka ett helhetsperspektiv vilket enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 45) 
innebär att enskilda fenomen endast kan förstås om de sätts in i ett helhetssammanhang 
medan positivismen förespråkar att helheten ska brytas ned i delar som ska studeras var 
för sig. I denna studie har vi genom respondenterna tolkat och förstått verksamhetens 
olika områden för att kunna sätta in dessa i ett styrkort som illustrerar verksamheten 
som helhet och de samband som föreligger mellan de olika verksamhetsområdena. 	  

Denna studie kan inte förknippas med ett renodlat positivistiskt synsätt eftersom ett 
balanserat styrkort inte är en absolut modell, det vill säga varje styrkort har en unik 
utformning baserat på verksamhetens förutsättningar. Precis som Johansson-Lindfors 
(1993, s. 43) anser vi att det är relevant att ifrågasätta gränserna mellan hermeneutik och 
positivism. Även om vår kunskapssyn i grunden är hermeneutisk kan vi inte utesluta att 
det kan finnas företeelser som är av mer allmän karaktär i denna studie. Detta kan till 
exempel vara det faktum att högskoleinstitutioner i allmänhet bedriver forskning och 
utbildar studenter samt att de har en samverkan med det omgivande samhället. Detta 
framkommer även av studiens resultat. 	  

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 45) innebär ett hermeneutiskt synsätt att det inte är 
möjligt eller önskvärt att upprätthålla värderingsfri forskning. Detta anser vi vara rimligt 
då vår förförståelse (se avsnitt 2.2) kan ha haft en inverkan på forskningsprocessen. Vid 
studiens början hade vi varit studenter vid Handelshögskolan under sju terminer. Att 
som forskare vara en del av den verklighet som studeras utgör emellertid enligt Lundahl 
och Skärvad (1999, s. 43) inget större problem. Vi anser däremot att vår tid som 
studenter mest troligt har haft en inverkan på studien. Vi har under vår studietid skapat 
oss en egen uppfattning om organisationen. Detta är något som vi har varit medvetna 
om och vi har under studiens gång ansträngt oss för att låta resultatet baseras på teori 
och empiri, och inte speglas av våra tidigare förkunskaper och subjektiva uppfattningar.                                                      	  

2.3.2	  Angreppsätt	  	  
Johansson-Lindfors (1993, s. 54) beskriver vetenskapligt angreppssätt som den väg 
forskaren väljer att närma sig den empiriska verkligheten. Det som vanligtvis diskuteras 
är ifall forskningen tar sin utgångspunkt i teorin eller empirin. Detta kan beskrivas med 
begrepp som induktion och deduktion (Johansson-Lindfors, 1993, s. 54). Vi anser att 
vår studie inte gynnas av att relateras till dessa metodologiska begrepp eftersom det har 
skett en del förändringar under studiens gång. Vi vill därför på ett mer praktiskt sätt föra 
en diskussion om hur vi använt oss av teori och empiri för att besvara studiens 
forskningsfrågor och syften.  

Studiens huvudsyfte utgår ifrån teorin eftersom det föreligger vissa givna ramar för ett 
balanserat styrkort, till exempel det faktum att ett styrkort byggs upp utifrån olika 
perspektiv och att det inkluderar mål och mått. Modellen har emellertid sin största 
utgångspunkt i empirin då vi inte har funnit något balanserat styrkort med 
hållbarhetsaspekter för en högskoleinstitution. Studien har således utgått ifrån teorin när 
det kommer till styrkortets grundstenar och empirin har sedan använts för att göra 
anpassningar så att styrkortet passar vårt fall.  
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För att kunna besvara studiens huvudsyfte har studien ett delsyfte. Detta syfte har sin 
utgångspunkt i empirin. Enligt Yin (2006, s. 60) slutar en fallstudie sällan som 
forskarna från början har planerat. Detta innebär att forskarna ska vara beredda på att en 
fallstudie kan innebära större eller mindre förändringar under arbetets gång. Efter att ha 
påbörjat datainsamlingen blev vi medvetna om att studiens delsyfte inte bara var 
intressant för att ge en förståelse för organisationen vilket, som tidigare nämnts, är 
grundläggande vid utformningen av ett styrkort. Vid detta tillfälle utökade vi 
teoriavsnittet till att inrymma tidigare studier kring drivkrafter och svårigheter vid 
integrering av hållbarhet vid högskoleinstitutioner. Vi såg en möjlighet att kunna utöka 
studiens teoretiska bidrag. Vi sökte även teori som skulle kunna användas i analysen för 
att ge en förklaring till varför förutsättningarna såg ut som de gjorde (se avsnitt 2.7). 
Delsyftet har således sin utgångspunkt i empirin men har sedan analyserats med hjälp av 
teorier och tidigare forskning. 

2.4	  Val	  av	  metod	  
Som redan framkommit har denna studie genomförts som en fallstudie. Val av metod 
följde av vårt ämnesval (se avsnitt 2.1) och vi övervägde därför aldrig en annan 
forskningsdesign som till exempel breda studier innehållande många 
informationsenheter. Utformning av en styrmodell menar vi kräver en fördjupad 
förståelse och en fallstudie är precis som Yin (2006, s. 22) beskriver ett mer lämpligt val 
när författarna ämnar uppnå en fördjupad förståelse för studiens sammanhang och 
besvara frågor som hur eller varför. 	  

2.4.1	  	  Fallstudie	  	  
En fallstudie är ett tillvägagångssätt som begränsar sig till en analysenhet (Grönmo, 
2006, s. 96). En sådan studie är således en detaljerad och intensiv granskning av ett 
enda fall (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Fallstudier kan ha olika syften som till 
exempel att utveckla begrepp och teorier eller skapa en helhetsförståelse av den enhet 
som studeras. En enhet kan till exempel vara en organisation eller ett samhälle 
(Grönmo, 2006, s. 96; Bryman, 2011, s. 74). Samtidigt menar Grönmo (2006, s. 96) att 
en sådan komplex enhet ofta rymmer underenheter, såsom aktörer, handlingar, 
meningsyttringar och händelser på mikronivå, som kan bidra till att fallstudien delvis 
baseras på strategiska urval av dessa underenheter (Grönmo, 2006, s. 96).    

När det kommer till hur information bör hämtas in vid fallstudier finns det enligt 
Merriam (1988, s. 24) inga givna ramar utan alla metoder, från test till intervju, kan 
användas vid en fallstudie. Bryman (2011, s. 74) menar emellertid att en fallstudie oftast 
förknippas med en kvalitativ utformning med tanke på dess detaljerade och granskande 
natur. Med bakgrund av vår tolkande kunskapssyn och syftet att skapa förståelse har 
denna studie utförts med en kvalitativ metod. Att använda sig utav fler än en 
datainsamlingsmetod är ett vanligt inslag vid fallstudier (Merriam, 1988, s. 84). De 
datainsamlingsmetoder som vi har använt oss av är semi-strukturerade intervjuer och 
analys av dokument. Dessa presenteras närmare i kapitel 5. Praktisk metod.  

Att enbart använda sig av ett fall kan även kritiseras då det enligt Yin (2006, s. 36) kan 
vara svårt att dra analytiska slutsatser. En fallstudie kan även ses som mer sårbar då 
forskaren enbart har ett fall att utgå ifrån. Vidare blir det svårare att generalisera 
resultaten än vid en studie som innehåller flera fall (Yin, 2006, s. 36). Denna studie har 
utgått ifrån en enhet för att utforma ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter. 
Denna organisation har, precis som alla organisationer, unika förutsättningar som 
visioner, strategier och mål. Vid studiens början såg vi därför en risk med att styrkortet 
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skulle bli för unikt för att kunna appliceras på andra högskoleinstitutioner. Trots detta 
visar resultatet på att vissa delar av styrkortet skulle kunna gå att använda vid andra 
högskoleinstitutioner då de finns vissa karaktäristika som är av samma slag även för 
andra högskoleinstitutioner. Att efterlikna ett styrkort som vår studie presenterar ligger 
troligen närmre till hands än ett styrkort som är utformat till en organisation inom en 
annan bransch. Därmed kan resultatet av denna studie på vissa punkter ses som 
överförbart på andra högskoleinstitutioner trots att vi endast studerat ett enda fall. 	  

När det kommer till delsyftet, identifiera det som driver och begränsar 
Handelshögskolans förändringsarbete kring hållbarhet, är det svårt att generalisera 
resultatet till hela högskolesektorn. Då forskarna har en tolkande syn på kunskap kan 
resultatet enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 66) inte generaliseras till en större 
population, vilket inte heller varit vårt syfte med denna studie. Fallstudien har istället 
syftat till att skapa förståelse för en högskoleinstitution som enhet och dess 
underenheter som rymmer inom denna, det vill säga den förändringsprocess som pågår 
och de aktörer som befinner sig inom denna. Studien kan emellertid bidra till att skapa 
en mer generell bild över vilka aspekter som driver och hindrar högskolor till att 
integrera hållbarhet i verksamheten genom att stärka befintlig teori på området.  

2.4.2	  Val	  av	  fall	  	  
Vårt val av fall är som tidigare nämnt en följd av det grupparbete vi gjorde under 
höstterminen 2013. Enligt Yin (2009, s. 30) sker val av fall vanligtvis i samband med 
formulering av forskningsfrågan. I kursen Advanced Management Accounting fick vi en 
mindre uppgift relaterat till balanserat styrkort och offentliga organisationer där 
Handelshögskolan gavs som exempel. En delfråga i uppgiften handlade om hållbarhet 
och hur hållbarhet skulle kunna integreras i ett balanserat styrkort. I detta sammanhang 
blev vi medvetna om att ett certifieringsarbete enligt ISO 14001 påbörjats vid 
Handelshögskolan och att det fanns pågående förändringar i verksamheten. Att vi skulle 
välja Handelshögskolan som fall föll sig naturligt i samband med val av ämne, då det är 
den institution som vi har studerat vid under fyra års tid och vi hade egentligen inga 
funderingar på andra institutioner eller högskolor.	  

Vi övervägde emellertid om vi skulle göra en kvantitativ studie på hela Umeå 
universitet men såg nackdelen med att det skulle bli en allt för omfattande 
datainsamling. Dessutom bör ett balanserat styrkort enligt Cullen et al. (2003, s.10) 
utformas på en lägre nivå, det vill säga för en enskild institution eller fakultet. I annat 
fall finns det en risk att styrkortet blir ineffektivt då de strategier och mål som 
inkluderas är allt för övergripliga och inte rymmer institutionernas individuella 
förutsättningar.  	  

Enligt Yin (2006, refererad i Eisenhardt & Graebner, 2007, s. 27) finns det olika 
anledningar till varför ett specifikt fall väljs ut. En av dessa är att det finns en ovanligt 
god tillgång till information. För att kunna genomföra denna studie krävdes ett fall där 
det fanns ett pågående arbete kring hållbarhet och möjligheter för oss att få ta del av den 
informationen som vi behövde för att fullfölja studien. Vi hade efter nästan fyra års 
studier fått en uppfattning om att det fanns medarbetare med ett särskilt intresse för 
hållbarhet inom Handelshögskolan. Vi såg en möjlighet att dessa kunde bidra till 
fallstudien med fördjupad kunskap och intressanta aspekter kring hållbarhet. 	  

Vi såg en risk med att våra rekommendationer till Handelshögskolan skulle kunna bli av 
en mindre betydelse då vi fick en uppfattning om att de redan arbetar med att utforma 
ett styrkort. Trots detta ansåg vi att vår studie kunde ha potential att bidra, inte bara till 
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Handelshögskolan, utan bidra till befintlig teori om det balanserade styrkortet. Slutligen 
såg vi en risk med att vi inte skulle få ta del av dokumenterad information. Vi insåg 
emellertid relativt omgående att denna risk var liten då vi redan vid studiens början fick 
positiv respons till vår studie. Dessutom fanns majoriteten av de dokument som använts 
i denna studie att tillgå via universitetets hemsida (se avsnitt 5.1.2).	  

2.5	  Litteratursökning	  	  
Vi har i första hand sökt litteratur genom de databaser, som till exempel Business 
Source Premier (EBSCO), som vi har haft tillgång till via Umeå universitetsbiblioteks 
(UB) hemsida. I de fall som vi inte har hittat artikeln har vi hämtat artikeln via Google 
Scholar.	  

Exempel på sökord som vi har använt vid artikelsök är "sustainability + higher 
education", "higher education + balanced scorecard", "balanced scorecard", 
"sustainability + balanced scorecard" med flera.  Vår sökning resulterade bland annat i 
att vi har använt oss av ett flertal artiklar publicerade i International journal of 
sustainaiblity in higher education eftersom vi fann denna journal särskilt relevant för 
studiens syfte.  För att hitta ytterligare relevant litteratur har vi granskat referenslistor i 
andra uppsatser och artiklar. Detta för att få en uppfattning om vilken litteratur som är 
vanligt förekommande på området och vad som har blivit citerat i tidigare studier.	  

Utöver detta har vi sökt fram tryckt litteratur i UB:s albumkatalog. De flesta böcker som 
vi har använt oss av har blivit refererade i tidigare artiklar och studier. Valet av 
metodböcker har vi baserat på de förslag som återfinns i uppsatsmanualen. Vidare har vi 
använt oss av material som är hämtat från hemsidor från relevanta organisationer som 
till exempel Umeå universitet, UNESCO och WCED.	  

2.6	  Källkritik 	  
Källkritikens uppgift är att bedöma och värdera källornas tillförlitlighet (Thurén, 2005, 
s. 9). Enligt Thurén (2005, s. 13) kan en källas tillförlitlighet diskuteras utifrån fyra 
källkritiska aspekter: äkthet, tidsamband, oberoendehet och tendensfrihet.  	  

Med äkthet innebär det att utvärdera att källan inte är förfalskad utan är vad den ut ger 
sig att vara (Thurén, 2005, s. 13). Som tidigare nämnts har vi hämtat artiklar som är 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilka vi har funnit via UB:s artikelsök. För att 
bedöma dessa källors äkthet har vi försäkrat oss om att de är peer reviewed. Andra 
tryckta källor har vi utvärderat utifrån författares profession det vill säga om de har haft 
en forskartjänst eller enbart erfarenhet från praktiken. Den litteratur som använts för 
teoriavsnitten om balanserat styrkort utgörs till stor del av böcker av Kaplan och Norton 
(Kaplan et al., 1999; Kaplan & Norton, 2001) och Olve, Roy och Wetter (1999). Dessa 
kan ifrågasättas eftersom de inte är vetenskapligt granskade. Vi har valt att använda en 
översatt version eftersom vi inte haft access till den engelska utgåvan av The balanced 
scorecard: från strategi till handling. Vi tror inte att detta har haft någon inverkan på 
källans äkthet. Boken Balanced Scorecard: I svensk praktik är skriven av bland annat 
Olve som arbetar som professor vid Uppsala universitet men han har även, tillsammans 
med Roy och Wetter, arbetat vid ett managementkonsultföretag (Olve et al., 1999, s. 7). 
Vi bedömer denna källa tillförlitlig med bakgrund av författarnas erfarenheter och att 
boken grundar sig på empiriska data.	  

Enligt Thurén (2005, s. 19) kan den andra principen, tidssamband, användas för att 
beskriva att en källas trovärdighet ökar med dess aktualitet.  Johansson-Lindfors (1993, 
s. 89) menar dock att detta inte ska överdrivas då källan inte behöver vara inaktuell 
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enbart på grund av ett äldre datum. Hänvisningen till nya källor får inte vara på 
bekostnad av värdefulla och äldre verk (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). Vi har i 
största möjliga mån använt oss av så ny litteratur som möjligt eftersom ekonomistyrning 
och hållbarhet är områden som det sker kontinuerlig forskning på. Samtidigt har vi 
ibland använt oss av äldre ursprungskällor gällande definitioner. Vi har till exempel 
godtagit källor kring balanserade styrkortets uppbyggnad och funktion från 1990-talet 
då vi har velat ge en grundlig beskrivning från upphovsmakarna. I dessa fall har vi dock 
valt att komplettera teorin med mer aktuella källor för att styrka styrkortets aktualitet 
och de förändringar som modellen har genomgått sedan dess introduktion i litteraturen.  

När det gäller metodlitteratur har vi godtagit äldre källor i större mån och i vissa fall 
använt en äldre upplaga av ett verk då den senaste inte funnits tillgängligt på UB. Vi 
anser att metodlitteraturen inte har förändrats avsevärt och att dessa källor därmed är 
tillförlitliga. 	  

Oberoendehet innebär att källan till exempel inte ska vara en avskrift eller ett referat av 
en annan källa (Thurén, 2005, s. 13). Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 88) är 
användandet av första- eller andrahandskällor kritiskt för arbetets kvalitet. Att använda 
andrahandskällor kan leda till att ursprungsförfattarens ställningstaganden feltolkas 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). För att undvika detta har vi i de flesta fall gått 
tillbaka till ursprungskällan. Endast när det har varit svårt att hitta originalkällan har vi 
godtagit andrahandskällor. Dessa fall har emellertid handlat om att vi tolkat citat från 
ursprungskällan vilket gör att vi inte befarar någon större risk att andrahandskällorna 
ska vara feltolkade från vår sida. 	  

Slutligen ska källan vara tendensfri. Detta innebär att den ska vara fri från påverkan från 
författarens intressen som ekonomiska, personliga eller politiska som kan förvränga 
verklighetsbilden (Thurén, 2005, s. 13). Vi har undvikit partiskhet genom att använda 
vetenskapliga artiklar som blivit publicerade i vetenskapliga magasin. Detta har även 
styrkt källornas trovärdighet. Den litteratur som är skriven av Kaplan och Norton anser 
vi kan ha en viss tendens till att ge en förskönad bild av det balanserade styrkortet som 
modell. De två forskarna ställer sig inte kritiska till sin modell och vi har därför valt att 
komplettera teorin med studier av till exempel Nørreklit (2000) för att visa på att vi har 
utvärderat de brister som modellen kan ha. 	  

2.7	  Val	  av	  teorier	  
Då denna studie har två forskningsfrågor anser vi att det blir än mer relevant att 
redogöra för hur den valda teorin hör samman med dessa. Studien har tre tydliga 
områden; högskolan, hållbarhet och balanserat styrkort. 	  

Kapitlet som följer härnäst, 3. Högskolan som offentlig organisation, syftar till att ge en 
bakgrund till vad som kännetecknar organisationer inom offentlig sektor och vad som är 
specifikt för en högskola. Offentlig sektor och högskolan har på senare tid förändrats. 
Denna utveckling visar på varför ett balanserat styrkortet som ursprungligen är en 
styrmodell för företag även blivit en modell som är användbar inom offentlig sektor. 
Kapitlet visar även orsaker till varför styrkortet måste anpassas. De styrprinciper som 
Sahlin-Andersson (2010) beskriver visar på att högskolan har förändrats. Dessa 
principer ämnar ge förståelse för vad som kan driva och försvåra förändringsprocesser i 
högskoleinstitutioner.  	  

Därefter följer kapitlet, 4. Teoretisk referensram som inleds med en beskrivning om vad 
hållbarhet är för något och vilka olika sätt det finns att se på begreppet. Denna 
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diskussion är en utgångspunkt i studien då den berör hållbarhet men används även för 
att analysera respondenternas syn på begreppet. Delsyftet handlar som tidigare nämnts 
om att även visa på hur medarbetarna ser på organisationens ansvarstagande. Deras 
åsikter kommer därmed att analyseras med utgångspunkt i avsnitt 4.1.1 Hållbarhet i 
högskolesektorn. Sedan redogör vi även för tidigare studier (se 4.1.2 Drivkrafter och 
svårigheter) kring drivkrafter och svårigheter med hållbarhetsinitativ i högskolan då det 
är dessa som delsyftet ämnar ge ett teoretiskt bidrag till. Förutom att förklara dessa 
aspekter utifrån styrprinciper visar empirin på institutionella påtryckningar i 
Handelshögskolans omgivning. Avsnitt 4.1.3 Institutionell teori hör därmed samman 
med studiens delsyfte. 	  

Efter att ha presenterat de teorier som används för att besvara studiens delsyfte följer 
teori och tidigare forskning som handlar om det balanserade styrkortet. Dessa avsnitt 
används som utgångspunkt för datainsamlingen och används i analysen som 
utgångspunkt för att utforma styrkortet.   
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3.	  Högskolan	  som	  offentlig	  organisation	  
De flesta högskolor i Sverige är statligt finansierade och är därmed en del av den 
offentliga sektorn. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bättre förståelse för vad som 
är utmärkande för den offentliga sektorn, dess utveckling och om det finns några 
karaktärsdrag som är specifikt för högskolan och dess styrning. 	  

3.1	  Offentlig	  sektor	  
Den offentliga sektorn är av betydelse för medborgarna i samhället på flera sätt. Det kan 
till exempel handla om sjukvård eller, som i detta fall, utbildning. Majoriteten av 
högskolorna i Sverige tillhör den offentliga sektorn där de går under benämningen 
statliga förvaltningsmyndigheter (SCB, u.å.). I Sverige ansvarar staten för 34 lärosäten. 
Utöver dessa finns det ett tiotal privata utbildningssamordnare som inte har stat som 
huvudman, däribland Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm 
(Regeringskansliet, 2014). Dessa är emellertid inte helt utan krav från staten. För att få 
behålla tillståndet att utfärda examina på högskolenivå ska dessa se till att utbildningen 
följer de krav som regeringen ställer enligt högskoleförordningen (UKÄ, 2014). Denna 
studie kommer däremot att präglas av en högskoleinstitution som är statligt ägd och det 
blir därför relevant att redogöra för vad som kännetecknar den offentliga sektorn samt 
vilka skillnader som föreligger mellan privata och offentliga organisationer. En 
vårdcentral, som också är en offentlig verksamhet, skiljer sig naturligtvis från en 
högskola på flera sätt. Trots detta kan likheter identifieras. Gemensamt för alla 
offentliga organisationer är att de existerar för att tillvarata speciella intressen som 
medborgarna har och att verksamhetens resursinflöde är knutet till de intressen som de 
tillgodoser (Christensen et al., 2005, s. 19).  	  

Christensen et al. (2005, s. 14) lyfter fram de två olika litteraturinriktningar som har 
använts för att beskriva offentliga organisationer. Den första argumenterar för att 
offentliga organisationer skiljer sig fundamentalt från privata organisationer. Den andra 
inriktningen är precis den motsatta och menar att offentliga organisationer inte skiljer 
sig på ett fundamentalt sätt från de privata företagen (Christensen et al., 2005, s. 14). 
Det sistnämnda går i linje med New Public Management (NPM). NPM syftar till att 
tona ner skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer och framhäver att 
organisationsmodeller och styrmetoder kan överföras från privata till offentliga 
organisationer (Almquist, 2006, s. 25). I detta kapitel kommer båda inriktningarna att 
beskrivas för att lyfta fram de aspekter som särskiljer offentliga verksamheter från 
företag och hur dessa organisationer har utvecklats över tid för att bli mer lika.  	  

Forskare har under åren försökt definiera vad en offentlig organisation är men åsikterna 
går isär. Raine et al. (1976, refererad i Boyne 2002, s. 98) identifierar en offentlig 
organisation genom att se vad som skiljer denna ifrån ett privat företag. Den största 
skillnaden är ägandeformen. En offentlig organisation har en ledning som representerar 
samhällets medborgare medan ett företag ägs av enskilda entreprenörer och aktieägare 
(Christiansen et al., 2005, s. 19). Dessutom finansieras en offentlig organisation med 
skattemedel medan ett privat företag finansieras av den omsättning som genereras ifrån 
försäljning av varor och tjänster (Rainey, 1976 refererad i Boyne, 2002, s. 98).	  

Det finns emellertid de som inte ser att det finns en given skillnad mellan privat och 
offentlig sektor. Bozeman (1987, s. 83) menade att ingen organisation kan definieras 
som helt offentlig eller helt privat. Enligt Bozeman (1987, s. 83) bör organisationer ses 
utifrån det faktum att de kan ha olika grad av offentlighet. Offentlighet bör analyseras 
dels utifrån, det som tidigare nämnts, ägande och finansiering. Men även utifrån en 
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tredje dimension nämligen huruvida organisationen står under påverkan av statlig 
kontroll genom till exempel lagstiftning. Enligt Christiansen et al. (2005, s. 15) har detta 
präglat organisationsutvecklingen och samarbete mellan privata och offentliga 
verksamheter är vanligt förekommande. Det kan till exempel handla om privatiseringar, 
upphandlingar eller avregleringar.   	  

Vår utgångspunkt i denna studie är emellertid att offentliga organisationer skiljer sig 
ifrån privata företag på flera sätt. Dessa skillnader kan vara bra att ha i åtanke när en 
högskoleinstitution genomgår ett förändringsarbete Fernandez och Rainey (2006, s. 
168) menar att förändringar i en offentlig organisation är utmanande på grund av den 
komplexitet som den offentliga sektorn kännetecknas av. Likväl kan det påverka 
utvecklingsprocessen av styrkortet. Olve et al. (1999, s. 265) menar att styrkortet ska 
utvecklas utifrån organisationens förutsättningar.  	  

Enligt Boyne (2002, s. 100) kan offentliga organisationers särdrag förklaras utifrån de 
yttre aspekter som finns i organisationens omgivning. Till att börja med kan en offentlig 
organisation identifieras som multifunktionell (Adolfsson & Solli, 2009, s. 26; 
Christiansen et al., 2005, s. 17; Boyne, 2002, s. 100). Detta innebär att den har ett flertal 
intressen, från en rad olika intressenter, att ta hänsyn till.  Adolfsson och Solli (2009, s. 
26) hänför dessa intressen till tre funktioner som en offentlig organisation har. Genom 
sin politiska funktion ämnar organisationen få medborgarnas samtycke. Vidare finns det 
ett intresse av att effektivisera verksamheten genom att införa vissa styrmedel som 
tillgodoser att medborgarnas skattemedel används på ett ändamålsenligt sätt. Till sist 
presenterar Adolfsson och Solli (2009, s. 26) servicefunktionen, det vill säga att en 
offentlig organisation ska tillgodose medborgarna med tjänster av en tillfredställande 
kvalitet. 	  

Christiansen et al. (2005, s. 17) och Boyne (2002, s. 101) ser en svårighet med att kunna 
balansera och tillgodose dessa intressen. Christiansen et al. (2005, s. 17) menar att dessa 
står i konflikt med varandra och att det bidrar till en slags möjlighet till makt och 
inflytande bland medarbetarna i organisationen. Utifrån detta går det emellertid att 
identifiera vissa konsekvenser. Till exempel kan minskade finansiella resurser bidra till 
att verksamheten tvingas skära ner på kvaliteten vilket leder till missnöjda medborgare. 
Följden av detta blir att medborgarna får ett minskat förtroende för politikerna som styr 
över finansieringen till verksamheterna. Bozeman (1987, s. 20) menar precis att 
offentliga organisationer är instabila på grund av de politiska ramar som de omges av. 
Detta innebär att offentliga organisationer till större grad är utsatta av förändringar som 
de har svårare att kontrollera än vad privata företag är. Om medborgarna till exempel 
röstar fram en ny reform har organisationen svårt att motsätta sig denna. 	  

En offentlig organisation påverkas allt mer av andra ramar än politiska (Adolfsson & 
Solli, 2006, s. 28). Det politiska landskapet med sin lagstiftning kompletteras i allt 
större grad med andra styrningsformer som organisationen frivilligt följer. Trots att 
dessa inte har sanktioner som är lagstiftade finns det andra konsekvenser som kan hota 
organisationens legitimitet såsom förlust av en ackreditering (Adolfsson & Solli, 2006, 
s. 29). Högskolor är särskilt påverkade av dessa rankingstrender och strävar efter 
ackrediteringar som visar på att de är likvärdiga med andra högskolor. Att mista en 
sådan kan innebära en minskad tillströmning av studenter som i sin tur har en effekt på 
ekonomin. 	  

Ett flertal intressen att tillgodose resulterar naturligtvis i multipla mål för verksamheten. 
De mål som privata företag har är tydliga och konkreta och ska leda till att företaget går 



17 

med vinst (Chandler, 1991, s. 386). Målen i offentliga organisationer är desto mer 
otydliga eftersom organisationen snarare existerar av politiska beslut än av enskilda 
individers initiativ (Boyne, 2002, s. 101). Organisationernas primära mål sägs vara att 
bistå medborgarna med en viss tjänst och därmed bidra till välstånd i samhället. Det 
intresse som samhället har med en högskola kan exempelvis röra sig om 
kompetensförsörjning, nationell konkurrenskraft och stabil arbetsmarknad. Intressen 
som dessa är inte helt enkla att omvandla till mål som går att mäta (Chandler, 1991, s. 
386). 	  

Trots att målen inte är av ekonomisk karaktär menar Adolfsson och Solli (2009, s. 27) 
att offentliga organisationer ständigt står inför ett mål-medel-dilemma. Detta innebär att 
verksamheten måste välja vilket eller vilka mål som ska prioriteras utifrån de 
tillgängliga ekonomiska resurserna. En högskola finansieras till stor del av statliga 
medel till exempel genom den studentpeng som högskolan får för varje utexaminerad 
helårsstudent. Detta innebär att de finansiella intäkterna varierar från högskola till 
högskola. 	  

Sammanfattningsvis, skiljer sig en offentlig organisation ifrån ett privat företag på flera 
sätt inte minst när det gäller dess komplexitet. En offentlig verksamhet strävar efter att 
vara kostnadseffektiv genom att skapa värde för skattebetalarnas pengar och samtidigt 
kunna erbjuda tjänster av hög kvalitet. Intressen som inte alltid är så enkla att 
kombinera. Politiken har självfallet en betydelsefull roll eftersom offentliga 
verksamheter ägs av staten. Att staten är ägare innebär inte någon detaljstyrning av 
verksamheterna. I och med den offentliga sektorns utveckling har staten i allt större mån 
delegerat sitt ansvar nedåt i verksamheterna. Denna decentralisering är en av de idéer 
som New public management (NPM) karaktäriseras av vilket nästa avsnitt ämnar 
redogöra för.   	  

3.1.1	  New	  public	  management	  
Trots att skillnader mellan privat och offentlig sektor existerar har gränsdragningen dem 
emellan minskat. Den offentliga sektorn har under de senaste decennierna genomgått 
flera stora förändringar (Christensen et al., 2004, s. 158). En trend är att offentlig sektor 
har tagit till sig modeller för ledning och styrning som tidigare enbart använts inom 
näringslivet (Almquist, 2006, s. 25). Det är denna typ av utveckling som gör vår studie 
relevant då balanserat styrkort är ett exempel på en av de modeller som enligt Olve et al. 
(1999, s. 265) implementerats i offentliga organisationer. 	  

Enligt Pollitt (1995, s. 137) är NPM ett resultat av påtryckningar från omgivningen om 
att göra den offentliga sektorn mer effektiv och mindre kostsam. Decentralisering av 
den offentliga sektorn nämns som ett väsentligt steg för att effektivisera 
verksamheterna. Traditionellt sett har den offentliga sektorn präglats av en låg grad av 
autonomi vilket har inneburit en hög grad av byråkrati (Boyne, 2002, s.101). 
Decentraliseringen innebar att beslutsfattandet delegerades nedåt i organisationen. I 
samband med detta fick staten en förändrad roll och gick från att vara ett styrningsorgan 
till att bli ett granskningsorgan (Hood, 1995, s. 96). Offentliga verksamheter har därmed 
blivit mer självständiga och har en befogenhet att formulera sina egna missioner och 
strategier för att styra verksamheten (Hood, 1995, s. 97). Genom att dela in 
verksamheterna i mindre enheter, utifrån vilken tjänst som de erbjuder medborgarna, 
kan organisationen lättare kontrollera huruvida målsättningar nås och göra justeringar 
där det är nödvändigt (Hood, 1995, s. 95-97). 	  
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NPM har även lett till reformer om konkurrensutsättning och en valfrihet för 
medborgarna att själva välja vart de vill få en viss tjänst utförd (Christensen et al., 2004, 
s. 116).  Det handlade om att skapa intern konkurrens mellan offentliga verksamheter, 
men även privatisering och skapandet av kvasimarknader, det vill säga där offentliga 
verksamheter privatiseras men staten behåller sin roll som finansiär (Almquist, 2006, s. 
26). Många hävdar att marknad och konkurrens, oavsett sektor, leder till reducerade 
kostnader och en ökad tjänstekvalitet (Hood, 1995, s. 96; Almquist, 2006, s. 39).  	  

Från den privata sektorn hämtades även inspiration när det gäller att maximera output 
med minsta möjliga input (Hood, 1995, s. 97). Output är emellertid mer tydligt inom 
den privata sektorn då det handlar om den vinst som görs. Prestationer i en offentlig 
organisation kan exempelvis mätas utifrån termer som output, effektivitet samt 
påverkan och respons från intressenter. Dessa mått kan sedan användas för att bedöma 
effektiviteten i verksamheten (Hood, 1995, s. 96). NPM handlade därmed om att ta ett 
steg bort från den traditionella styrningen där verksamheten bedömdes efter hur väl de 
hade efterföljt budgeten (Hood, 1995, s. 97). För att klara av de effektiviseringar som 
behövde göras i verksamheten krävdes ett förändrat ledarskap (Hood, 1995, s. 96). 
Ledare började ställa krav på de anställda att arbeta emot de organisationens mål och 
utformade direktiv för vad som förväntades av de anställda (Politt, 1995, s.134).  	  

Att offentliga verksamheter inför styrmodeller som från början anpassats till den privata 
sektorn har emellertid bemötts med skepsis i litteraturen om offentlig förvaltning, 
ledning och styrning (Boyne, 2002, s. 98). Till exempel menar motståndarna att den 
privata och offentliga sektorn kan anses lika ur många perspektiv men att de inom de 
mest betydelsefulla delarna är fundamentalt olika. Dock påpekar Boyne (2002, s. 98) att 
det finns motargument till motståndet och att det därför kan vara värt att överväga om 
den offentliga sektorn inte kan dra lärdomar från den privata. Boynes motargument 
grundar sig främst i att den offentliga sektorn är i förändring och står inför nya 
utmaningar som i många fall liknar de som gäller för den privata sektorn. Boyne (2002, 
s. 102-106) menar att de flesta av de studier som indikerar att den offentliga sektorn inte 
bör införa styrmodeller från den privata sektorn grundar sig på empiri som samlats in 
före NPM. Boyne menar därmed att många motargument i dagsläget kan anses som 
förlegade och att den nya offentliga sektorn i och med NPM med fördel kan anamma 
styrmetoder från den privata sektorn. Detta innebär dock inte att styrmetoder inte kräver 
modifikation för att anpassas till offentliga verksamheter. 	  

Sammanfattningsvis, har avsnittet visat att den offentliga sektorn närmat sig den privata 
sektorn som ett resultat av kritik mot dess ineffektivitet och höga resursanvändning. 
Detta har resulterat i att offentliga verksamheter har förändrat sin styrning till att bli mer 
företagslik. Avsnittet visar på betydelsen av att implementera strategiska styrmedel i en 
offentlig verksamhet vilket styrker syftet med denna studie. I nästkommande avsnitt blir 
det relevant att redogöra för vad som utmärker högskolornas styrning.  	  

3.2	  Högskolans	  styrning	  	  	  
Högskolan har sedan 70-talet mötts av reformer som har förändrat dess styrning och 
organisation avsevärt. Sahlin-Andersson (2010, s. 44) menar att 
organisationsförändringar inte innebär att de nya principerna ersätter de gamla utan att 
det snarare handlar om att nya ideal och principer utmanar och kompletterar tidigare 
principer. De förändringar som präglat högskolan har inte bara skett i Sverige utan 
reformer med syfte att förbättra högskolans kvalitet och effektivitet har varit 
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gemensamma för ett flertal länder i Europa (Askling & Almén, 1997, s. 199; Askling et 
al., 1999, s. 175).   	  

I Sverige har högskolan sedan dess begynnelse haft ett nära förhållande till staten. 
Högskolan hade ett strikt utbildningssystem där staten, kyrkan och rättsväsendet hade 
det främsta inflytandet men med respekt av professorernas integritet och självständighet 
(Askling & Almén, 1997, s. 201). Mycket har hänt sedan dess. Reformerna under 70- 
och 90-talet var startgropen för högskolornas utveckling. De faktorer som låg bakom 
reformerna hade delvis att göra med att staten förändrade sin syn på högskolans syfte i 
samhället (Askling et al., 1999, s. 182). Tidigare hade högskoleutbildningen grundat sig 
på vad staten ansåg att det svenska samhället var i behov av. Staten hade en syn på att 
högskolan kunde bistå i att bygga upp det svenska välfärdssamhället genom ett 
utbildningssystem som förberedde studenterna för ett arbete, primärt inom den 
offentliga sektorn. Synen på högskolan förändrades, i takt med att samhället 
utvecklades, och politiker menade att högskolan borde styras av marknadens efterfrågan 
(Askling et al., 1999, s. 182). Reformerna som kom handlade således om nya 
programstrukturer men även om ett nytt resursfördelningssystem, programstrukturer, 
antagningsprocessen av studenter, förhållandet till staten, beslutsfattandet i 
organisationen och ett förändrat ledarskap (Askling & Almén, 1997, s. 204).   

Enligt Sahlin-Andersson (2010, s. 54) styrs högskolan utifrån fyra 
organisationsprinciper. Dels förvaltning och kollegialitet som kan sägas vara mer 
traditionella än de andra två som är företag och granskningssamhälle. Högskolan har 
sedan länge varit en förvaltning sett till dess ägandeform. En förvaltning följer de regler 
och direktiv som utformats av regeringen men den utvecklar inte egna (Sahlin-
Andersson, 2010, s. 41). Därmed kan alla högskolor anses fungera likadant oavsett var 
de finns. Som tidigare nämnts, hade staten en snävare styrning av högskolan än hur det 
ser ut idag (Askling & Almén, 1997, s. 204). Detta förändrades framför allt genom den 
reform som kom 1993 och högskolans styrning blev allt mer influerad av idéer som är 
typiska i privata företag. 	  

Efter denna reform har högskolan gått ifrån att kontrolleras av staten till att granskas av 
staten (Askling et al., 1999, s. 176). Askling et al. (1999, s. 190) beskriver att styrningen 
av den svenska högskolan har skiftat från en styrning kallad ”sociala mål” till en 
styrning kallad ”osynlig hand”. Där den förstnämnda styrningen karaktäriseras av 
statens makt, inte bara gällande finansiering och lagstiftning, utan även makt över 
akademin såsom antagning, kursplaner och forskningsagendan. Styrning enligt en 
”osynlig hand” speglar den högskolors frihet till självstyre. Vidare blev högskolan, i och 
med detta skifte, mer associerad med marknadseffektivitet. Askling et al. (1999, s. 190) 
menar därmed att högskolans möjlighet till självstyre påverkas av andra aktörer om än 
inte staten. Högskolan blev i och med denna förändring mer engagerade och beroende 
av att ha en dialog med det omgivande samhället (Askling & Almén, 1997, s. 205). Till 
exempel har forskningsverksamheten fått söka sig utåt för att hämta in externa 
forskningsmedel. Denna utveckling kan sammanfattas med Sahlin-Anderssons (2010, s. 
40) organisationsprincip företag. Hon påpekar emellertid att inslag av förvaltning alltid 
kommer att finnas kvar så länge som högskolorna är statligt ägda. Däremot kommer 
förvaltningsprincipen ibland i konflikt med den princip för självständighet som 
företagandet innebär (Sahlin-Andersson, 2010, s. 41).   	  

Kollegialitet innebär att organisationen ses som professionens arena (Sahlin-Andersson, 
2010, s. 41). Denna princip innebär att verksamheten byggs upp och styrs med bas i 
vetenskapen. Mer konkret innebär detta att högskolan är forskarnas och lärarnas 
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arbetsplats där den enskilde forskare själv sökt sina forskningsmedel samt valt sina egna 
former för problemformulering och publicering.  Enligt Sahlin-Andersson (2010, s. 45) 
är den kollegiala principen grundläggande för att högskolor på bästa sätt ska bidra till 
kunskapsutveckling i samhället. För att beskriva en kollegial organisation kan tre olika 
begrepp användas; akademisk frihet, kollegialt beslutsfattande och kollegiala 
granskningar (Sahlin-Andersson, 2010, s. 41).   	  

Akademisk frihet poängterar vikten av att akademiska lärare och forskare är mest 
lämpliga att avgöra vad och hur de ska forska och undervisa samt sprida sina resultat 
(Sahlin-Andersson, 2010, s. 47). Dessa val ska därmed styras av kunskap och inte av 
någon enskild grupp eller persons intressen. Vidare utser kollegorna sin ledare genom 
ett kollegialt beslutsfattande. Ledarskapet består i stor utsträckning om att leda ett 
vetenskapligt samtal som kritiskt ska granskas och prövas. Kollegialiteten betonar 
därmed vikten av att en kollegial verksamhet leds bäst av personer med vetenskaplig 
kännedom som har förtroende av sina kollegor att företräda och leda dem (Sahlin-
Andersson, 2010, s. 46). Slutligen innefattar kollegialitet kollegial granskning. En 
kollegial granskning betonar att det är genom kontinuerliga och kritiska diskussioner 
som en god kvalitet i undervisning och forskning kan säkerställas (Sahlin-Andersson, 
2010, s. 47).  	  

Till sist styrs högskolan allt mer av den moderna styrprincipen granskningssamhället 
(Sahlin-Andersson (2010, s. 52). Denna kännetecknas av redovisningskrav, 
utvärderingar, certifieringar, ackrediteringar och rankinglistor. Högskolor världen över 
ägnar mycket resurser till att utveckla strategier för att klättra på listorna (Sahlin-
Andersson, 2010, s. 52). Granskningssamhället ställer därmed ökade krav på att 
organisationen översätter och kommunicerar ut verksamhetens resultat genom mätbara 
och utvärderingsbara enheter (Sahlin-Andersson, 2010, s. 53). Utvecklingen mot ett 
granskningssamhälle riskerar exempelvis få till följd att högskolorna anpassar sig så 
pass efter rankingkriterierna att den mer riskbenägna forskningen tonas ner. De krav 
som följer från granskningssamhället måste därför hanteras tillsammans med styrningen 
som gäller för de andra organisationsprinciperna (Sahlin-Andersson, 2010, s. 52).   	  

Hur hör då dessa principer ihop? Kompletterar de varandra eller står de i konflikt med 
varandra? Sahlin-Andersson (2010, s. 54) betonar att omgivningens krav och 
förväntningar på högskolorna präglas av alla principer. De går in i varandra på så sätt att 
NPM införde företagsidéer i förvaltningen såsom ökad konkurrens, ökat fokus på 
kvalitet och marknad. Dessa idéer har öppnat upp för ökad granskning och 
utvärderingar. Den kollegiala diskussionen riskerar att ersättas med de standardiserade 
mått som den ökade granskningen innebär. Sahlin-Andersson (2010, s. 56) och Lindh et 
al. (2010, s. 10) betonar att det framförallt är kollegialiteten som utmanas av nya 
principer. Högskolornas ledning förväntas styra verksamheten med utgångspunkt i 
NPM men vissa hävdar att det kollegiala systemet är ovärderligt för att upprätthålla 
forskningens och utbildningens kvalitet (Lindh et al., 2010, s. 10).  I en studie av 
Askling et al. (1997, s. 191) ifrågasatte akademikerna, den självständighet som 
reformen förespråkade. Ökad självständighet innebar förvisso ökad frihet för 
verksamheten men inte nödvändigtvis för de enskilda individerna, då ett starkt 
ledarskap blev viktigare för att uppnå kvalitet och möta det som efterfrågades av 
aktörerna på marknaden.  	  
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Figur 1. Högskolans fyra styrprinciper. 

Författarnas bearbetning efter Sahlin-Andersson (2010, s. 54). 
	  

Sammanfattningsvis, visar avsnittet att högskolan är en komplex organisation där äldre 
styrprinciper har kompletterats med nya genom reformer och krav från omgivningen. 
Högskolan har, precis som andra offentliga verksamheter, påverkats av NPM-eran och 
styrningen har förändrats till att bli mer företagslik. Det som framförallt skiljer 
högskolan ifrån andra verksamheter är den kollegiala styrprincipen. Dessa principer kan 
vara bra att ha i åtanke under studiens datainsamling då de kan bistå oss att förstå 
verksamheten och de individer som finns inom den.   
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4.	  Teoretisk	  referensram	  
Den teoretiska referensramen syftar till att presentera teori och tidigare forskning kring 
de områden som är relevanta för studiens forskningsfrågor. Kapitlet inleds med att 
redogöra för hållbarhet som begrepp och hur hållbarhet integreras i organisationer. 
Därefter presenteras tidigare forskning kring vilka drivkrafter och svårigheter som 
finns med att integrera hållbarhet i högskolan. Sedan presenteras det balanserade 
styrkortet som styrmodell och teorier samt tidigare studier lyfts fram på modellens 
anpassningsbarhet till högskolan. Avslutningsvis diskuteras hur hållbarhetsaspekter 
kan integreras i det balanserade styrkortet. 	  

4.1	  Hållbarhet	  	  
I en studie av Esquer-Peralta et al. (2008, s. 1031) intervjuades experter, bland annat 
forskare med lång erfarenhet av hållbarhet, för att studera nyttan av hållbarhetsstyrning. 
Experterna ansåg att det första steget som organisationer bör ta vid implementering av 
ett hållbarhetssystem är att reda ut begreppet hållbarhet.  Ett begrepp som är komplext 
och har flera betydelser beroende på vem som tillfrågas. Först när medarbetare är med 
på vad hållbarhet är blir det aktuellt att utforma mätbara mål (Peralta et al., 2008, s. 
1035). Innan vi kan utforma ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter blir det 
därmed relevant att diskutera vad hållbarhet innebär och vilka sätt det finns att se på 
begreppet.   

Forskare utgår vanligtvis från den definition som WCED myntade i 
Brundtlandsrapporten år 1987 (Gladwin et al., 1995, s.878). WCED definierade 
hållbarhet som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (egen översättning) 
(WCED, 1987, s. 43). Rapporten var ett första försök till att utarbeta strategier för att 
skapa en helhetsbild över världens resurs- och miljöproblem. Behovet av ett gemensamt 
arbete för en hållbar utveckling tillkännagavs ytterligare vid FN:s konferens om miljö 
och utveckling i Rio 1992, där man enades om en handlingsplan för det 21:a 
århundrandet (NE, 2014). 	  

WCED:s (1987) hållbarhetsdefinition kan anses som slagkraftig då den är bred och 
rymmer en vädjan om att värna om jordens resurser men också om att ge en social och 
ekonomisk välfärd till framtida generationer. Definitionen har gett upphov till tre 
dimensioner av hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Detta synsätt 
är vanligt förekommande bland forskare och verkar vara något som de flesta är överens 
om (se till exempel Gladwin et al., 1995, s. 878 och Elkington, 1999, s. 72-73). För att 
nå den hållbara mittpunkten som modellen (se figur 2) nedan illustrerar krävs det att alla 
tre dimensioner beaktas. Denna definition är även accepterad i affärsvärlden där triple 
bottom line är ett erkänt begrepp som syftar till att se bortom ekonomisk vinst och ta ett 
miljömässigt och socialt ansvar (Elkington, 1999, s. 72; Dyllick & Hockerts, 2002, s. 
132).  Härnäst kommer vi att redogöra för vad dessa dimensioner står för och vad de 
innebär för organisationer. 	  
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Figur 2. Tre dimensioner av hållbarhet. 

Författarnas bearbetning. 
	  

Miljömässig hållbarhet handlar om att mänsklighetens aktiviteter inte får ske på 
bekostnad av jordens resurser, så som land, mark och atmosfär, då dessa inte är 
oändliga. Befolkningstillväxt i kombination med överdriven konsumtion, ökade utsläpp, 
utarmning av naturresurser utgör ett hot för miljön (WCED, 1987, s. 7). Detta kan få 
konsekvenser som direkt påverkar människors levnadsstandard genom att 
grundläggande resurser som luft och tillgång på mat samt vatten äventyras. Alla 
organisationer har en viss miljömässig påverkan oavsett om det handlar om att belysa 
kontorslokaler eller om tyngre påverkan, som utsläpp och avfall från 
produktionsverksamhet (Bansal, 2005, s. 199). 	  

Social hållbarhet handlar om att garantera att samhällets medborgare har lika rätt till de 
tillgångar som finns (WCED, 1987, s. 43). De behov som rymmer i 
Brundtlandsdefinitionen handlar därmed inte enbart om basbehoven som mat och vatten 
utan inkluderar även en god livskvalitet och tillgång till sjukvård, utbildning och 
politisk åsiktsfrihet (Bansal, 2005, s. 198; Dyllick & Hockerts, 2002, s. 134).  Social 
hållbarhet i organisationer kan handla om att fatta etiska beslut som att inte samarbeta 
med intressenter som har en oetisk verksamhet som till exempel barnarbete. Internt 
inom organisationen kan det handla om värderingar, arbetsmiljö och bra 
anställningsvillkor samt lojalitet och färdigheter hos medarbetare och samarbetspartners 
(Bansal, 2005, s.198; Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133-134). Sammantaget handlar 
social hållbarhet om att inkludera människor både utanför och inom organisationen. 
Dyllick & Hockerts (2002, s. 134) menar att det är upp till intressenterna att avgöra 
huruvida organisationen är socialt hållbar och det är därför viktigt att vara transparant 
med verksamheten och ta till vara på intressenternas intressen vid beslutsfattandet. 	  

Ekonomisk hållbarhet innebär att ekonomiskt välstånd leder till en förhöjd 
levnadsstandard genom produktion och distribution av varor och tjänster (Bansal, 2005, 
s. 198). Öppna internationella marknader med fri konkurrens uppmuntrar till innovation, 
effektivitet och välstånd och är fundamentala hållbarhetsaspekter. I en organisation 
handlar det om att vara värdeskapande genom de produkter och tjänster som 
organisationen producerar. Det handlar helt enkelt om att hantera en organisations 
ekonomiska kapital på ett hållbart sätt (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 132). 	  

DeBettignies och Lepineux (2009, s. 154) menar att den ekonomiska dimensionen länge 
varit organisationernas största fokus. Under de senaste årtiondena har emellertid den 
sociala och miljömässiga aspekten fått ökad uppmärksamhet (DeBettinges & Lepineux, 
2009, s. 154; Lange et al., 2012, s. 151). Företagen har enligt DeBettinges och Lepineux 

ekonomisk 

Miljömässig Social 
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(2009, s. 154) insett att de måste möta samhällets förväntningar och strävar efter att 
implementera hållbarhet i sina strategier. Frågan är därmed inte längre om miljömässiga 
och sociala aspekter ska inkluderas utan hur detta ska genomföras. De Lange et al. 
(2012, s. 152) betonar att rapportering och uppföljning har betydelse för att upprätthålla 
hållbarhetsarbetet inom organisationen.   	  

Som tidigare nämnts menar vissa att hållbarhet uppnås när dessa tre dimensioner är i 
balans. Flertalet forskare har emellertid ifrågasatt om dessa tre dimensioner går att 
förena utan konflikter. Giddings et al. (1999, s. 189) menar att den ekonomiska aspekten 
står i konflikt med de andra två dimensionerna. Konsumtion för att tillfredsställa 
omedelbara behov, som till exempel behov av mat och kläder, kommer att ske på 
bekostnad av en långsiktigt miljömässig hållbarhet. Giddings et al. (1999, s. 189) och 
även Robinsson (2004, s. 378) anser att denna tredimensionella modell är en förenklad 
och sammanfattad bild av verkligheten som snarare bidrar till att se varje dimension för 
sig istället för att bidra till synergieffekter. Robinsson (2004, s. 378) menar att det som 
krävs är snarare synergier mellan hållbarhet och andra områden genom till exempel 
tvärvetenskaplig forskning. Det är inte bara mellan vetenskapliga ämnen som 
skiljelinjerna måste suddas ut för att en hållbar utveckling ska nås utan detta behöver 
även ske mellan olika aktörer i samhället såsom politiska organ, offentliga 
organisationer och vinstdrivande organisationer (Robinsson, 2004, s.378). 	  

En annan effekt med de tre dimensionerna är att teknologi och innovation hamnar i 
fokus som ett verktyg att reducera påverkan på miljö och samhälle (Giddings et al., 
1999, s. 189). Det kan till exempel handla om miljövänligare produktion, skatter eller 
ränteeffekter. Om detta bidrar till hållbar utveckling kan emellertid diskuteras då sådana 
innovationer nödvändigtvis inte leder till en förbättrad levnadsstandard för alla 
människor utan enbart leder till att de rika blir ännu rikare (Robinson, 2004, s. 379). 
Hansmann (2010, s. 2875) menar att innovationer kan sägas vara viktiga men de är inte 
avgörande för en hållbar utveckling. Istället för att fokusera på den "hållbara 
mittpunkten" mellan tre dimensioner menar Hansmann (2010, s. 2875) att svaret på 
hållbarhet är kunskap och utbildning. Individers kunskap är grundläggande då det är 
dessa som utgör och formar samhället och dess konstellationer. Enligt Agenda 21 
(1992, kapitel 36) är "utbildning avgörande för att främja en hållbar utveckling och 
förbättra människors förmåga att ta itu med miljö- och utvecklingsfrågor" (egen 
översättning). Kunskap handlar inte bara om hållbarhetsdefinitioner utan Hansmann 
(2010, s. 2875) menar att individer snarare bör lära sig moral och etik för att kunna 
hantera hållbarhetsproblem, ha rätt värderingar och vara motiverade att ta socialt och 
miljömässigt ansvar. Till exempel menar Sibbel (2008, s. 79) att kunskap är grunden till 
att förändra ohållbara konsumtionsbeteenden.	  

Mycket av den kunskap som skapas och sprids i samhället står högskolan bakom. 
Högskolan har sedan länge betraktats som en viktig förändringsagent och högskolans 
tredje mission, samverkan, har vuxit fram för att högskolan ska kunna bidra direkt till 
samhället (Stephens et al., 2008, s. 332). I nästa avsnitt kommer vi att diskutera 
högskolans ansvarstagande och hur denna organisation kan arbeta med hållbarhet. 	  

4.1.1	  Hållbarhet	  och	  högskolan	  
För att högskolan ska kunna nyttja sin potential som förändringsagent i en hållbar 
utveckling måste de göra en del förändringar av verksamheten (Stephens et al., 2008, s. 
320). Detta avsnitt ämnar redogöra för högskolans roll i hållbarhetsarbetet. Denna 
argumentation kommer bli användbar för att analysera hur hållbarhetsarbetet vid 
Handelshögskolan ser ut. 
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Van Weenen (2000, s. 30) beskriver hållbarhet i högskolan utifrån fyra olika nivåer, där 
den fjärde nivån representerar en fulländad ”hållbar högskola”. Den grundläggande 
nivån handlar om direkt miljöpåverkan. En högskola är som vilken organisation som 
helst som förbrukar material och energi. Den upphandlar med företag om produkter och 
tjänster som används i verksamheten. Den första nivån handlar därmed om att utvärdera 
upphandlingen, reducera användningen av förbrukningsmaterial, återanvändning och 
källsortering. Organiseringen kring den första nivån kan ske genom införandet av ett 
miljöledningssystem (Karatzoglou, 2012, s. 45). Att ett sådant system leder till handling 
är emellertid inte självklart. Van Weenen (2000, s. 31) menar att det beror på 
engagemang och kunskap bland individerna.  
 
Den andra nivån i Van Weenens (2000, s. 30) modell handlar om högskolans 
kärnverksamhet, det vill säga forskning och utbildning. Högskolan kan antas vara en 
viktig aktör i samhället då den producerar, bevarar och sprider kunskap bland 
medborgarna (Stephens et al., 2008, s. 320). Hansmann (2010, s. 2875) och Stephens et 
al. (2008, s. 321) påpekar att det handlar om att få in hållbarhet inte bara som begrepp 
utan att också uppmuntra till ett kritiskt tänkande. Det handlar om att kritiskt analysera 
sociala och miljömässiga konsekvenser oavsett vilket ämnesområde det handlar om. 
Detta kan kräva förändringar som till exempel nya kursplaner (Svanström et al., 2008, s. 
347). För att inte dessa ska bli verkningslösa måste lärare vara beredda på att förändra 
sina undervisningsmetoder. Högskolan har traditionellt setts som en slags fristad, det 
vill säga en plats för oberoende forskning och akademisk frihet (Stephens et al., 2008, s. 
321; Sahlin-Andersson, 2010, s. 47). Stephens et al. (2008, s. 321) menar att den 
ohållbara situationen i samhället kräver att detta traditionella koncept ändras. Det finns 
ett behov av en mer gränsöverskridande forskning som drivs av en vilja att påverka 
samhällsförändringar.  
	  
Nivå nummer tre inkluderar samverkansfunktionen. Van Weenen (2000, s. 31) menar 
att högskolorna bör överväga att involvera experter, som olika organisationer, från 
samhället för att skapa engagemang för hållbarhetsfrågorna. Stephens et al. (2008, s. 
321) menar att högskolan har en unik möjlighet att förespråka och förbättra 
engagemanget för hållbarhet genom att sprida sin forskning till individer, institutioner 
och samhället i helhet. Svanström et al. (2008, s. 340) har i sin studie sett ett positivt 
samband mellan en ökad förståelse för hållbarhetsbegreppet och att få träna på verkliga 
hållbarhetsproblem. Ett sätt att göra detta på är att inkludera praktiska uppgifter i 
undervisningen för att främja ett långsiktigt tänkande bland studenterna. 	  

Genom att företa dessa tre nivåer menar Van Weenen (2000, s. 31) att högskolan kan nå 
den fjärde, mer abstrakta nivån, att förändra sin mission för att kommunicera sitt arbete 
nationellt och internationellt för att uppmana andra till att göra samma sak. Att förändra 
verksamheten är inte en helt enkel process utan det kan uppstå svårigheter som 
organisationen måste överkomma. Det kan även finnas drivkrafter som gör 
förändringsprocessen mer lätthanterlig. Dessa aspekter ämnar vi redogöra för i nästa 
avsnitt. 	  

4.1.2	  Drivkrafter	  och	  svårigheter	  	  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom hållbarhet i högskolan vars syfte har 
varit att identifiera vilka aspekter som utgör drivkrafter och svårigheter vid integrering 
av hållbarhet. Till att börja med vill vi ge en sammanfattning av var och hur tidigare 
studier har genomförts. Wright och Horst (2013) gjorde en kvalitativ studie bland 
medarbetare inom forskning och utbildning vid högskolor i Kanada. Velazquez et al. 
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(2005) har gjort en litteraturstudie där det empiriska resultatet baseras på bland annat 
dokument, hemsidor och rapporter samt böcker relaterat till högskolor runt om i hela 
världen. Davis et al. (2003) genomförde en tvåfallstudie bland studenter, medarbetare 
och ledning vid två högskolor i USA. Barth (2013) genomförde en flerfallstudie vid 17 
högskoleinstitutioner i Tyskland där studenter, medarbetare och ledning tillfrågades om 
bland annat drivkrafter och svårigheter. Till sist har vi tagit del av en kvantitativ studie, 
med ett urval av amerikanska högskolor, gjord av Shriberg (2002). 	  
	  
Finansiering	  
Vilket finansieringssystem högskolan har är enligt Stephens et al. (2008, s. 325) av 
direkt betydelse för dess möjlighet att främja en hållbar utveckling. Globalt sett har den 
statliga finansieringen av högskolan minskat medan efterfrågan på utbildning ökat. 
Mindre offentligt stöd har bidragit till att det skapats en allmän trend mot att inhämta 
marknadsbaserad finansiering från andra aktörer med intresse i utbildning och 
forskning. Stephens et al. (2008, s. 325) ser både för- och nackdelar med detta. En 
nackdel med finansiering från privata aktörer är att dessa kan ha ett särskilt intresse med 
pengarna vilket kan leda till att hållbarhet blir bortprioriterat. En fördel är dock att 
privata aktörer, som till exempel näringslivet, vill ha en insikt i högskolans verksamhet 
när de bidrar finansiellt. Detta innebär att högskolan har möjlighet att påverka företagen 
till ett hållbart agerande. Tidigare studier har visat att finansieringen utgör en barriär för 
att satsa på hållbarhet i verksamheten (Wright & Horst, 2013, s. 220; Velazques et al., 
2005, s. 385). Wright och Horst (2013, s. 221) fann att detta berodde främst på att 
studentpengen minskat och att det helt enkelt inte fanns utrymme för 
hållbarhetsinvesteringar särskilt när det handlade om fysiska investeringar, som till 
exempel byte till ett mer energisnålt värmesystem. Respondenterna trodde att ett ökat 
stöd från staten öronmärkt för hållbarhetsprojekt skulle minska denna barriär. Enligt 
Velazques et al. (2005, s. 385) har hållbarhet inte varit prioriterat när högskolornas 
budget åtstramats. 	  
	  
Ledning och organisationsstruktur	  
Vid förändringar i en organisation spelar ledaren en kritisk roll oavsett vilken 
organisation eller vilken typ av förändring som det handlar om (Fernandez & Rainey, 
2006, s. 168). Fernandez och Rainey (2006, s. 171) menar att i offentliga organisationer 
räcker det vanligen inte med att en chef initierar förändringen. Denne chef har ofta en 
överordnad ledning som han eller hon måste övertyga. Tidigare studier har visat på 
svårigheter för engagerade medarbetare att övertyga ledningen om de fördelar som finns 
med hållbarhetsinitiativ i verksamheten (Wright & Horst, 2013, s. 221; Velazques et al., 
2005, s. 385). Respondenterna i Wright och Horst (2013, s.221) studie ansåg emellertid 
att denna barriär skulle minska i takt med att medvetenheten för hållbarhetsfrågorna 
ökade. De såg även ett problem med högskolehierarkin och menade att beslutsfattandet 
måste decentraliseras från universitetsledningen så att beslut angående 
hållbarhetsinitiativ kan tas på en lägre nivå. 	  
	  
Engagemang och medvetenhet	  
Organisationsförändringar grundar sig inte enbart i att upprätta ett system utan 
Kemelgor et al. (2000, s. 133-134) menar att verklig förändring bottnar i 
initiativtagande och kreativitet hos människor. Velazquez et al. (2005, s. 383) menar att 
en barriär är att professorer, ledning och andra medarbetare inte har förstått vikten av 
vad ansvarstagande och hållbarhet innebär. Andra studier har emellertid visat att 
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medarbetares personliga engagemang för hållbarhet lett till att de integrerat dessa frågor 
i undervisningen, oavsett vilket ämnesområde de handlat om (Davis et al., 2003, s. 173). 	  
	  
Lagstiftning	  
Enligt Velazquez et al. (2005, s. 387) behövs en ökad lagstiftning för att främja hållbar 
utveckling i högskolan. I Sverige är det skrivet i högskolelagen 5§ att ”högskolorna 
skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 
välfärd och rättvisa” (Högskolelag 1992:1434). Dessutom har statliga myndigheter en 
skyldighet att ha ett miljöledningssystem (Förordning 2009:907 om miljöledning i 
statliga myndigheter). I Wright och Horst studie (2013, s. 223) ansåg respondenterna att 
en tydligare lagstiftning skulle tvinga högskolor att bli mer motiverade till att integrera 
hållbarhet i sin verksamhet. 	  
	  
Intressenters betydelse 	  
En intressent kan definieras som ”those individuals or groups who depend on the 
organization to fulfill their own goals and on whom, in turn, the organization depends" 
(Johnson & Scholes, 2002, s. 26). Enligt Jongbloed et al. (2008, s. 303) har högskolan 
blivit allt mer beroende av att upprätthålla sin legitimitet i samhället då den idag är 
beroende av fler aktörer än enbart staten. Jongbloed (2008, s. 310) menar att 
intressenterna har kommit att bli än mer angelägna när det gäller deras intresse i 
högskolan till exempel genom att bli involverade i olika styrelser. Detta gör att det 
enklare för intressenterna att påverka vad högskolan bör forska och undervisa om. Till 
exempel beaktar många företag corporate social responsibility idag och skulle därmed 
kunna vara angelägna att nyttja sin legitimitet genom att efterfråga studenter med 
djupare kunskap på detta område. 	  

Barth (2013, s. 169) fann i sin studie att påtryckningar från externa intressenter ofta är 
startskottet till att integrera hållbarhet i verksamheten. Samtidigt har intressenter en 
betydelse när det kommer till ifall förändringen ska bli framgångsrik eller inte. Barth 
(2013, s. 169-170) menar att det krävs feedback från flera intressenter, både interna och 
externa, för att driva hållbarhetsarbetet framåt. För att en högskola ska bli ledande inom 
hållbarhet visade Wright och Horsts (2013, s. 223) studie att efterfrågan måste komma 
från studenterna. I Shriberg (2002, s. 157) var det precis påtryckningar från studenter 
som visade sig vara en betydande drivkraft medan externa intressenter, som 
arbetsmarknaden och finansiärer, var av mindre signifikans. Andra betydelsefulla 
intressenter var medarbetarna och deras forskning. I Barths (2013, s. 166) studie spelade 
studenterna en betydelsefull roll till ledningens initiativtagande att integrera hållbarhet i 
kursplanerna. Precis som Alves et al. (2010, s. 174) menar förlorar högskolan betydelse 
utan sina studenter. Utifrån detta borde studenterna vara en prioriterad intressent när det 
kommer till frågan om hållbarhet ska integreras i utbildningen eller inte.	  

De studier som presenterats i detta avsnitt redogör för vilka aspekter som kan påverka 
hållbarhetsinitiativ i högskolan. Däremot ges det ingen djupare förståelse till varför 
dessa drivkrafter och svårigheter existerar. Nästa avsnitt ämnar därför att genom 
institutionell teori ge en förklaring varför organisationer tenderar till att förändras och 
varför svårigheter kan uppstå.  

4.1.3	  	  Institutionell	  teori	  	  
Institutionell teori betonar den sociala kontext som en organisation verkar inom. Enligt 
DiMaggio och Powell (1991, s. 5) handlar institutionell teori om att organisationer 
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anpassar sig till kontextuella förändringar för att vinna legitimitet och försäkra sig om 
fortsatt överlevnad. Greenwood och Hinings (1996, s. 1025) menar att institutionell 
teori visar hur organisationer svarar, inte enbart på marknadsmekanismer, utan på 
påtryckningar från myndigheter, professioner, samhället och ledande organisationer.  
Institutionell teori har i tidigare studier (Bansal, 2004, s. 215; Jennings & Zandbergen, 
1995, s. 1015) visat sig vara användbar till att förklara varför organisationer tar 
miljömässigt och socialt ansvar. Dessa har emellertid genomförts på vinstdrivande 
företag där förutsättningarna ser annorlunda ut. I denna studie blir teorin användbar till 
att förstå vad som driver en högskoleinstitution och vilka hinder som organisationen kan 
behöva tackla på vägen. 	  

DiMaggio och Powell (1983, s. 147) för ett resonemang om att organisationer inom ett 
visst organisatoriskt fält, som till exempel bransch eller sektor, har en tendens att bli allt 
mer likformiga. Desto mer etablerat detta fält är desto starkare är 
förändringsprocesserna, eller isomorfismerna som de också kan benämnas (Greenwood 
& Hinings, 1996, s. 1029). Offentlig sektor kan anses som ett väl etablerat fält.  	  

Institutionell isomorfism kan vara av tvingande, imiterande eller normativ karaktär 
(DiMaggio & Powell, 1983, s. 150). Tvingande isomorfism är ett resultat av 
påtryckningar från institutioner som har en direkt påverkan på organisationen. Ifall 
organisationen inte anpassar sig till sådana kan det resultera i ett dåligt rykte eller 
nedläggning av verksamheten. I många fall rör det sig att organisationen måste anpassa 
sig till nya bestämmelser eller lagstiftning från staten. Detta innebär exempelvis att 
organisationen måste förändra sin verksamhet på grund av minskat finansiellt stöd från 
staten. Ett sådant beslut påverkar hela organisationen men det kan även vara 
påtryckningar som inte innebär lika radikala förändringar för organisationen (DiMaggio 
& Powell, 1983, s. 150). Förutom lagstiftning kan kraven vara av informell karaktär 
från den rådande kulturen inom den omgivning som organisationen verkar. Det kan till 
exempel handla om att tillmötesgå det rådande politiska klimatet som andra aktörer i 
fältet har för att bibehålla sin legitimitet.   	  

Imiterande isomorfism innebär att organisationer förändras genom att inspireras av 
liknande organisationers struktur (DiMaggio & Powell, 1983, s. 151). Detta sker till 
skillnad från den tvingande isomorfismen utan direkt tvång. Enligt Bansal (2004, s. 202) 
är hållbarhet förknippat med osäkerhet då förutsättningarna förändras konstant, 
problemet är komplext att förstå och det är svårt att se en lösning på ett sådant globalt 
problem. Det är därför troligt att organisationen kommer att imitera andra organisationer 
som har varit framgångsrika. Genom imitation kan organisationer efterlikna det som är 
transparent och har kommunicerats ut som till exempel införandet av 
hållbarhetsredovisning eller certifierade miljöledningssystem. Tidigare studier har visat 
att företag kan använda dessa styrmedel för att vinna konkurrensfördelar (Walker, 2008, 
s. 129; Rondinelli & Vastag, 2000, s. 502). Detta ger incitament till att andra 
organisationer ska ta efter och göra på ett liknande sätt.	  

Att efterlikna andra organisationer inom fältet ger en slags trygghet och legitimitet 
(DiMaggio & Powell, 1983, s. 151). Denna förändringsprocess kan därmed vara en 
aktiv handling men kan även vara omedveten eller uppkomma av en slump. Till 
exempel kan personalomsättning ge upphov till förändringar av imiterande karaktär 
(DiMaggio & Powell, 1983, s. 151; Stromquist, 2007, s. 101). Stromquist (2007, s. 101) 
bekräftade i sin studie att den imiterande isomorfismen är tydlig inom högskolesektorn. 
Detta eftersom högskolan har blivit allt mer konkurrensutsatt och kvalitetsstyrd vilket 
leder till att högskolorna konkurrerar om de bästa medarbetarna. På så sätt är 
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personalomsättningen hög och idéer sprids vilket gör att högskolorna i fältet blir mer 
likformiga. Att ta efter beprövade metoder kan enligt DiMaggio och Powell (1983, s. 
152) vara fördelaktigt för organisationer med knappa resurser då dessa kan bilda sig en 
uppfattning om att metoden är framgångsrik och på så sätt minimera riskerna för 
onödiga kostnader.   	  

Avslutningsvis syftar normativ isomorfism till att organisationsförändringar kommer 
ifrån institutionella krav på professioner (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152). Kraven 
innebär att det har bildats normer bland professionerna, eller yrkesgrupperna, som 
organisationen måste anpassa sig till för att uppfattas som kompetenta och seriösa. 
Dessa normer är influerade av utbildningsgrad eller professionella nätverk. Utbildning 
på akademisk nivå anses ge upphov till normbildning då yrkesgruppen tar till sig 
kunskap och bildar värderingar baserat på utbildningen som de sedan överför till den 
organisationen de verkar inom. Även denna typ av isomorfism har visat sig vara särskilt 
tydlig inom utbildningsinstitutioner (Stromquist, 2007, s. 101).	  

Som vi beskrev i avsnitt 2.7 Val av teorier kommer studiens teoretiska del att vara 
uppdelad efter studiens tre huvudområden; högskolan, hållbarhet och balanserat 
styrkort. Tidigare i detta kapitel har vi presenterat begreppet hållbarhet och högskolans 
ansvar när det kommer till detta område. Vi har även presenterat de teorier som ligger 
till grund för att besvara studiens delsyfte, det vill säga hållbarhetsarbetets drivkrafter 
och svårigheter samt institutionell teori. Kapitlets avslutande del ämnar ge en närmare 
beskrivning av det balanserade styrkortet utformning och anpassning till högskolan 
samt hur hållbarhetsaspekter kan integreras. Den avslutande delen ligger därmed som 
grund till att kunna besvara studiens huvudsyfte.  

4.2	  Introduktion	  av	  det	  balanserade	  styrkortet	  	  
I slutet på 1980-talet skedde det förändringar i den ekonomistyrning som vi idag kallar 
traditionell (Simmonds, 1981, s. 26). Den traditionella ekonomistyrningen bedömdes 
vara omodern och hade fokus på att utvärdera organisationers prestationer enbart 
baserat på finansiell data. Olve et al. (1999, s. 27) menar att en traditionell 
ekonomistyrning ger missvisande information för att vara beslutsgrundande, det vill 
säga att information om kostnader, intäkter och lönsamhet visar resultatet av aktiviteter 
som redan har ägt rum. Dessutom utgör dessa mått ett dåligt signalsystem för huruvida 
en verksamhet är effektiv eller inte (Olve et al., 1999, s. 27). De traditionella 
mätsystemen blickar inte utåt och ignorerar därmed kund- och konkurrensperspektivet. 
Enligt Otley (2001, s. 244) bidrar ett bredare mätsystem, som innehåller icke-finansiell 
information, till att organisationer bli bättre på att kommunicera strategier, effektivisera 
resursanvändningen och erhålla konkurrensfördelar.  
 
Två forskare som förespråkade och tog fasta på dessa förändringar var Kaplan och 
Norton. Kaplan och Norton (Kaplan et al., 1999, s. 7) ansåg att de traditionella 
styrsystemen hade spelat ut sin roll eftersom de ekonomiska resultatmåtten hämmade 
organisationers möjlighet till att vara värdeskapande. De menade att samhället hade 
förändrats från att vara ett industrisamhälle till att bli ett innovativt 
informationssamhälle där finansiella mått inte räckte till för att styra och följa upp 
investeringar som organisationer gör i kunder, leverantörer, medarbetare, processer och 
teknologi (Kaplan et al., 1999, s. 17). Detta resulterade i utformningen av en ny 
styrmodell som kom att kallas för balanserat styrkort. Deras första idéer kring det 
balanserade styrkortet publicerades år 1992 i Harvard Business Review och har sedan 
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dess nått många åhörare både inom akademin och av aktörer i samhället, som företag 
och offentliga verksamheter (Olve et al., 1999, s. 21).  
 
Utgångspunkten för det balanserade styrkortet är att omvandla organisationens vision 
och strategi till målsättningar och mått som fördelas över fyra olika perspektiv; det 
finansiella perspektivet samt kund-, process- och lärandeperspektivet (Kaplan et al., 
1999, s. 17). Visionen syftar till den övergripliga bild som organisationer har över vart 
de vill nå medan strategin är planen för att uppnå denna (Kaplan & Norton, 2001, s. 72). 
Det var därmed dessa två aspekter, vision och strategi, som Kaplan och Norton ville 
bryta ner och omvandla till något konkret och mätbart. 

Det kan finnas flera anledningar till varför en organisation väljer att införa ett balanserat 
styrkort. Pandey (2005, s. 64) menar att en anledning är för att se samband mellan icke-
finansiella och finansiella mått. Styrkortet ska dock inte enbart ses som ett mätsystem 
(Kaplan et al., 1999, s. 19; Pandey, 2005, s. 64-65). Enligt Kaplan och Norton (Kaplan 
et al., 1999, s.19) har styrkortet fyra tydliga syften; förtydliga och omvandla visionen 
och strategin, kommunicera och koppla samman strategiska målsättningar och styrtal, 
planera, sätta upp målsättningar och samordna strategiska initiativ samt stärka strategisk 
feedback och lärande. 	  

Kaplan och Norton (Kaplan et al., 1999, s. 40) utgår ifrån fyra perspektiv men menar att 
detta inte är en fast konstruktion. Olve et al. (1999, s. 70) menar att valet av perspektiv 
framförallt ska baseras på hur verksamheten ser ut och utifrån detta ska man välja 
perspektiv som visar på ett tydligt samband dessa emellan. Forskarna (Olve et al., 1999, 
s. 126) betonar dock betydelsen av att begränsa perspektiven till antal eftersom en av 
fördelarna med Kaplan och Nortons modell är dess kompakthet. Bontis et al. (1999, s. 
397) anser att Kaplan och Norton försummar betydelsen av medarbetarna. En resurs, 
som inte minst i en högskola, är ovärderlig. Enligt Olve et al. (1999, s. 126) väljer 
många organisationer att lägga till ett medarbetarperspektiv. Eftersom Kaplan och 
Norton (Kaplan et al., 1999, s. 40) förespråkar fyra perspektiv som utgångspunkt gör vi 
en kort presentation av dem. 	  

Det finansiella perspektivet ska visa resultatet av de strategiska val, som till exempel 
förbättringar i de interna processerna, som har gjorts i de övriga perspektiven (Olve et 
al., 1999, s. 72). I det här perspektivet hittar man ett flertal av de mått som finns i 
traditionella styrsystem såsom lönsamhetsmått (Kaplan et al., 1999, s. 64). 
Kundperspektivet beskriver hur och vilka kundvärden som ska tillfredsställas och varför 
kunderna ska vara beredda att betala för dem (Olve et al., 1999, s. 73). De mått som 
vanligtvis förekommer här är kundmått såsom kundnöjdhet, lojalitet och lönsamhet 
(Kaplan et al., 1999, s. 84). Mot detta perspektiv riktas strategierna från de två andra 
perspektiven; processperspektivet och lärandeperspektivet (Olve et al., 1999, s. 73). Det 
förstnämnda handlar om att identifiera de processer som har störst betydelse för att 
organisationen ska nå kundmålen och de finansiella målen (Kaplan et al., 1999, s. 111). 
Mer traditionella mätsystem är inriktade på att följa upp och förbättra de befintliga 
processerna ur ett kostnads-, kvalitets- och tidsperspektiv. Det balanserade styrkortet 
gör det däremot möjligt att härleda målsättningar för de interna processerna ur de 
externa intressenternas förväntningar (Kaplan et al., 1999, s. 111). Modellen ger 
organisationen möjlighet att lägga stor vikt vid exempelvis forsknings- och 
utvecklingsprocesserna, det vill säga de processer som ger upphov till nya tjänster och 
marknader. Lärandeperspektivet innehåller målsättningar och mått som främjar 
organisationens lärande och tillväxt (Kaplan et al., 1999, s. 119). De målsättningar som 
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fastställts för de tidigare tre perspektiven identifierar vad företaget fullt ut måste 
behärska för att nå ett förbättrat resultat. Målsättningarna i lärandeperspektivet 
tillhandahåller den infrastruktur som behövs för att målsättningarna i de tre övriga 
perspektiven ska kunna nås (Kaplan et al., 1999, s. 119). 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur 3. De fyra grundläggande perspektiven och dess orsak-verkan samband. 
Bearbetning efter Kaplan et al., 1999, s. 37. 

	  
Olve et al. (1999, s. 134) menar att antalet mått varierar beroende på vilken nivå 
styrkortet avser. Avser det en hel organisation är antalet mått fler till skillnad om det 
avser en enstaka avdelning eller grupp. Ett bra upprättat balanserat styrkort bör enligt 
Kaplan och Norton (Kaplan et al., 1999, s. 38) innehålla en blandning mellan utfallsmått 
och drivande mått för att visa på det orsak-verkan samband som finns mellan måtten. 
De drivande måtten representerar faktorer som påverkar eller driver prestationerna 
medan utfallsmåtten helt enkelt är mått på vad som blir utfallet (Olve et al., 1999, s. 
175). Måtten bildar tillsammans en kedja där ett utfallsmått i sin tur kan driva vad som 
blir utfallet på nästa nivå. Olve et al. (1999, s. 175) menar att dessa kedjor av orsak och 
verkan kan vara mycket svåra att identifiera, då externa förhållanden också kan påverka 
utfallet. Utfallsmått kan till exempel vara större redovisad vinst, bättre rykte eller 
minskad miljöpåverkan medan de drivande måtten kan handla om ny kunskap, 
förbättrade processer eller ökad kundnöjdhet. Ur detta exempel blir det tydligt att flera 
av utfallsmåtten även har en drivande inverkan på organisationens framtida verksamhet. 
Kaplan och Norton (Kaplan et al., 1999, s. 38) menar att utfallsmått blir intetsägande 
utan drivande mått och kan inte ge någon signal huruvida strategiimplementeringen går. 
Omvänt kan ett styrkort med enbart drivande mått visserligen uppnå kortsiktiga 
förbättringar men vara ovetande om vad förbättringarna har resulterat i. Denna 
orsakskedja bör enligt Kaplan och Norton (1999, s. 36) framgå mellan alla mått i 
samtliga perspektiv, då det specifikt är orsak-verkan sambandet som gör det balanserade 
styrkortet unikt i sitt slag. Kaplan och Norton (Kaplan et al., 1999, s. 36) menar att 
dessa samband bör vara så konkreta att de kan bekräftas. Detta är något som har blivit 
omdiskuterat och kritiserat av bland andra Nørreklit (2000).	  

Nørreklit (2000, s. 67) anser att Kaplan och Norton är otydliga kring vilket samband de 
menar och ifrågasätter deras definition av ett orsak-verkan samband.  Nørreklit (2000, s. 
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70) menar att Kaplan och Norton snarare talar om logiska samband. Skillnaden mellan 
dessa två är att logiska samband inte kan bli empiriskt testade utan har snarare att göra 
med logisk tankeverksamhet (Nørreklit, 2000, s. 70). Utifrån detta resonemang går det 
inte att påstå att det finns ett kausalt samband mellan lojala kunder och en ökad vinst, då 
det finns andra faktorer som också har en inverkan på resultatet. Nørreklit (2000, s. 82) 
menar att detta leder till att styrkortet ger felaktiga antaganden som kan leda till att 
felaktiga beslut tas i organisationen. Nørreklit (2000, s. 75) ser snarare att perspektiven i 
styrkortet har ett ömsesidigt förhållande, till exempel behöver en organisation ha goda 
finansiella resultat för att kunna investera i utveckling likaväl som utveckling leder till 
goda finansiella resultat. Hon menar således att sambanden snarare är cirkulära än 
hierarkiska. Enligt Olve et al. (1999, s. 191) är det inte nödvändigt att analysera dessa 
samband då många styrkort innehåller mått som är orelaterade. Att direkt anta att 
förbättra kvaliteten av de interna processerna leder till högre vinst via nöjdare kunder 
utan att överlägga andra drivande faktorer vore enligt Olve (1999, s. 191) i vissa fall 
farligt. Olve et al. (1999, s. 191) menar istället att styrkortet bör leda till en diskussion 
där sambanden diskuteras öppet och där det finns flera alternativ som kan leda till 
samma utfall. Det balanserade styrkortet ska således inte användas som ett 
kontrollsystem utan ett system för kommunikation och utvärdering.	  

Detta avsnitt har bidragit med en bakgrund till det balanserade styrkortet och dess 
byggstenar. Kaplan och Nortons ursprungliga modell är emellertid utformad för att 
passa ett vinstdrivande företag där måtten inom det finansiella perspektivet motsvarar 
det övergripande strategiska målet. I nästkommande avsnitt blir det därför relevant att 
presentera teori och tidigare studier kring styrkortets anpassningsbarhet till 
högskoleinstitutioner som del av offentlig sektor. 	  

4.3	  Balanserat	  styrkort	  vid	  en	  högskoleinstitution	  	  
Ett par år efter Kaplan och Nortons introduktion av det balanserade styrkortet 
presenterade de en version anpassad för organisationer som verkar inom offentlig sektor 
(Kaplan & Norton, 2001, s. 134). Det balanserade styrkortet har enligt Olve et al. (1999, 
s. 265) lämpat sig särskilt bra för offentliga verksamheter eftersom styrkortets 
grundtanke är att viktiga värden inte alltid återges bäst med finansiella mått. En del 
anpassningar kan dock vara nödvändiga för att styrkortet ska passa en organisation vars 
mål inte är att gå med vinst utan göra samhällsnytta (Olve et al., 1999, s. 274). Då en 
högskoleinstitution i denna studie ses som en offentlig verksamhet blir det relevant att 
redogöra för den modell som Kaplan och Norton (2001, s. 135) har anpassat till 
offentlig sektor. 	  

De flesta ickevinstdrivande och offentliga organisationer bemöter problem med den 
ursprungliga modellen då det finansiella perspektivet är placerat högst upp. Kaplan och 
Norton (2001, s. 134) föreslår istället att kundperspektivet ska placeras i toppen. Det 
som blir problematiskt är att definiera vem som är kund i en sådan organisation. Är det 
den som betalar för tjänsten eller den som är mottagare av tjänsten? Kaplan och Norton 
(2001, s. 134) påstår att det är båda två och väljer att dela upp kunden på finansiär och 
mottagare. Men att leverera tjänster till samhällets medborgare och att samla in 
finansiella medel är inte organisationens primära syfte (Kaplan & Norton, 2001, s. 135). 
Kaplan och Norton (2001, s. 135) föreslår därför att dessa organisationer bör placera 
deras långsiktiga mål, eller mission, högst upp i modellen. Även Moore (2000, s. 183) 
anser att det är verksamhetens mission som ska ligga till grund för mätning, utvärdering 
av prestationer och styrning för förbättringar. Moore (2000, s. 190) definierar mission 
som organisationens huvudsakliga syfte och existens samt ansvar gentemot 
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omgivningen (Moore, 2000, s. 190). Det värdeskapande som offentliga organisationer 
uttrycker i sin mission skiljer sig avsevärt ifrån det värdeskapande som sker inom privat 
sektor. Det primära målet i privata företag brukar enligt Moore (2000, s. 186) kunna 
sammanfattas i termer som maximering av aktieägarnas värde. I offentliga 
organisationer däremot uttrycks värdeskapandet i verksamhetens mission vilket syftar 
att utjämna problem eller uppnå ett önskvärt förhållande i samhället (Moore, 2000, s. 
190).	  

Figuren nedan (se figur 4) visar hur Kaplan och Norton (2001, s. 136) delar upp 
kundperspektivet och det finansiella perspektivet på tre nya perspektiv: 
kostnadseffektiv, värdeskapande och legitimerad support. Kostnadsperspektivet syftar 
till att upprätthålla kostnadseffektivitet i organisationen och måtten i detta perspektiv 
ska inkludera både kostnader vid verksamheten och den sociala kostnad som dess 
existens innebär för medborgarna och andra organisationer i samhället (Kaplan & 
Norton, 2001, s. 136). Offentliga verksamheter bör således ha en strategi för att 
generera intäkter då dessa utgör en förutsättning för organisationens fortlevnad och 
möjligheter att nå sina mål (Moore, 2000, s. 194). 	  

Det värdeskapande perspektivet inkluderar det värde som organisationen skapar för 
samhällets medborgare, som utbildning eller god folkhälsa. Inom detta perspektiv 
rymmer de faktorer som är mest komplicerade att mäta. Kaplan och Norton (2001, s. 
137) menar att styrkortet dock bistår organisationer att identifiera output, såsom antal 
studenter med en viss utbildning. Sedan är det upp till samhället att göra sin bedömning 
kring vad som är effekterna av denna output. Det tredje perspektivet, legitimerad 
support, representerar det intäktsflöde som organisationen får av skattebetalarna. Här 
handlar det att försäkra sig om en fortsatt finansiering genom att sträva efter att möta 
finansiärernas, ofta skattebetalarna och medborgarnas, behov och efterfrågan. Under 
dessa tre perspektiv placerar Kaplan och Norton (2001, s. 136) process och 
lärandeperspektivet som fungerar som stöd för att uppnå de tre högre perspektiven och 
slutligen organisationens mission.	  

	  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

	  

Figur 4. Balanserat styrkort anpassat för offentliga verksamheter. 
Bearbetning efter Kaplan & Norton, 2001, s.136. 

 
Skulle denna modell passa en högskoleinstitution? En forskare som inte anser det är 
Sayed (2013, s. 207). Eftersom ickevinstdrivande offentliga organisationer verkar på en 
mer komplex och mångtydig marknad än privata företag menar Sayed (2013, .s. 207) att 
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det blir svårt att använda Kaplan och Nortons modell till alla aktörer inom offentlig 
sektor. Northcott och Taulapapa (2012, s. 180) menar emellertid att det är bättre att utgå 
ovanstående modell än den som är utformad för privat sektor för att få några riktlinjer. 	  

Sayed (2013, s. 209) identifierade i sin studie ett 20-tal högskolor i USA, Kanada och 
Storbritannien som använder eller har använt sig av balanserade styrkort. I studien 
diskuterar han hur högskolorna har anpassat styrkortet för att passa den specifika 
verksamheten samt uppmärksammar de problem som finns kring utformningsprocessen. 
Ett av de största problemen som Sayed (2013, s. 205) tar upp i sin studie är förekomsten 
av ett flertal intressenter. Målet om att tillgodose alla intressenter gör den strategiska 
processen mer komplicerad. En majoritet av högskolorna i studien hade valt att byta ut 
kundperspektivet till ett intressentperspektiv för att rymma de som utför tjänsten, de 
som betalar för tjänsten och de som är mottagare av tjänsten (Sayed, 2013, s.211). De 
fanns en gemensam syn bland högskolorna att de främst är en organisation med syfte att 
tillgodose samhället och de hade därför placerat kund eller intressentperspektivet högst 
upp medan det finansiella perspektivet hamnade längst ned. Det perspektiv som många 
utelämnade eller ersatte med andra var processperspektivet. Sutherland (2000 refererad i 
Sayed, 2013, s. 205) såg också svårigheter med att identifiera en högskolas 
kärnprocesser efter att ha studerat implementeringen av ett styrkort i USA.  	  

En annan aspekt som Sayed (2013, s. 206) reflekterar över är begreppet kvalitet vilket 
beskrivs som svårdefinierat. Detta hör samman med alla de intressen som en högskola 
ämnar tillgodose vilket innebär att kvalitet är olika beroende vem som tillfrågas. Staten 
kanske anser att kvalitet är ett utbildningssystem som "producerar" duktiga ingenjörer, 
ekonomer, läkare och så vidare medan näringslivet har en uppfattning att studenter som 
är flexibla, samarbetsvilliga och lätt för att ta till sig ny kunskap är kvalitet. Då alla 
definierar kvalitet på olika sätt blir styrkortet svårt att använda som benchmark mot 
andra högskolor (Sayed, 2013, s. 213). 	  

Diskussionen kring orsak-verkan samband förekommer även i litteraturen kring 
balanserade styrkort och högskolan. Nørreklit (2000) får medhåll av Cullen et al. (2003) 
och Sayed (2013) för den kritik som hon riktade mot kritik mot orsak-verkan 
sambandet.  Cullen et al. (2003, s. 11) och Sayed (2013, s. 208) menar att dessa orsak-
verkan samband är än mer ifrågasatta vid en högskola som är statligt finansierad då en 
sådan organisations mission inte handlar om att maximera aktieägarnas värde utan 
handlar om att bidra till samhället, vilket innebär mer abstrakta mått än kronor och ören. 
Sayed (2013, s. 208) menar att sambandet mellan en nöjd student och ökade intäkter 
inte existerar. Cullen et al. (2003, s. 11) ser däremot att det finns ett tydligt orsak-verkan 
samband mellan olika områden i organisationen så som att forskning och samverkan 
med samhället kan leda till bättre undervisning vilket kan leda till "bättre" studenter och 
fler publicerade artiklar. 	  

Enligt Sayed (2013, s. 215) blir de icke-finansiella måtten mer komplicerade att ta fram 
då det är mer subjektivt att mäta den nytta som organisationen gör för samhället. Sayed 
(2013, s. 208) diskuterar även om det inte är lättare att trots allt fokusera på de 
finansiella måtten, då de är lättare att jämföra dessa mått med andra högskolor vid 
exempelvis konkurrens om finansiella medel. Andra problem som har diskuterats i 
litteraturen är bland annat att det kan finnas ett motstånd bland de anställda på grund av 
den kultur som råder vid en akademisk institution (O'neil et al., 1999, s. 40). O'neil et al. 
(1999, s. 40) menar att det finns de som är skeptiska och visa ett motstånd till att 
introducera kvantitativa mått kring en högskolans prestation. O'neil et al. (1999, s. 34) 
menar emellertid att modellen är användbar på grund av de förändringar som högskolan 
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har genomgått och att högskolor numera hålls ansvariga för samhällseffekter i en större 
utsträckning än förut. Chang och Chow (1999, s. 412) menar att då det balanserade 
styrkortet har visat sig vara effektivt inom tjänstesektorn borde en högskola inte vara ett 
undantag eftersom denna har ett syfte att vara serviceorienterad. 	  

Från detta avsnitt kan en del konstateranden göras. Sayed (2013, s. 215) menar att 
styrkortet har potential till att vara ett effektivt verktyg i högskolan men att 
utformningen är en svår och komplicerad process. Högskolans komplexitet har visat att 
processen att utforma ett balanserat styrkort främst bör grunda sig på den unika 
verksamhetens förutsättningar eftersom begrepp som intressenter och kvalitet är 
svårdefinierade. Förutom att diskutera anpassning till högskolan som organisation är det 
i denna studie relevant att studera hur styrkortet har utformats för att inkludera 
hållbarhetaspekter. Detta kommer vi redogöra för i nästkommande avsnitt.	  

4.4	  Balanserat	  styrkort	  och	  hållbarhetsaspekter	  
Då hållbarhet har blivit frågor som allt fler organisationer väljer att inkludera i sin 
strategi har det balanserade styrkortet diskuterats i litteraturen som ett komplement till 
andra system när det handlar om att stödja det interna hållbarhetsarbetet (Figge et al., 
2002; Nikolaou & Tsalis, 2013; Epstein & Wisner, 2001). Detta innebär självfallet 
förändringar i styrmodellen och frågan som Figge et al. (2002) och Epstein och Wisner 
(2001) ställer i sina studier är; vart i styrkortet ska de miljömässiga och sociala 
aspekterna integreras? 	  

Figge et al. (2002, s. 273) presenterar tre olika sätt för att integrera hållbarhet i 
modellen. Det första sättet är att lägga till sociala och miljömässiga aspekter i de 
grundperspektiv som används. Det andra sättet är att lägga till ytterligare ett perspektiv 
som behandlar endast hållbarhetsaspekter och det tredje är att formulera ett helt eget och 
specifikt balanserat styrkort bara för miljömässiga och sociala aspekter (Figge et al., 
2002, s. 273). Vilket sätt som är lämpligt beror på organisationens förutsättningar. 
Epstein och Wisner (2001, s. 1) menar att en viktig frågeställning vid utformningen 
handlar om att ifrågasätta hur organisationen definierar hållbarhet och hur denna 
synliggörs i organisationens vision och strategi. De valda prestationsmåtten baseras 
därmed såsom i ett "vanligt" styrkort på organisationens särskilda vision och strategi. 
Andra har emellertid föreslagit att styrkortet kan grunda sig på generellt accepterade 
riktlinjer som GRI-standarden och dess hållbarhetsindikatorer (Nikolaou & Tsalis, 
2013, s. 76). 	  

Vart hållbarhetsaspekterna integreras beror även på vilka utmaningar som 
organisationen möter (Epstein & Wisner, 2001, s. 7). Vissa är känsligare för 
påtryckningar från samhällets intressenter, som till exempel reducera farliga utsläpp, 
medan andra fokuserar mer på personalfrågor då de verkar på en stram arbetsmarknad 
och ser humankapitalet som en strategisk tillgång (Epstein & Wisner, 2001, s.7-8). 
Tanken kring sociala frågor med avseende på medarbetarna som resurs är emellertid 
något som Kaplan och Norton har diskuterat och menar att mått som 
personaltillfredställelse kan rymmas inom lärandeperspektivet (Kaplan et al., 1999, s. 
121-122). Epstein och Wisner (2001, s. 7) resonerar att en tung industri med en stor 
direkt påverkan på miljön, till exempel hög grad av giftiga utsläpp, med fördel kan 
upprätta ett femte perspektiv i styrkortet avsett för miljöfrågor. En mer immateriell 
inriktad organisation kan istället välja att integrera hållbarhet i ett av de valda 
perspektiven.   	  
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Det tredje alternativet som Figge et al. (2002, s. 275) föreslår är att upprätta ett enskilt 
miljömässigt och/eller socialt styrkort. Viktigt att notera är dock att ett enskilt 
hållbarhetsstyrkort inte är ett oberoende alternativ utan snarare en förlängning av ett 
redan existerande styrkort. Figge et al. (2002, s. 275) menar därmed att detta endast är 
ett alternativ om minst en av de två första varianterna har realiserats i det huvudsakliga 
styrkortet. 	  

Baserat på tidigare resonemang bör utformningen av ett balanserat styrkort med 
hållbarhetsaspekter uppfylla ett antal grundläggande krav (Figge et al., 2002, s. 276). 
Det allra första steget innebär att processen måste leda till en integration av 
hållbarhetsaspekter i ledningen och styrningen av en organisation. För det andra får 
hållbarhetsaspekterna i det balanserade styrkortet inte vara allmänna utan måste möta de 
specifika karaktäristika och krav som varje organisations strategi innehar. Processen 
måste därför försäkra att hållbarhetsaspekterna i det balanserade styrkortet är 
affärsenhetsspecifik. För det tredje måste hållbarhetsaspekterna integreras i enlighet 
med deras strategiska relevans och vara en del i styrkortets orsak-verkan samband 
(Figge et al., 2002, s. 274-276). 	  

Trots att tidigare studier fokuserar på vinstdrivande organisationer ger det oss en 
uppfattning av hur utformningen av ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter kan 
utformas för en högskoleinstitution. Tidigare forskning på området visar att 
utformningen av ett hållbarhetsbaserat styrkort beror på organisationens specifika 
verksamhet. Avsnittet indikerar också att organisationens specifika strategi och mission 
är en viktig faktor av utformningen av ett hållbarhetsstyrkort och även viktigt för oss att 
ha i åtanke vid uppbyggnaden av det styrkort som utgör en av studiens forskningsfrågor. 	  

4.5	  Sammanfattning	  	  
I detta kapitel har vi redogjort för vad hållbarhet innebär vilket är en relevant 
utgångspunkt i processen med att konstruera ett balanserat styrkort med 
hållbarhetsaspekter. Därefter har vi redogjort för olika teorier och forskning kring vad 
som anses vara hållbarhet. Hållbarhet är ett för abstrakt begrepp för att appliceras i ett 
styrkort utan en närmare diskussion och ett förtydligande av dess innebörd kan anses 
vara nödvändig. Den teoretiska referensramen har visat att hållbarhetsbegreppet är 
mycket komplext och inte bara innehåller flera dimensioner utan också kan innebära 
olika saker i olika typer av organisationer. Kapitlet har även visat att högskolan framför 
allt har potential till att bidra till en hållbar utveckling genom att utbilda studenter, men 
även genom sin forskning och samverkan med samhället. Detta är något som kan få 
betydelse för styrkortets utformning då dessa aspekter är viktiga att ta hänsyn till.   

Vidare har kapitlet redogjort för tidigare studier kring vilka drivkrafter och svårigheter 
som föreligger vid integrering av hållbarhet inom högskolan. Dessa studier tillsammans 
med teorier som till exempel institutionell teori kan i analysen bli användbara för att 
förstå de faktorer som påverkar det hållbarhetsarbete som pågår vid Handelshögskolan.  	  

Avslutningsvis har kapitlet gett en grundläggande beskrivning av hur ett balanserat 
styrkort kan vara uppbyggt och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Detta 
anser vi är av betydelse för att vi ska ha en möjlighet att kunna bidra med ett styrkort 
som kan fungera i verkligheten. Kapitlet har också, i syfte att hjälpa oss utreda hur 
hållbarhetsaspekter kan integreras i styrkortet, redogjort för tidigare studier om 
utformningen av balanserade styrkort med hållbarhetsaspekter. 
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5.	  	  	  Praktisk	  metod	  
I detta avsnitt presenteras det tillvägagångsätt som vi har haft under datainsamlingen. 
Inledningsvis presenteras studiens urval av respondenter och dokument. Vidare 
diskuteras val av intervjuform, intervjuguidernas utformning och bidrag samt 
genomförandet av intervjuerna. Avslutningsvis presenteras analys av intervjuer och 
dokument samt datainsamlingens begränsningar.	  

5.1	  Urval	  	  
I avsnitt 2.4.1 presenterades de två datainsamlingsmetoder som har använts i denna 
fallstudie, det vill säga intervjuer och dokumentsanalys. Härnäst kommer vi att 
presentera det urval som har gjorts inom det valda fallet. De följande avsnitten ämnar 
därmed redogöra för vilka personer som har intervjuats och vilka dokument som har 
analyserats.	  

5.1.1	  Intervjuer	  
Urvalet av respondenterna i denna studie hänför sig till ett strategiskt urval som enligt 
Merriam (1988, s. 61) är den mest lämpliga urvalsstrategin för en kvalitativ fallstudie. 
Det motsatta, ett sannolikhetsurval, gör det möjligt för forskaren att generalisera 
resultatet till den population som han eller hon gjort sitt urval ifrån (Merriam, 1988, s. 
61). Eftersom generalisering inte är ett mål varken för vår studie eller för kvalitativ 
forskning generellt är ett strategiskt urval mer lämpligt utifrån studiens syften. Enligt 
Grönmo (2004, s. 103) pågår urvalet vid kvalitativa studier vanligtvis parallellt med 
datainsamlingen. I denna studie har vi valt ut nya respondenter allt eftersom vi har fått 
en ökad insikt beträffande vilka respondenter som verkat vara relevanta för studien. 
Denna insikt har grundat sig i rekommendationer från respondenter och andra personer 
som vi varit kontakt i med under studiens genomförande.	  

Vid ett strategiskt urval förekommer det ett antal olika urvalsmetoder som till exempel 
kvoturval, slumpmässigt urval och snöbollsurval (Grönmo, 2004, s. 104). I denna studie 
har respondenterna valts ut genom ett kvoturval. Ett kvoturval innebär att forskarna 
väljer ut ett antal respondenter utifrån bestämda kategorier (Grönmo, 2004, s. 104; 
Merriam, 1988, s. 63). Respondenterna som väljs ur grundar sig inte på något 
slumpmässigt urval utan baseras ofta på vissa kriterier som till exempel ålder (Merriam, 
1988, s. 63; Grönmo, 2004, s. 105). Valet kan även vara mer pragmatiskt och bero på 
tillgänglighet. 	  

Den första kategorin som identifierades var ledningen. Vi ansåg att rektorn skulle kunna 
representera denna kategori och ge en övergriplig bild över hela verksamheten och de 
pågående förändringarna. De tre andra kategorierna som vi identifierade var 
verksamhetsområdena vid Handelshögskolan, det vill säga; forskning, utbildning och 
samverkan. Inom dessa återfinns personer som arbetar inom den företagsekonomiska 
(fek), nationalekonomiska (nek) eller statistiska institutionen. Från början hade vi som 
kriterium att vi skulle ha en respondent från varje institution inom varje 
verksamhetsområde. Under datainsamlingens gång förändrade sig vårt urval något 
vilket har att göra med att statistik framkom som en betydligt mindre institution än 
nationalekonomi och företagsekonomi. Vi valde därför att intervjua en respondent som 
kunde ge oss en övergriplig bild över den statistiska institutionen. 	  

Den femte kategorin kallar vi för hållbarhet. Denna representerar respondenter som har 
särskild kunskap om ämnet och som till exempel har bedrivit en större mängd forskning 
på området. Slutligen ville vi intervjua en respondent som har insikt i den finansiella 



38 

och administrativa delen av Handelshögskolan. Respondenterna har både bidragit till 
utformning av styrkortets delar och med sina åsikter kring hur de upplever det pågående 
hållbarhetsarbetet. 	  

Hur många respondenter som är lämpligt i en studie beror på studiens omständigheter. 
Enligt Trost (1993, s. 143) bör man utgå ifrån att kvalitet går före kvantitet, det vill säga 
att ett fåtal intervjuer är att föredra. Väljer forskarna för många intervjuer leder det till 
en ohanterlig mängd med material som försvårar arbetet med att dra slutsatser. För att 
begränsa antalet intervjuer och se till att täcka in hela verksamheten för att kunna dra 
relevanta och trovärdiga slutsatser har vi valt att genomföra tretton intervjuer. 	  

Vi inledde datainsamlingen med att intervjua rektorn. Sedan valde vi att intervjua två 
medarbetare från verksamhetsområdena; forskning och samverkan. Efter en inledande 
intervju med rektorn framkom utbildning som det viktigaste området när det gäller 
hållbarhet. Vi har därför valt att intervjua tre personer inom kategorin utbildning. 
Statistik framkom, som tidigare nämnts, som en mindre institution och vi ansåg därför 
att en respondent var tillräckligt för att inrymma samtliga verksamhetsområden. Vidare 
har vi intervjuat tre personer från kategorin hållbarhet samt en person som arbetar med 
administration. Inom kategorin hållbarhet valde vi respondenter utifrån vilken typ av 
forskning som de har bedrivit, vilket intresse för hållbarhetsfrågorna de har och vilken 
tjänst de har vid Handelshögskolan. Studiens kvoturval kan sammanfattas med 
nedanstående figur:  

 

 

	  

	  

Figur 5. Studiens urval av respondenter 

5.1.2	  Dokument	  
De dokument som har valts ut för analys har valts ut med kriteriet att kunna besvara 
studiens huvudsyfte och forskningsfrågan: Hur kan ett balanserat styrkort för en 
högskoleinstitution utformas?  	  

Det urval som har gjorts baseras på de byggstenar som ett styrkort består av som till 
exempel visioner, mål, strategier och nyckeltal. Dessa dokument har fungerat som ett 
komplement till den data som vi erhållit från intervjuerna. Några av de dokument som 
vi har använt oss av har vi tillhandahållit vid intervjuer med respondent 1 och 
respondent 12. Resterande har hämtats ifrån samhällsvetenskapliga institutionens 
hemsida (Samfak, 2014).  
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Namn  	   Institution  	   Access 	   Hämtad  	  
Miljö- och hållbarhetsutredning 
2013  	  

Handelshögskolan  	   Tillhandahållet 
dokument  	  

Februari 2014  	  

Verksamhetsplan 2014  	   Handelshögskolan  	   Tillhandahållet 
dokument  	  

Februari 2014  	  

Nyckeltal 2008-2012  	   Samhällsvetenskapliga 
fakulteten  	  

Internet  	   April 2014  	  

Delmål fördjupade analyser, 
strategier samt 
uppföljningskriterier 2013-
2016.  	  

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten  	  

Internet  	   Maj 2014  	  

Strategier för utbildning på 
avancerad nivå  	  

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten  	  

Internet  	   Augusti 2014	  

Tabell I. Dokument 

Miljö- och hållbarhetsutredningen är ett omfattande dokument och innehåller 
Handelshögskolans vision och mission, miljöpolicys, rutiner och hållbarhetsmål. 
Verksamhetsplanen innefattar andra mål som kvalitetsmål samt strategier för hur dessa 
ska uppnås.	  

Eftersom Handelshögskolan är underordnad den samhällsvetenskapliga fakulteten har vi 
även inkluderat dokument från dem i vårt urval. Trots att Handelshögskolan är det fall 
som vi studerar i denna studie är fakultetens mål och strategier väsentliga för styrkortet 
då fakultetens riktlinjer inte kan frångås. 	  

5.2	  Datainsamlingsmetoder	  	  
Fallstudiens styrka är enligt Yin (2006, s. 25) möjligheten att använda olika 
datainsamlingsmetoder. Genom att använda flera olika metoder för att samla in data blir 
studiens resultat mer tillförlitligt eftersom de olika informationskällorna kan användas 
för att styrka varandra (Yin, 2006, s. 126). Vi har tidigare presenterat urval av 
respondenter och dokument. Detta avsnitt ämnar beskriva datainsamlingens 
genomförande.  

5.2.1	  Intervjuer	  	  
För att kunna besvara studiens forskningsfrågor gjorde vi bedömningen att intervjuer 
var en lämplig metod för att skapa en förståelse över verksamheten som helhet men 
även över Handelshögskolans visioner, mål och strategier. Vi ansåg även att metoden 
var lämplig för att få tillgång till djupare information om vad respondenterna ansåg vad 
hållbarhet innebar samt vilka aspekter som verkade drivande respektive begränsande i 
det pågående förändringsarbetet. Om vi istället hade valt en kvantitativ metod och 
använt oss av enkäter hade vi gått miste om möjligheten att ställa följdfrågor. 	  

Semi-strukturerade intervjuer	  
Intervjuer kan variera från att vara strukturerade, i likhet med en enkät, till att påminna 
om ett vanligt samtal (Merriam, 1988, s. 87). I denna studie kan respondenterna inte ses 
som en homogen grupp eftersom de arbetar inom olika verksamhetsområden. Vi ansåg 
därför att en semi-strukturerad intervjuform skulle vara mest lämplig för vår studie. 
Enligt Bryman och Bell (2005, s. 475) innebär semi-strukturerade intervjuer att frågorna 
kan anpassas efter vilken roll respondenterna har i studien. Denna intervjuform är till 
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viss del styrd då forskarna utformar en intervjuguide som ger en översikt över de frågor 
och ämnen som ska beröras vid intervjutillfället (Bryman & Bell, 2005, s. 475). Till 
skillnad från strukturerade intervjuer har respondenten större frihet att utforma sina svar 
och intervjun behöver inte ha någon strikt ordningsföljd (Merriam, 1988, s. 87-88). 	  
	  
Valet av en semi-strukturerad intervjuform gav oss en möjlighet att kunna anpassa och 
avvika från intervjuguiden samt ställa följdfrågor när tillfälle uppkom. Att ha helt 
ostrukturerade intervjuer uteslöt vi, då denna intervjuform enligt Merriam (1988, s. 88) 
främst är användbar när forskarna inte vet tillräckligt mycket om en företeelse utan att 
kunna ställa relevanta frågor. Eftersom intervjuerna delvis skulle utgöra grunden för 
styrkortets utformning var det nödvändigt med en aningen styrd intervjuform. 	  

Intervjuguider	  
Vid semi-strukturerade intervjuer undviker forskarna standardiserade frågeformulär för 
att inte riskera för stor styrning av respondentens svar (Holme & Solvang, 1997, s. 100). 
Att i förväg fastställa frågor och ämnen i en intervjuguide är dock en bra utgångspunkt 
för intervjun. Vi har inte följt intervjumallarnas innehåll eller ordningsföljd till punkt 
och pricka vilket Holme och Solvang (1997, s. 101) inte anser vara nödvändigt. I vissa 
fall har vi frångått ordningsföljden för att lyfta fram de frågor som varit mest lämpliga 
vid intervjusituationen. Vid vissa intervjuer har vi uteslutit frågor då respondenten gjort 
det tydligt att denne saknar kännedom om frågan. Vi har även gjort det motsatta, det vill 
säga tagit oss frihet att lägga till och förändra frågor under intervjuns gång. Semi-
strukturerade intervjuer ger forskarna frihet att vara flexibla och till exempel lägga till 
frågor som har glömts bort (Holme & Solvang, 1997, s. 88). Risken med en allt för 
flexibel intervjumall kan enligt Holme och Solvang (1997, s. 89) göra det svårt att 
jämföra informationen mellan de olika respondenterna. 	  
	  
Vi har undvikit att ställa ledande frågor då dessa kan precis som Merriam (1988, s. 95) 
antyder få respondenten att acceptera forskarens åsikter och värderingar. Då 
intervjuerna syftar till att skapa en djupare förståelse för verksamheten kan frågorna 
anses vara relativt öppna och breda. Vi ansåg att enkla ja- och nej-frågor skulle kunna 
begränsa respondenterna i deras svar och har därför undvikit att ställa sådana.  
	  
I denna studie har vi använt oss av flera olika intervjuguider beroende på vilken 
respondent som vi har intervjuat. Då det till exempel är en skillnad på att intervjua 
någon inom Handelshögskolans ledning jämfört med en lektor som bedriver forskning 
och undervisar studenter bedömde vi detta vara nödvändigt. De fem intervjuguiderna 
som har används återfinns i bilaga 1-5. Frågorna i guiderna är utformade efter ett antal 
huvudteman och är som tidigare nämnts (se 2.3.2 angreppssätt) delvis förankrade i den 
teoretiska referensramen. 	  

Den första intervjuguiden (se bilaga 1) fungerade som en mall för intervjun med 
respondent 1 (se tabell II) inom kategorin ledning. Guiden utformades med avsikt att få 
en övergripande bild av hela organisationen. Denna innefattar frågor kring visioner, mål 
och strategier. Det vill säga, frågor som vi ansåg vara väsentliga för att kunna ta fram ett 
balanserat styrkort. Vi inkluderade även frågor kring vilka intressenter som 
Handelshögskolan har då vi ansåg att dessa har en påverkan på mål och strategier. Till 
sist ställde vi frågor om hållbarhet och hur hållbarhetsarbetet tas emot bland 
medarbetarna i organisationen. Denna del utformades med avsikt att kunna besvara 
studiens delsyfte men också för att få en bild över hur hållbarhet integreras i 
verksamheten. 	  
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Den andra intervjuguiden (se bilaga 2) användes som mall för de intervjuer vi hade med 
respondenterna 2-6 inom kategorierna forskning och utbildning. Denna intervjuguide 
innehåller de flesta frågorna som vi ställde till respondent 1 men fokus ligger på 
forskning respektive utbildning. Intervjuguide nummer tre (se bilaga 3) har används för 
intervjuerna med respondent 7-8 inom kategorin samverkan. Då respondent 13 
representerar statistikinstitutionen och alla tre verksamhetsområden tog intervjun sin 
utgångspunkt ur både intervjuguide två och tre. 	  

Den fjärde intervjuguiden (se bilaga 4) syftar till kvoturvalets kategori hållbarhet och 
har används vid intervjuer med respondent 9-11. Som guiden visar ansåg vi att dessa 
respondenter kunna bidra med information kring hållbarhetsarbetet vid 
Handelshögskolan men även med synpunkter kring hållbarhet och högskolor ur ett 
större perspektiv. Vi inkluderade även frågor kring vilka drivkrafter och begränsningar 
som finns vid Handelshögskolan och dess hållbarhetsarbete. 	  

Slutligen, utgjorde den femte intervjuguiden (se bilaga 5) mall vid intervjun med 
respondent 12 inom kategorin administration. Frågorna i denna guide ämnade ge svar 
kring ekonomiska mål och strategier då detta är, som den teoretiska referensramen visat, 
en del av ett balanserat styrkort.                                          	  

Intervjuernas genomförande	  
En intervju sker genom en interaktion mellan intervjuare och respondent. Enligt 
Merriam (1988, s. 100) är samspelet mellan dessa två avgörande för intervjuns 
användbarhet. Vi vill därför redogöra för hur vi intervjuerna gick till från initial kontakt 
till verifiering av insamlad data. 	  
	  
Det inledande skedet av en datainsamling handlar om att få access, det vill säga att 
säkerställa tillträde till information (Johansson-Lindfors, 1993, s. 135). Den första 
kontakten med respondenterna i denna studie skedde via mail. Vi valde mailkontakt 
framför telefonkontakt då vi bedömde att detta var mer tidseffektivt eftersom de flesta 
tittar i sin mailinkorg någon gång om dagen. Det var däremot svårare att veta när 
respondenterna var tillgängliga på telefon. Vid det första kontakttillfället beskrev vi 
syftet med studien och bestämde tid och plats för intervjun. Genom att informera 
respondenterna om studiens syfte skapas ett förtroende som kan underlätta vid 
intervjutillfället (Johansson-Lindfors, 1993, s. 36). Vi bemötte i de flesta fall positiv 
respons till att delta i studien. I de fall som intervjupersonen avstod från att delta 
berodde det snarare på brist av tid eller att de inte var tillgängliga i Umeå än brist på 
intresse. Det var framför allt i slutskedet av april och under maj månad som det var svårt 
att få tag på respondenter. På grund av detta har en del av intervjuerna genomförts under 
september månad. 
	  
Vissa av respondenterna ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap kring 
balanserade styrkort. I dessa fall tydliggjorde vi intervjuns syfte vilket var att skapa en 
förståelse kring Handelshögskolan som organisation och de pågående förändringarna 
med avseende på hållbarhet. Vi efterfrågade således ingen kunskap av respondenterna 
om balanserade styrkort i sig. Efter den initiala kontakten med respondenterna, där vi 
bokade in tid och plats för intervjun, skickade vi ut en intervjumall till respektive 
respondent. Detta anser vi har gynnat studien då många av respondenterna kunde lämna 
genomtänkta svar på våra frågor.  	  

Enligt Merriam (1988, s. 89) är subjektivitet och komplexitet två inneboende faktorer 
som existerar vid varje intervju. Även om det är omöjligt att undvika den mänskliga 



42 

faktorn i intervjusituationen kan forskarna minimera denna genom att försöka vara 
neutrala och inta en icke-värderande hållning (Merriam, 1988, s. 89). Då studien har 
genomförts i en organisation som vi varit en del av sedan vi påbörjade våra studier 
ansåg vi att denna aspekt var av särskild vikt. De personer som vi intervjuade hade vi 
inte haft någon närmare personlig kontakt med i andra sammanhang. Detta tror vi 
bidrog till att vi lättare kunde inta en objektiv hållning. 	  

Alla intervjuer som gjordes i april, förutom en som genomfördes på Umeå folkets hus, 
ägde rum på respektive respondents arbetsrum i Handelshögskolans lokaler. De 
intervjuer som genomfördes i september gjordes via telefon då vi inte hade möjlighet att 
möta respondenterna på plats. Vi anser inte att detta ska ha påverkat studien i någon 
större bemärkelse då stämningen upplevdes som lika avslappnad som vi de intervjuer 
som gjordes på plats. Varje intervju inleddes med att vi presenterade oss själva och vår 
studie. Alla intervjuer spelades in, efter godkännande av respondenterna, för att inte 
missa några viktiga detaljer och för att underlätta bearbetning av materialet. Intervjuerna 
varade mellan 15-45 minuter. Intervjun med R1 tog längre tid eftersom denna 
fokuserade på hela organisationen till skillnad från intervjuerna med till exempel R2 
och R3 som hade fokus på forskningsverksamheten. De respondenter som verkade vara 
särskilt intresserade av hållbarhet resulterade i en djupare diskussion och det uppkom 
fler tillfällen att ställa följdfrågor. Då vissa respondenter har önskat att vara anonyma 
kommer vi inte att presentera namn eller titel på någon av dem (se avsnitt 9.2 för 
diskussion om studiens etiska aspekter).	  

Respondent 	   Kategori  	   Institution  	   Datum  	   Varaktighet  	  
R1  	   Ledning  	   Handelshögskolan	   23 april 2014  	   45 min 	  
R2 	   Forskning  	   Företagsekonomi 	   10 september 2014  	   19 min  	  
R3  	   Forskning  	   Nationalekonomi 	   10 september 2014  	   17 min  	  
R4 	   Utbildning  	   Företagsekonomi 	   28 april 2014  	   22 min  	  
R5  	   Utbildning  	   Företagsekonomi 	   24 april 2014  	   21 min  	  
R6  	   Utbildning 	   Nationalekonomi 	   19 september 2014 	   15 min 	  
R7 	   Samverkan  	   Företagsekonomi 	   25 april 2014  	   15 min  	  
R8 	   Samverkan  	   Nationalekonomi 	   17 september 2014 	   16 min 	  
R9	   Hållbarhet  	   Företagsekonomi 	   24 april 2014  	   25 min  	  
R10  	   Hållbarhet  	   Företagsekonomi 	   22 april 2014  	   29 min  	  
R11 	   Hållbarhet  	   Extern konsult  	   9 april 2014  	   34 min  	  
R12 	   Administration	   Handelshögskolan	   29 april 2014  	   26 min  	  
R13 	   Utbildning, 

Forskning, 
Samverkan  	  

Statistik 	   22 april 2014	   30 min	  

Tabell II. Respondenter  

Analys av intervjuer 	  
Efter intervjuerna transkriberade vi ljudfilerna. Vi valde att skriva ut intervjuerna i sin 
helhet. Detta gjordes för att inte riskera att utelämna något som vid intervjutillfället 
verkade mindre väsentligt men längre fram skulle visa sig vara av betydelse för studien. 
Enligt Grönmo (2006, s. 245) gäller samma analysprincip för all kvalitativ data. Detta 
innebär en analysmetod där forskaren arbetar med att klarlägga vissa mönster i 
materialet (Grönmo, 2006, s. 245). För att ordna den information som vi fick fram från 
intervjuerna försökte vi ringa in den information som hörde samman med delsyftet och 
den information som hörde samman med utvecklandet av styrkortet som mål och 
strategier. 	  
	  



43 

I empiriavsnittet presenteras först varje verksamhetsområde för sig. Dessa återger 
respondenternas svar kring mål, framgångsfaktorer och hur dessa kan mätas. Sedan 
presenteras respondenternas åsikter kring hållbarhetsbegreppet, ansvarstagande samt 
svårigheter och drivkrafter med hållhetsarbetet inom organisationen. Vi har valt att inte 
presentera intervjuerna ordagrant utan tagit ut de delar vi anser vara mest relevanta. På 
så sätt blir empirin mer överskådlig och löper mindre risk att bli alltför långdragen. 	  

5.2.2	  Dokument	  
I kvalitativa fallstudier är analys av dokument ett vanligt inslag (Merriam, 1988, s. 128). 
Merriam (1988, s. 118) ser många fördelar med att komplettera de kvalitativa 
intervjuerna i en fallstudie med en dokumentanalys. Till exempel är dokument objektiva 
och vanligtvis lättillgängliga för forskarna. Vi har i vårt urval beskrivit vilka dokument 
som valts ut. Vi upplevde att vi hade god access till dessa dokument då vi fick tillgång 
till dem via våra respondenter och Umeå universitets hemsida. 	  

Enligt Grönmo (2006, s. 188) kan en innehållsanalys av dokument anta en kvalitativ 
eller kvantitativ inriktning. En kvalitativ innehållsanalys är vanligtvis aningen 
ostrukturerad där dokument samlas in medan de analyseras och där forskaren får ökad 
förståelse över vilka dokument som är relevanta allt eftersom (Grönmo, 2006, s. 188). 
Hur analysen går till är i stort sett upp till forskaren till skillnad från en kvantitativ 
innehållsanalys som är mer strikt där informationen kodas efter ett särskilt 
kodningsschema. Vid en kvalitativ innehållsanalys blir forskningsfrågan den egentligen 
enda hållpunkten (Grönmo, 2006, s. 190).                     	  

Dokumentanalysen har bidragit till att besvara studiens huvudsyfte och 
forskningsfrågan: "Hur kan ett balanserat styrkort med hållbarhetaspekter utformas för 
en högskoleinstitution?". Vår analys har haft fokus på att identifiera information om 
mål, strategier och nyckeltal som berör Handelshögskolan.  Precis som Grönmo (2006, 
s.191) menar har vårt överordnande syfte med analysen varit att identifiera och 
registrera den information som vi har bedömt vara av särskild relevans för studiens 
forskningsfråga. 	  

5.3	  Datainsamlingens	  begräsningar	  
Under datainsamlingens gång uppmärksammade vi en del begränsningar som kan ha 
påverkat studiens resultat. Under intervjun med R8 blev vi medvetna om att samverkan 
är en integrerad del av både forskning och utbildning vilket gjorde att intervjuerna med 
R7 och R8 blev av mindre betydelse för styrkortets utformning än vad vi förväntat oss 
vid studiens början. Hade vi uppmärksammat detta redan från studiens början hade vi 
istället valt att inkludera frågor om samverkan vid intervjuerna med respondenterna i 
kategorierna forskning och utbildning. Trots detta ledde intervjuerna, med till exempel 
R4 och R5, naturligt in på hur samverkan stärker utbildningens kvalitet. 	  

En annan begräsning är att den data som samlades in via intervjuerna visade på en 
ojämn kvalitet. Vissa respondenter kunde inte svara på de frågor vi ställde medan andra 
bidrog till en djupare diskussion. Vi menar att respondenternas intresse för ämnet 
spelade en stor roll och detta är naturligtvis något som är svårt för oss att påverka. En 
kvantitativ studie hade emellertid kunnat ge ett jämnare utfall eftersom vi då hade haft 
en möjlighet att utforma påståenden med ett begränsat antal svarsalternativ vilket skulle 
kunna ha gjort respondenterna mer bekväma. 	  
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6.	  Empiri	  	  
I detta kapitel redovisas intervjuerna och dokumenten som ligger till grund för analysen 
i nästa kapitel. Eftersom intervjuerna är uppdelade efter olika verksamhetsområden, 
och för att ge en tydligare bild av bidraget från varje område, kommer de empiriska 
resultaten att vara uppdelade på liknande vis. Vidare har vi redovisat empiri från 
intervjuerna och dokumenten avskilt från varandra för att tydliggöra vilken information 
som kommer från enskilda personer och vilken som är hämtat ur dokument. För att ge 
läsaren en bättre förståelse för vårt studerade fall inleds kapitlet med en närmare 
beskrivning av Handelshögskolan vid Umeå universitet. 	  

6.1	  Beskrivning	  av	  fall:	  Handelshögskolan	  vid	  Umeå	  universitet	  
Handelshögskolan är en del av Umeå universitet och har fler än 2 000 studenter från 
hela världen. Antalet anställda uppgår till fler än 170 stycken varav cirka 90 är 
disputerade forskare och lärare. Verksamheten består av utbildning på grund-, master-, 
och forskarnivå samt ett antal internationellt etablerade forskningsmiljöer och 
centrumbildningar inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik 
(Handelshögskolan [USBE], 2014c). 	  

Handelshögskolan befinner sig i ett konkurrensutsatt segment bland högskolor som 
erbjuder ekonomutbildning i Sverige. Den högre utbildningen utvecklas allt snabbare 
och konkurrensen om studenter, kompetent personal och forskningsfinansiering ökar. 
Utvecklingen ställer krav på att organisationen kan marknadsföra 
utbildningsprogrammen och synliggöra forskningen (USBE, 2014b, s. 5). År 2013 
placerade sig Handelshögskolan på plats 6 på Sveriges universitetsranking som omfattar 
25 lärosäten (USBE, 2014b, s. 3; Fokus, 2014). Målet är att vara bland de främsta 
lärosätena i utbildning i Sverige (USBE, 2014a). Handelshögskolan brukar jämföra sig 
med U6 (R5), det vill säga de 6 äldsta universiteten Linköping, Stockholm, Uppsala, 
Göteborg, Lund och Umeå. (USBE, 2014b, s. 3).  	  

Handelshögskolans styrelse har också som en del i att kvalitetssäkra kärnverksamheten 
beslutat om att bli kandidat för AACSB, vilket är en internationell kvalitetsackreditering 
för handelshögskolor. I augusti 2013 godkände AACSB International 
Handelshögskolans ansökan. AACSB ställer krav på att de handelshögskolor som 
ackrediteras beaktar hållbarhetsaspekter som till exempel CSR, miljömässig hållbarhet, 
etik och biologisk mångfald. Aspekter av hållbar utveckling ryms även i 
Handelshögskolans vision och mission som upprättats inom ramen för det pågående 
arbetet med AACSB-ackreditering (USBE, 2014a, s. 44). 	  

Umeå universitet har även, som en av cirka 200 myndigheter, i uppdrag att 
implementera ett miljöledningssystem. Arbetet har pågått sedan 1998 och nu, 
2013/2014, är Handelshögskolan den första institutionen som är i färd med att certifiera 
sig enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 (USBE, 2014a, s. 16). 
Samtidigt håller Handelshögskolan också på att ta fram ett styrkort men i dagsläget är 
det oklart var frågor som berör miljö och hållbarhet ska komma in. Tydliga och mätbara 
miljö- och hållbarhetsmål behöver också fastställas (USBE, 2014a, s. 5). 	  

6.2	  Dokument	  
I detta avsnitt kommer data från de dokument som samlats in att presenteras. Som 
nämndes i den praktiska metoden (se avsnitt 5.2.2) har vi haft ett fokus på att identifiera 
information som mission, vision, mål, nyckeltal och hållbarhetaspekter som berör 
Handelshögskolan. Vårt huvudsakliga syfte har därmed varit att identifiera och redovisa 
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den information som vi bedömer vara av särskild relevans för att besvara studiens 
forskningsfrågor. 

6.2.1	  Vision	  och	  mission	  
En väsentlig del vid utformningen av ett balanserat styrkort är att det finns en fastställd 
vision och/eller mission då denna eller dessa ligger till grund för styrkortets andra 
byggstenar. Handelshögskolans vision och mission är relativt nyligt framtagen då dessa 
godkändes av styrelsen under hösten 2013 (USBE, 2014b, s. 1):	  

“USBE  is a University based business School rooted in the region, nationally 
influential and internationally respected”	  

-Vision (USBE, 2014b, s.1) 	  

“USBE creates knowledge and develops responsible leaders on a sustainable path for 
a global society by: 	  

• Providing an adaptive learning environment of high quality that stimulates 	  
            professional independent thinking of future challenges.   	  
 	  

• Providing a dynamic environment enabling research with high international 
standards in contemporary profiles, and relevant intellectual contributions in	  

            functional areas with benefits to both students and the community.    	  
	  

• Acting as a catalyst and expert to generate and exchange knowledge in	  
            cooperation with business and the community”	  

-Mission (USBE, 2014b, s.1)	  

Från denna mission och vision kan man vidare urskilja mål för varje 
verksamhetsområde. Dessa kommer vi presentera i nästkommande avsnitt. 	  

6.2.2	  Utbildning	  
Det övergripande målet för utbildning som kan härledas ur Handelshögskolans mission 
handlar om att:	  
	  

"Utbildningen inom Handelshögskolan skall vara högt prioriterad och av hög kvalitet 
genom att den är forskningsbaserad".	  

-Handelshögskolans övergripande mål för utbildningen (USBE, 2014b)	  

Även på fakultetsnivå ses det som angeläget att professorer och docenter medverkar i 
utbildningen på samtliga nivåer (Samfak, 2013, s.5). En viktig förutsättning för 
undervisningens kvalitet är att det finns en nära koppling till relevant forskning. En 
högkvalitativ forskning inom fakulteten ska kunna ge överspillningseffekter på 
undervisningen på samtliga nivåer (Samfak, 2013, s. 5).	  

Delmål 1.1.4:	   "Fakultetens högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, 
innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i 
utbildningen likväl som i forskningen"	  

-Fakultetens delmål 1.1.4 (Samfak, 2013, s. 5)	  
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Fakulteten har beslutat om strategier för att öka andelen utbildning på avancerad nivå 
under de närmsta åren (Samfak, 2014). Genom dessa strategier kan fakulteten bidra till 
att bibehålla, och helst förbättra, universitetets status och position när det kommer till att 
kunna erbjuda en högkvalitativ utbildning på grundläggande, avancerad och 
forskarutbildningsnivå. Fakulteten ser även en möjlighet att öka attraktiviteten för 
internationella studenter. Det kan dessutom medföra högre anslag från staten och 
förbättrade ekonomiska förutsättningar vilket i sin tur leda till högre kvalitet på 
utbildningen. Studenter borde ha ett skäl till att välja en utbildning på avancerad nivå då 
de kan stå sig bättre i konkurrensen om intressanta arbeten (Samfak, 2014).	  Några av de 
strategier som fakulteten har beslutat om är: 	  

• "Arbeta för att få fler studenter till befintliga kurser än att utöka antalet 
kurser"	  

• "Prioritera kurser/program utifrån (1) behov och intressen hos studenter, (2) 
behov på arbetsmarknaden och (3) starka forskningsområden och 
forskarutbildning"	  

• "Utveckla kurser som innefattar praktik, delar förlagda till företag och 
organisationer eller annan tydlig samverkan med det omgivande samhället"	  

• "Utveckla marknadsföringen av våra utbildningar"	  
-Ett urval av fakultetens strategier (Samfak, 2014)  

6.2.3	  Forskning	  
Det övergripande målet för forskning kan härledas ur missionen där Handelshögskolan 
ämnar bedriva forskning av en hög internationell standard inom sina profilområden 
(USBE, 2014a). De delmål som anges i verksamhetsplanen är:	  

• "Öka andelen forskningsmedel för att möjliggöra anställningar av 
doktorander och forskare"	  
	  

• "Knyta samarbetspartners i näringsliv och förvaltning till USBE för 
fundraising inom profilområden i forskning och utbildning"	  

-Handelshögskolans mål för forskningen 2014  (USBE, 2014b)	  

Hög kvalitet på forskningen är viktigt för hela fakulteten. Fakultetsledningen vill öka 
kvaliteten på forskningen genom att jämna ut förutsättningarna för professorerna 
(Samfak, 2013, s. 3). Detta ska göras genom att genomföra en omställning som 
garanterar professorerna fakultetsfinansiering och forskningsutrymme motsvarande 40-
60 procent. I sina anställningar forskar de idag ca 40-80 procent av tiden och undervisar 
ca 20-60 procent. Fakulteten kommer att införa en ny regel som stadgar att alla 
professorer och docenter ska undervisa minst 20 procent av en heltid. De nya 
förändringarna kommer innebära att alla professorer i normalfallet är finansierade via 
anslag. 	  

Fakulteten har under senare år haft en positiv utveckling när det gäller publicering och 
att hämta hem externa anslag. Dock kvarstår det utmaningar i forskningens impact 
factor (det vill säga forskningens nivå på påverkan i samhället och på annan forskning, 
exempelvis via antal citeringar, författarnas not). Förklaringen till detta kan vara den 
rådande finansieringsformen, där forskarna varit beroende av externa anslag. Det har 
inneburit att för stunden aktuella forskningsteman prioriterats istället för att fördjupa de 
redan påbörjade satsningarna. Resultatet av detta blir en professorskår som utmärker sig 
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med en stor bredd och ett litet djup i forskningen och fakulteten saknar, med få 
undantag, internationellt erkända och ledande experter inom sina områden (Samfak, 
2013, s. 3). Detta tar sig också i uttryck att det finns en ökning i antalet publiceringar 
men en minskning i antalet citeringar vilket kan antyda att forskarna inom fakulteten 
publicerar bra men gör det i "fel" tidskrifter. Därför måste det finnas ett system för 
uppföljning av vart artiklarna publiceras för att kunna skapa publiceringsstrategier och 
fastställa uppföljningskriterier (Samfak, 2013, s. 4).  	  

6.2.4	  Samverkan	  
Ur missionen går det att utläsa att Handelshögskolans tredje uppdrag handlar om att 
samverka med aktörer i omgivningen. Det övergripande målet handlar därmed om att: 	  

"… kartlägga, synliggöra och stärka antalet samverkansaktiviteter generellt och 
speciellt med inslag av frågor om hållbar utveckling"	  

-Handelshögskolans övergripande mål med Samverkan (USBE, 2014a) 	  

Detta mål ligger i linje med det övergripande målet för både universitetets och 
fakultetens mål om är att främja samverkan med syfte att skapa utveckling och stärka 
kvaliteten inom undervisning och forskning (USBE, 2014b, s. 5). Handelshögskolan har 
många samverkansaktiviteter som kan lyftas fram på en gemensam nivå för att stärka 
Handelshögskolans roll som en viktig samarbetspartner med näringsliv och förvaltning 
(USBE, 2014b, s. 5). De kan även stärka kvaliteten i de externa engagemangen och 
skapa en tydligare struktur och ansvarsfördelning hos de olika enheterna. Samverkan 
rymmer många aktiviteter och Handelshögskolan har således ett flertal långsiktiga mål: 	  

• "Kartlägga nuläget gällande Handelshögskolans antal och fördelning av 
samverkansaktiviteter över de olika sektionerna och enheterna"  	  

• "Internt synliggöra samverkan"  	  
• "Intensifierat deltagande i offentliga seminarier, debatter, media och nätverk"  	  
• "Utveckla former för att paketera och förmedla forskningsresultat till företag 

och förvaltning"  	  
• "Utveckla incitament för att delta i samverkan"  	  
• "Involvera nya medarbetare i Executive Education"  	  
• "Alumnaktiviteter"	  
• "Etablera ett karriärcenter med mentorledda vägar ut i arbetslivet i 

samarbete med studentföreningen"  	  
• "Temadagar kopplade till studieinriktningar och profilområden"	  
• "Stärka klimatet för entreprenörskap genom exempelvis ordna 

Entreprenörsutmaningen i samarbete med Founders Alliance och andra 
relaterade aktiviteter"	  

• "Skapa en gemensam plattform för forskningen inom innovation och 
entreprenörskap för att synliggöra den potential som finns inom detta område 
på Handelshögskolan"   	  

-Handelshögskolans långsiktiga mål för att öka samverkan (USBE, 2014b, s. 6)	  

Ökade krav i form av förväntningar och önskemål om mer samverkaninslag i 
utbildningarna har ökat under de senaste fem åren. Dessa kommer både från politiskt 
håll och näringslivet såväl som från studenter. Fakultetsledningen menar att "i 
samverkan med" kräver större insatser än enskilda gästföreläsningar av externa parter 
(Samfak, 2013, s. 7). För en samhällsvetenskaplig fakultet är det naturligt att samverka 
med det omgivande samhället och det finns en rad olika aktiviteter av 
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samverkanskaraktär såsom uppdragsutbildningar, uppdragsforskning, 
arbetslivsanknytning inom utbildning, forskning i samverkan med offentlig sektor 
och/eller näringsliv samt en rad olika former av populärvetenskaplig spridning av 
forskning (Samfak, 2013, s. 9). Några av de delmål som fakulteten ställt upp är:	  

Delmål 2.8:	  "Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser som ges i 
samverkan med omgivande samhälle och/eller näringsliv"	  
Delmål 2.9:	  "Minst 20 procent av examensarbetena är externa"	  

Delmål 3.10:	  "Antalet forskarstuderande i samverkan med parter utanför akademin ska 
öka"	  

-Fakultetens delmål med avseende på samverkan (Samfak, 2013, s. 24-25)	  

6.2.5	  Nyckeltal	  
Eftersom styrkortet är tänkt att utgöra en ny typ av styrning presenterar vi här den 
ekonomiska redovisningen som finns i dagsläget. På så sätt ges en bild av vilka 
ekonomiska aspekter som redan redovisas och kan också få en bättre bild av vilka 
ekonomiska aspekter som går att hänföra till kvalitet.	   Idag redovisas många av 
Handelshögskolans nyckeltal på ett jämförande sätt mellan olika år. Detta sker till 
exempel genom fakultetens redovisning som årligen följer upp och mäter sina 
institutioner. Nyckeltalen redovisas både för Handelshögskolan som helhet men också 
enskilt för varje institution (Samfak, 2012).  De nyckeltal som årligen redovisas och 
följs upp är: 	  

Kategori   	               Nyckeltal   	  
Grundutbildning   	   • Antal helårsstudenter inom sam.fak    	  

• Prestationsgrad (%)   	  
• Antal helårsstudenter inom lärarutbildning   	  

Forskarutbildning   	  
	  	  	  	  
	  	  	  	  
	  	  	  	  

• Nyantagna   	  
• Antal aktiva forskarstuderande   	  
• Antal doktorsexamina   	  
• Antal licentiatexamina   	  

Personal   	   • Antal anställda (heltid)   	  
• Antal professorer (heltid)   	  
• Antal lärare (heltid)   	  
• Antal anställda som doktorand (heltid)   	  
• Andel disputerade lärare (%)   	  
• Andel kvinnor (av lärare) (%)   	  
• Antal helårsstudenter per lärare   	  

Ekonomi   	   • Intäkter (mnkr)   	  
• Kostnader (mnkr)   	  
• Årets resultat (mnkr)   	  
• Balanserade medel (mnkr)   	  

-Varav myndighetskapital   	  
-Varav periodiserade medel   	  
	  	  	  	  

• Andel lönekostnader (%)   	  
• Andel lokalkostnader (%)   	  
• Andel extern finansiering (%)   	  
• Andel (statliga) anslag (%)   	  
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-Varav forskningsanslag (%)	  
Tabell III. Nyckeltal (Samfak, 2012)  

6.2.6	  Hållbarhet	  
Frågor om hållbar utveckling är en viktig aspekt i Handelshögskolans kärnverksamhet. 
Moment eller inslag av hållbarhet i Handelshögskolans verksamhet ska baseras på en 
vetenskaplig grund och ha en stark anknytning till aktuell forskning (USBE, 2014a, s. 
68). För att arbetet med att främja hållbar utveckling ska bli verksamt och upplevas som 
ett stöd för verksamhetens arbete behöver hållbarhetsbegreppets innebörd klargöras och 
anpassas till Handelshögskolans verksamhet. 	  

Handelshögskolans syn på hållbarhet har sin utgångpunkt i Brundtlandsdefinitionen och 
innefattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet (USBE, 2014a). För att skapa 
engagemang för arbetet för miljöledningssystemet och för att skapa förutsättningar för 
medarbetarna att kunna bidra till ständiga förbättringar och utveckling i verksamheten 
betonar Handelshögskolan vikten av kompetensutveckling och möjligheten att utbilda 
sig och fortbilda sig inom hållbar utveckling (USBE, 2014a). 	  

Det övergripande målet för 2014-2015 när det kommer till hållbarhet är att 
Handelshögskolan ska synliggöra och stärka sin orientering inom utbildning, forskning 
och samverkan samt hålla miljöpåverkan på en hållbar nivå (USBE, 2014b). 
Handelshögskolan betonar att universitet och högskolors största påverkan på hållbar 
utveckling faller under benämningen indirekta aspekter och att dessa finns inom 
verksamheternas kärnverksamheter (USBE, 2014a).	  

Målsättningen för Handelshögskolan är att skapa kunskap och utveckla ansvarsfulla 
ledare genom att erbjuda högkvalitativ lärandemiljö. Enligt Handelshögskolans 
dokument är utbildningen en indirekt och betydande aspekt när det gäller hållbarhet. 
Via utbildningen kan en hållbar utveckling, inklusive en minskning av miljöpåverkan, 
främjas om studenterna som utbildas får med sig kunskap, färdigheter och verktyg för 
egna analyser. Detta skapar förutsättningar för dem att fatta hållbara beslut och agera i 
en hållbar riktning (USBE, 2014a). Handelshögskolans mål för att främja hållbarhet 
innefattar därmed att:	  

"1. USBE ska bredda omfattningen och tydliggöra progressionen av hållbar 
utveckling inom utbildningen 	  
2. USBE ska stärka och tydliggöra forskning och forskarutbildning inom hållbar 
utveckling 	  
3. USBE ska stärka samverkan med det omgivande samhället genom att öka antalet 
samverkansaktiviteter inom hållbar utveckling. 	  
4. USBE:s miljöpåverkan från stödverksamhet ska ligga på en hållbar nivå".	  

-Detaljerade mål för Handelshögskolans hållbarhetsarbete (USBE, 2014a) 	  

Handelshögskolan uppger även i sin miljö- och hållbarhetsrapport ett antal 
uppföljningskriterier för perioden 2014 - 2015. När det gäller utbildning ska uppföljning 
göras huruvida frågeställningar om hållbar utveckling förekommer i utbildningen, både 
när det gäller vilken omfattning och progression frågan har i programmen och när det 
handlar om inslag av hållbar utveckling i enstaka kurser (USBE, 2014b). 	  

"i. Hållbar utveckling är ett centralt lärandemål,	  
ii. Hållbar utveckling förekommer, men är ett icke-centralt lärandemål, eller 	  
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iii. Hållbar utveckling förekommer inte alls"	  

-Uppföljningskriterier för hållbarhet i utbildningen (USBE, 2014b)	  

När det gäller forskningen har den också betydelse i dessa frågor i det avseendet att ny 
kunskap genereras via forskningen. Denna kunskap kan sedan ligga till grund för en 
mer hållbar samhällsutveckling i alla avseenden (USBE, 2014b).	  

"Frågeställningar om hållbar utveckling i vetenskapliga publikationer beskrivs 
utifrån 	  

a. Antal publikationer som behandlar frågeställningar om hållbar utveckling 
(rapporteras årligen).	  

b. På vilket sätt, ur vilka aspekter en avhandling kopplar till området hållbar 
utveckling (rapporteras årligen)"	  

-Uppföljningskriterier för hållbarhet i forskningen (USBE, 2014b)	  

Det tredje verksamhetsområdet samverkan innebär ett samarbete mellan olika aktörer, 
samhällssektorer och kulturer, är enligt Handelshögskolans dokument en förutsättning 
för en hållbar samhällsutveckling. Samverkan inom utbildningen sker i dag med 
näringsliv, offentlig sektor och partneruniversitet. Samverkan sker även inom 
forskningen och med samhället (USBE, 2014b). Handelshögskolan ska också verka som 
en katalysator och bidra med expertis vad gäller kunskaper och erfarenheter om hållbar 
utveckling gentemot deras samarbetspartners. De vill även bidra till dialog och debatt i 
hela samhället om viktiga frågor som rör globalt och lokalt socialt ansvar och hållbarhet 
(USBE, 2014a, s. 69). Det övergripande målet inom samverkan är att kartlägga, 
synliggöra och stärka antalet samverkansaktiviteter generellt och speciellt med inslag av 
frågor om hållbar utveckling och tanken är att det även ska mätas:	  

"Antal samverkansaktiviteter med fokus på hållbar utveckling samt antalet strategiska 
samarbetspartner inom området hållbar utveckling (rapporteras årligen)."	  

-Uppföljningskriterium för hållbarhet gällande samverkan (USBE, 2014b)	  

Handelshögskolan ska även i och med arbetet med miljöledningssystemet följa upp den 
direkta påverkan på miljön. 	  

1. Mängden utsläpp av koldioxid per anställd vid tjänsteresor (utsläpp från 
flygresor, rapporteras årligen).	  

2. Årlig pappersförbrukning, kg. (rapporteras årligen).	  
3. Aktiviteter och åtgärder etc. som kan kopplas till USBE:s betydande 

hållbarhetsaspekter och ledningssystem för hållbar utveckling (rapporteras 
årligen).	  

-Uppföljningskriterier för Handelshögskolans direkta påverkan (USBE, 2014b)	  

6.3	  Intervjuer 	  
För att göra redovisningen av intervjuerna så tydlig som möjligt har vi valt att dela in 
intervjuerna efter intervjuguidens teman istället för att redovisa varje respondent för sig. 
Först presenteras de mål och de framgångsfaktorer som är väsentliga för att nå dessa 
mål. Denna del är vidare indelad efter de tre olika verksamhetsområdena; utbildning, 
forskning och samverkan. Den andra delen handlar om hållbarhet och är indelad efter 
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hållbarhetsbegreppet, ansvarstagande samt svårigheter och drivkrafter med 
hållbarhetsarbetet. 	  

6.3.1	  Utbildning	  
Det övergripande mål som utbildningsverksamheten arbetar efter handlar om kvalitet 
säger R5 (utbildning, fek). På frågan om vad utbildningskvalitet innebär menar hon att 
det handlar om att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt. För att kunna göra 
det berättar R5 och R4 (utbildning, fek) att de arbetar med ständiga förbättringar av hela 
processen men även hur de designar programmen, det vill säga vilka kurser som ingår 
och hur dessa passar ihop med varandra. Detta är frågor som de har arbetat med i flera 
år menar R4 men att de genom AACSB kanske kan hitta ett litet mer strukturerat 
arbetssätt. R5 tillägger att kvalitet handlar om att det är viktigt att de är uppdaterade 
forskningsmässigt och kan undervisa om det som händer på forskningsfronten. R1 
(ledning) säger precis att en god utbildningskvalitet beror på hur bra forskare det är som 
undervisar i programmen. Han menar att undervisningen inte enbart ska präglas av 
lärare som endast undervisar utan av lärare som samtidigt forskar, då det har en positiv 
effekt på utbildningens kvalitet. 	  

R5, R4 och R6 (utbildning, nek) anser att utbildningskvalitet även kan mätas efter hur 
attraktiva studenterna är på arbetsmarknaden. De menar att det går att mäta hur många 
av de nyexaminerade studenterna som får ett relevant arbete efter sina studier och hur 
snabbt efter utbildningens slut som detta sker samt vilken bransch de hamnar inom.  	  
	  
"Vi har ju inte nöjd-kund-undersökning riktigt utan det är ju de kursvärderingar vi gör 
och nu ska vi göra programutvärderingar också. Det är de vi har att jobba med mest 
skulle jag säga"  	  

       -R5 om utbildningskvalitet  	  
	  

R5 förklarar att Handelshögskolan inte mäter dessa faktorer på egen hand utan att 
Civilekonomernas riksförbund har en årlig enkät som går ut till alla universitet och 
högskolor. Hon säger att studenterna i Umeå brukar vara ganska bra på att svara. R5 
nämner att de studenter som kommer från dem ofta får ett bra arbete ganska snabbt efter 
utbildningen. R4 säger att ett annat sätt att mäta kvalitet på är genom att titta på 
genomströmning av studenter, det vill säga hur många av antalet antagna studenter som 
passerar genom systemet och kommer ut. R6 nämner även att ett kvalitetsmått kan vara 
hur många som kommer in och klarar av att slutföra en forskarutbildning efter sina 
studier på lägre nivå. Detta både sett till Handelshögskolan och andra lärosäten. 
Ytterligare ett kvalitetsmått är att se på ansökningssiffror tillägger R4 och menar att 
antalet sökande kan indikera på vilket rykte som de har bland studenterna. Betyg är 
också ett kvalitetsmått och R4 menar att det definitivt vill ha så duktiga studenter som 
möjligt för att vara en eftersökt Handelshögskola. R1 instämmer och säger att de 
eftersträvar att maximera söktrycket då fler sökande per studieplats leder till ökad 
konkurrens och högre kvalitet på studenterna, det vill säga att de som kommer in har 
högre betyg.	  

När det gäller ekonomiska mål gäller det helt enkelt att försöka nå break even och klara 
av att driva den verksamhet som de har menar R1, R5 och R12 (administration). R6 
instämmer och menar att det handlar om att varje student ska få så mycket som möjligt 
för den studentpeng de tilldelas. R1 förklarar att det är svårt att påverka 
utbildningsfinansieringen inom ett universitet då anslagen är kontrollerade på en högre 
nivå där studentpengen dessvärre har blivit lägre genom åren.  R1 och R5 menar att det 
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ekonomiska mål som utbildningen kan sägas ha handlar om att fylla utbildningarna för 
att få ersättning för studenterna. Så fort de tappar studenter så förlorar de inkomster. R5 
säger att konsekvenserna av detta är att de får börja dra ner på lärare och andra resurser. 
De ska inte heller ta in för många studenter för de får de inte betalt för menar R5 och 
R12. R5 och R12 påpekar dock att det händer att de av olika strategiska anledningar tar 
in fler studenter än de får betalt för men då täcker inte anslagen.  	  

I dagsläget ser R1 inte något som pekar på att antalet ansökningar från studenter skulle 
minska utan det finns snarare ett ökat söktryck. Han påpekar emellertid att det finns en 
möjlighet att öka intäkterna via utlandsstuderande som betalar terminsavgift men att det 
inte riktigt finns en tradition att man ska betala för sina studier. Han tror därför att det 
inte sker någon större finansiell volymtillväxt på den sidan. 	  

R4 och R12 berättar att Handelshögskolan försöker nyttja de resurser de tilldelas 
effektivt. R12 menar att det är en utmaning att försöka vara kostnadseffektiv i en 
organisation där mycket fokus ligger på kvaliteten. Därför menar R12 att de inte räknar 
studenternas kostnader i kronor och ören utan att det snarare effektiviseringsmått och 
kvalitetsmått som är relevant. R12 nämner precis som R4 att det kan vara intressant att 
titta på genomströmningen av studenter eftersom det är mer resurskrävande när 
studenter tar längre tid på sig innan de klarat av sin examen. Enligt R12 kan det också 
vara relevant att titta på om det exempelvis finns någon speciell grupp av studenter som 
har längre genomströmningstid. Samtidigt är det svårt att kontrollera eftersom det inte 
är alla studenter som tar ut sin examen även om de har avslutat sin utbildning.	  

R4 säger att de till exempel kan se till att nyttja alla resurser genom att använda det som 
blir över i kassan till kursutveckling eller annat som höjer utbildningskvaliteten. Han 
menar dock att det inte är helt enkelt alla gånger i en organisation som är statligt ägd.	  

"Det är svårigheter med att man vill kunna planera långsiktigt och tänka strategiskt. 
Men vi kan inte bunkra upp med medel för att genomföra det så det är alltid en 
utmaning. Ett år som det går bra blir det mer utveckling.”	  

                  -R4 om verksamhetens finansiering	  
	  

De kritiska framgångsfaktorerna för att fylla utbildningarna säger R5 handlar om att 
arbeta med att ha en sådan bra utbildning som möjligt. Att ha en sådan bra utbildning 
som möjligt hör i samman med att arbeta med helhetsförbättringar hela tiden vilket R5 
tycker att de också gör. De går till exempel igenom alla kurser varje år och funderar på 
om någon går att förbättra. De tittar så att litteraturen är uppdaterad, går igenom 
förväntade studieresultat och ser över examinationsformerna berättar hon. Hon påpekar 
att de har en stark ambition att arbeta med kvalitet. 	  

"Jag tror ju fortfarande att det är så att vi får flest studenter hit tack vare ryktesvägen, 
det spelar ingen roll att vi gör en och lägger en massa pengar på sånt gör vi något bra 
här, då sprids det. Vi får ju mycket sån respons när vi frågar varför studenter studerar 
här så säger det att jo, vi har kompisar eller släktningar som läst här så därför kommer 
jag hit."	  

                   -R5 om kritiska framgångsfaktorer	  
R1 säger emellertid att det är svårt att påverka antal sökande till viss del då universitet 
till stor grad är beroende av det konjunkturläge som råder i landet.  Kurserna vid ett 
universitet beskrivs vara mest ekonomiskt lönsamma vid lågkonjunktur då antalet 
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studieplatser ökar och universitetet får mer betalt för fler studieplatser vilket leder till att 
fler studenter söker in och universitetet är i behov av ökade resurser.	  

En annan kritisk framgångsfaktor för att nå kvalitetsmålen är att nå en bra balans mellan 
forskning, utbildning och samverkan med samhället säger R4. Han menar att de duktiga 
forskarna får in forskningsmedel kontinuerligt vilket gör att de inte finns tillgängliga i 
utbildningen så mycket. Medan de som undervisar, undervisar mycket och inte har lika 
mycket utrymme för forskning. R4 påpekar samtidigt att de som tycker bättre om att 
forska är bättre på forskning och de som tycker om att undervisa är bättre på det. 	  

R13 och R6 anser att en kritisk framgångsfaktor har att göra med utmaningen att 
rekrytera personal. R13 menar att de till exempel att de har svårt att hitta disputerade 
statistiker då det är brist i hela Sverige. Då det är kvaliteten på lärare som bidrar till en 
hög kvalitet även på utbildningen så är det absolut den största utmaningen säger hon 
vilket R6 håller med om:	  

"Det är ju inte helt jätteenkelt att få folk till Umeå alla gånger och sedan få dem att 
stanna kvar inom akademin också, det finns en rad olika områden med bra mycket 
pengar att hämta än vad vi kan erbjuda"	  

                                                                                  -R6 om rekrytering av medarbetare 	  

6.3.2	  Forskning	  
Det övergripande målet inom forskningsverksamheten handlar om att ha en högklassig 
forskning säger R1. På frågan om vad en högklassig forskning innebär menar R1 att det 
är en forskning som håller en hög standard internationellt.  
	  
R1 förklarar att Handelshögskolan bland annat definierar forskningens kvalitet utifrån 
vilka journaler som professorer, lektorer och docenter publicerar inom. För att hålla en 
hög internationell standard ska medarbetarna publicera i bra journaler. Detta är något 
som inte bara gäller för dem utan det gäller även för hela universitetet och specifikt 
inom fakulteten säger han. Handelshögskolan har bestämt att en bra journal är de som 
finns med i Web of Science eller på den norska listan. R1 menar även att andra mål 
skulle kunna tilläggas för att höja forskningskvaliteten, såsom att en artikel ska ha en 
viss impact factor. Med impact factor menas att artikeln är tillräckligt mycket citerad att 
den får effekt på annan forskning och teoriutveckling. R1 påpekar dock att 
företagsekonomi är ett ungt forskningsområde inom det samhällsvetenskapliga området 
och att de tidskrifter som finns där hittills inte haft en så hög impact factor. I dagsläget 
har heller inte Handelshögskolan angett hur många artiklar som ska publiceras inom till 
exempel en femårsperiod.  	  

R2 (forskning, fek) säger att forskningskvalitet handlar om att forskningen ska vara 
erkänd av andra forskare vilket det finns flera sätt att mäta. Han nämner att de mäter 
kvaliteten på tre olika sätt. Dels utifrån en rankinglista där de har ställt upp specifika 
mått på vad som anses vara en bra tidskrift. Sedan förklarar R2 att det finns en 
kvalitetsaspekt som ställs av fakulteten som hänför sig till aktivitet som inte lika tydlig 
som kvalitetsmått. Det tredje sättet handlar om att mäta kvalitet utifrån extern 
granskning. Detta sker då medarbetare söker nya tjänster internt, för att till exempel bli 
docent eller professor, då går de igenom en speciell bedömningsprocess säger R2. R3 
(forskning, nek) och R13 förklarar att forskningskvalitet ofta mäts i termer om 
publikationer och det kan exempelvis handla om antal publicerade artiklar. Eftersom 
universitetet får betalt efter antal publikationer är det en viktig kvalitetsfaktor berättar 
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R13. R3 nämner också tidskrifternas kvalitet och antal citeringar. Han tillägger att det 
även är viktigt att det finns en ämnesmässig bredd inom en forskningsverksamhet och 
att man publicerar sig inom flera delar av ämnet. I övrigt finns ingen detaljstyrning av 
forskarnas inriktning. Det är viktigt att forskning är intressedrivet av enskilda individers 
vetenskapliga intressen säger R3.	  

På frågan om hur kvalitetsmålen ska uppnås handlar det om att anställa duktiga forskare 
och ha en bra och fungerade forskningsutbildning menar R3. Det som är grundläggande 
för kvaliteten är att ha bra forskare som är intresserade och duktiga och dels har 
förutsättningar att samarbeta med andra forskare säger han. R1 menar att det som är 
betydelsefullt för forskningens kvalitet är att ha starka profilerade forskningsgrupper 
och extern finansiering. Även R2 påpekar att extern finansiering har betydelse för 
kvaliteten. 	  

Till skillnad från utbildningsverksamheten finns det att genom forskningen fler 
möjligheter att påverka den ekonomiska situationen. R12 och R1 förklarar att forskarna 
har möjlighet att söka externa medel från exempelvis stora forskningsråd. 
Handelshögskolan kan både söka externa medel från stora forskningsråd men de 
konkurrerar även med andra institutioner om forskningsmedel från fakultetens anslag 
säger R1. R1 och R12 förklarar att fakulteten tilldelar Handelshögskolan anslag delvis 
på prestationsbasis. Därför är forskningens kvalitet även i konkurrensen internt med 
andra institutioner inom fakulteten av betydelse. R1 förklarar att prestationsbasis 
handlar om antal publikationer och även antal publikationer i erkända tidskrifter. 	  

"Det finns ett basanslag för professorer på 400 000 kr, vilket kan ökas med 100 000 kr 
om man har bra forskning och med 100 000 kr om man hämtar hem mer extern 
finansiering än genomsnittet inom fakulteten" 	  

-R1 om forskningens finansiering	  

R1 säger dock att den externa finansieringen är viktigast för att få en bättre forskning. 
Den delen utgör ungefär 25 procent av budgeten vilket är innanför gränsen för att vara 
marginellt viktig för forskningsverksamheten. De som kan hämta hem extern 
finansiering är forskningsgrupperna därför är det viktigt att de är starka och profilerade 
säger han. Extern finansiering är av stor betydelse även för doktorander då det inte finns 
någon annan kassa att hämta medel från för att anställa dessa menar R1. R1 påpekar 
också att det i dagsläget är forskning inom hållbar utveckling som är det område som 
hämtar hem mest extern finansiering. Inom detta område diskuteras det mycket om hur 
den externa finansieringen skulle kunna ökas. 	  

6.3.3	  Samverkan	  
Samverkan har betydelse både för forskningens och utbildningens kvalitet. En del av 
samverkan är den del som arbetar med externa uppdrag. Ett exempel på detta inom 
företagsekonomi är enligt R7 (samverkan, fek) något som kallas ledarskapsakademin. 
Det innebär att de arbetar med affärsutveckling, organisationsutveckling och 
ledarskapsutveckling och har olika typer av uppdrag där en del exempelvis kan vara 
högskolepoänggivande kurser och program inom chefsutveckling. De övergripande 
målen för samverkan menar R7 följer universitetets dokument för samverkan, det vill 
säga att de ska samverka med det omgivande samhället och föra fram forskningsrön och 
göra dem tillämpbara. R7 menar vidare att målen för samverkan kan ses som ganska 
övergripande och att Handelshögskolan egentligen borde ha brutit ner dessa till just sin 
verksamhet. Detta är dock något som de nu håller på att jobba med och diskuterar mer 
konkret om hur det ska se ut.  
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R7 säger att samverkan bidrar till tillväxt genom att stärka företagen i deras 
affärsutveckling, det vill säga att de blir duktigare på att bearbeta marknaden, driva sitt 
företag internt, organiserar sig bra och jobbar med rätt saker. De svårigheter som de 
bemöter i arbetet med samverkan är enligt R7 att nå ut till företagen och få dem att vilja 
satsa på och se värdet i den tjänst som Handelshögskolan erbjuder. Inom 
ledarskapsakademin betalar företagen en deltagaravgift som, även om exempelvis 
tillväxtverket betalar den större delen av kostnaden, måste vägas emot andra frågor i 
verksamheten. För att nå ut till företagen och få dem att vilja satsa jobbar 
Handelshögskolan med många av de referensobjekt som de nu har. Detta är företag eller 
grupperingar av företag som har använt tjänsterna och oftast tycker att de är väldigt bra. 
Oftast får samverkan tips om företag som är intresserade och samlar dessa i grupp och 
har med sig en tidigare deltagare som får berätta vad det gav dem att använda tjänsten. 	  

R8 (samverkan, nek) menar att samverkan kan ses som något som kommer av att det 
finns ett intresse av en bra utbildning och en bra forskning. Han menar att det inte finns 
några uttalade mål för samverkansområdet utan att mycket kommer av att det finns 
duktiga forskare som är efterfrågade och aktiva även utanför universitetet. Detta kan 
exempelvis innebära att forskarna sitter i styrelser eller forskningsråd och att dessa 
uppdrag kommer av att de bedriver uppmärksammad forskning. 	  

Även R13 menar att samverkan kommer mer eller mindre automatiskt för statistiska 
institutionen vid Handelshögskolan. Hon menar att de är väldigt efterfrågade och att det 
inte finns någon som arbetar heltid vid institutionen. Enligt R8 är deras situation något 
annorlunda jämfört med de andra inom Handelshögskolan eftersom de representerar ett 
metodämne och därmed är efterfrågade inom både Consulting och metodologiska 
samarbeten.  

6.3.4	  Intressenter	  	  
Utbildningen har både studenter och arbetsmarknaden som viktiga intressenter säger 
R1. Enligt R5 är näringslivet och arbetsgivarna en viktig intressent då det gäller att ha 
rätt innehåll i programmen för att studenterna ska få jobb. Synpunkter från externa 
intressenter är därmed viktigt och R5 nämner dessa har påverkat Handelshögskolans 
utformning av deras specialprogram Handel och logistik eller service management. 
Även det breda civilekonomprogrammet drar nytta av externa intressenters synpunkter 
som exempelvis revisionsbyråer som har en förhållandevis stor inblandning i 
undervisningen. En annan intressent är Business Advisory Board, ett råd som består av 
individer från näringsliv och offentlig sektor som ges möjlighet att påverka vad de anser 
är viktigt att studenterna har med sig efter sin utbildning. I några av programmen finns 
det ett ganska nära samarbete med näringslivet. Handel och logistik programmet 
skapades på initiativ av vissa intressenter och civilekonomprogrammet har ett nära 
samarbete med ett par revisionsbyråer menar R4 och R5. För att tillgodose deras 
viktigaste intressent, studenterna, menar R4 att ett sätt är att involvera gästföreläsningar 
och vissa sammanhang arbeta konsultativt med företag. Sedan är Civilekonomerna, som 
facklig organisation, behjälpliga i detta sammanhang då de arbetar med lobbying och tar 
del av industriernas och företagsvärldens behov. Denna organisation har 
Handelshögskolan regelbundna möten med. R3 menar även att de offentliga aktörerna 
är av betydelse och pekar dels på svenska staten som arbetsgivare, dels också på de 
myndigheter och andra offentliga organisationer som utgör potentiella arbetsgivare till 
de studenter som examineras 
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Forskningen har forskningskollegor, det akademiska samfundet men även användarna 
som kan vara företag eller offentlig förvaltning som viktiga intressenter säger R1. 
Vidare beskriver han universitetsledningen som en viktig intressent då 
Handelshögskolan är en integrerad del av universitetet både på fakultetsnivå och 
universitetsnivå. Förhållandet till universitetet och fakulteten är enligt R1 och R3 viktigt 
då det är dessa som har ansvaret över att fördela universitetets anslag. 	  Eftersom en stor 
del av forskningsmedlen inhämtas via extern finansiering nämner R1 forskningsråden 
eller privata stiftelser som viktiga intressenter. Enligt R10 förekommer det även 
stiftelser som ibland öronmärker pengar för miljöforskning vilket är en viktig intressent 
för att kunna bedriva forskning inom hållbarhet. Medarbetare vid Handelshögskolan 
medverkar även vid evenemang som är öppna för allmänheten och R10 menar att på 
dessa möten finns dels miljöorganisationer som naturskyddsföreningen representerade 
men även privatpersoner, företag, andra myndigheter och kommuner.    

R3 påpekar på att den tredje uppgiften blivit en allt viktigare del i arbetet de senaste 20 
åren och att det därför är viktigt för forskarna att på ett populärvetenskapligt sätt nå ut 
till allmänheten med sina resultat. R2 menar på liknande sätt att en stor del av 
intressentgruppen utgörs av andra forskare och att kunskapen som genereras går via 
dem ut till studenter och till allmänheten då de förmedlar det som publicerats. Samtidigt 
är näringslivet en viktig intressent då kunskap inhämtas från båda hållen.  För att kunna 
samverka menar R7 att näringslivschefer, exempelvis på kommunnivå är viktiga 
intressenter. Han nämner också offentliga aktörer som region Västerbotten och 
länsstyrelser som betydelsefulla men även enskilda företag eller grupperingar av 
företag. 	  

6.3.5	  Hållbarhet	  
 
Hållbarhetsbegreppet	  
R1 säger att Handelshögskolan definierar hållbar utveckling på olika sätt beroende på 
ämnesområde.  
	  
"Nationalekonomin pratar mest om att effektivt hushålla med knappa resurser medan 
företagsekonomi gärna pratar om företagens samhällsansvar. Hållbar utveckling måste 
definieras brett”. 	  

      -R1 om hållbarhetsbegreppet	  
R1 anser att alla aspekter; sociala, ekonomiska och miljömässiga är viktiga på sitt sätt 
men anser att den miljömässiga och sociala är underordnade den ekonomiska. Han 
menar att frågan som ekonomer ställer sig för att kunna agera hållbart är om det finns 
ramar för att vara miljömässig och social? R1 resonerar att det finns ett långsiktigt 
behov av att förena de tre dimensionerna men att det finns kortsiktiga hinder för att 
klara av det.  	  

R6 beskriver också hållbarhet utifrån de tre dimensionerna och med hänsyn till att den 
framtida generationen får minst lika bra förutsättningar som vi har idag. Han betonar att 
det handlar om en sammanvägning av alla tre faktorer och att dimensionerna inte ska 
betraktas var och en för sig. R2 menar att hållbarhet både har den miljömässiga och 
sociala dimensionen. Miljödimensionen handlar om planetens tillgängliga resurser och 
den sociala syftar till att man ska agera på ett sådant sätt som inte innebär dåliga 
arbetsvillkor. Agera på ett ansvarsfullt sätt egentligen säger hon. R3 nämner den 
definition som Brundtlandskommissionen lanserade som handlar om att lämna över 
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åtminstone den välfärdsnivå som vi själva har till framtida generationer. Även R8 pratar 
om att effektiv resursanvändning är en del av hållbarhetsarbetet och att det innefattar att 
man tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar för kommande generationer. R7 
pratar även han om de tre dimensionerna och menar att hållbarhet är allt från att sortera 
sopor och kontrollera sitt resande till att förena social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet. 	  

R11 (hållbarhet, extern konsult) säger att hållbarhet även handlar om att kritiskt 
ifrågasätta de val som finns. R11 menar precis som R6 att tanken med hållbarhet inte är 
att man ska beakta de tre dimensionerna var och en för sig utan det är när de förenas 
som det är möjligt att hitta ett verktyg som tar med alla aspekterna, och som sedan 
fungerar som grund för att fatta hållbara beslut.     	  

R9 (hållbarhet, företagsekonomi) beskriver diskussionen i samhället utifrån två breda 
spår. Det ena handlar om att det finns en konsensus kring att hållbarhet är bra, 
någonting vi vill hålla på med och att det är nödvändigt. Samtidigt finns det en stor 
konsensus om att vi egentligen inte behöver göra någonting säger han och att teknik och 
ekonomiska styrmedel kommer att fixa allting. R9 menar att det råder en stor konflikt 
mellan att hållbarhet är ett självklart och nödvändigt och den närmast totala frånvaron 
av riktiga åtgärder. 	  

 "Hållbarhet handlar ju om hallå där, något har gått snett, världen bör ses på ett annat 
sätt och vi bör göra andra saker". 	  

  -R9 om hållbarhet	  

Att det skulle handla om teknik som vissa förespråkar tror R9 inte alls på då den teknik 
som finns inte har använts på det sättet. R1 tror emellertid att det är innovationer som 
driver en hållbar utveckling. 	  

R10 (hållbarhet, företagsekonomi) vill hellre diskutera hållbarhet utifrån 
ansvarstagande, det vill säga hur ansvaret fördelas mellan de individer som lever på 
planeten just nu både geografiskt men även tidsmässigt. R10 anser vidare att de 
klassiska uppdelningarna, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsarbete är en 
väldigt förenklad syn på hållbarhet och menar att det inte går att bryta loss den sociala 
från den miljömässiga från den ekonomiska. Även R10 menar precis som R1 att den 
ekonomiska aspekten har fått ett väldigt stort genomslag och att den debatt som råder 
handlar om att man inte kan göra något för miljön om man inte tjänar på det 
ekonomiskt. Utifrån detta anser R10 att man snarare ska diskutera hållbarhet utifrån 
ansvarstagandet, det vill säga vem som har ansvar för vad, vilka tar i dagens läge sitt 
ansvar och så vidare.  	  

R5 tror att hållbarhet i ett utbildningssammanhang inte handlar om att spara vatten och 
el utan handlar om att förbereda studenterna för ett sådant tankesätt. Det handlar om att 
prata om de regler som gäller och att relatera hållbar utveckling till de ämnen som de 
undervisar i.  	  

 "Det är klart att många tänker på, när man säger hållbar utveckling så tänker man på 
miljöfrågor och undrar hur det är kopplat till ekonomin. Men jag tror att det är viktigt 
att i varje ämne som vi utbildar i, och då har vi massa delämnen bara inom 
företagsekonomin, marknadsföring och entreprenörskap och så vidare" 	  

 -R5 om hållbarhet i utbildningen	  
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Hon menar att hållbar utveckling är många olika saker och inte bara miljö utan det 
handlar om det vi gör av det som finns, det vill säga hur vi använder resurserna så att de 
ska räcka länge. När det gäller den sociala dimensionen menar hon att de kan handla om 
hur man arbetar i grupper och hur man inkluderar mångfald på en arbetsplats. R4 
påpekar att det dels handlar om miljöfrågorna, som oftast diskuteras, men att det även 
handlar om det sociala att som chef eller ledare kunna hantera sin personal på ett vettigt 
sätt. Även R13 menar att den sociala biten är en stor del av hållbarhet och att det är 
viktigt att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och mår bra.	  

Ansvarstagande 	  
R1, R2, R4, R6, R5, R9 och R10 säger att de framför allt har ett ansvar att förbereda 
studenter för ett tankesätt kring hållbarhet. Om hållbarhet syns tydligare i utbildningen 
tror R1 att studenterna reflekterar över dessa frågor, inte bara i sina studier, men även 
när de agerar som ekonomer i samhället. Visst kan vi ta ansvar och resa mindre än vad 
vi gör men det som har betydelse är det vi står i sal och undervisar vilket också visar på 
ansvarstagande säger R2. 
	  
R9 anser att Handelshögskolan som utbildningsorganisation och offentlig myndighet 
har ett jättestort ansvar. Han menar dock att alla individer och personer har ett ansvar 
och att olika organisationers ansvar inte ska skilja sig ifrån någon annans organisations 
ansvar. Samtidigt lyfter R9 fram det specifika ansvar som han anser att 
utbildningsinstitutioner har.  	  

"... särskilt här [är ansvarstagande viktigt] då studenter ofta hamnar i ganska viktiga 
positioner som i sin tur påverkar samhällsstrukturer och beslut".	  

                -R9 om ansvarstagande	  

Han menar att Handelshögskolan har en betydande inverkan men samtidigt vill han 
undvika att uttrycka sig som att de skulle ha ett större ansvar än någon annan då ökat 
ansvar för någon innebär ett minskat ansvar för någon annan.	  
R1 menar att det förs en debatt idag att handelshögskolor gör för lite på 
hållbarhetsområdet. Han säger att det diskuteras mycket om att Handelshögskolor, både 
nationellt och internationellt sett, måste fokusera mer på hållbar utveckling. R10 menar 
att en utbildning utan inslag av hållbarhet kan få konsekvenser för studenterna när de 
kommer ut i arbetslivet.	  

"...Ifall man som nyexaminerad ekonom inte har med sig någon typ av förståelse för 
dessa frågor ligger man ganska långt efter idag."	  

                  - R10 om betydelsen av hållbarhet i utbildningen	  

R4 menar att de har ett stort ansvar att utbilda folk som kan och vågar fatta rätt beslut på 
vettiga grunder och agera på rätt sätt. Handelshögskolan har ett stort ansvar att visa att 
man kan tänka på ekonomi utifrån flera olika sätt, exempelvis visa på att ett företag kan 
göra andra vinster förutom den ekonomiska vinsten som står på resultaträkningen.	  

R6 menar att de har ett ansvar att dels som myndighet följa statens regler och beakta 
hållbarhet i allt vi gör utifrån dessa. Han påpekar att universitet och lärosäten i 
allmänhet har en skyldighet att sprida de kunskaper vi har inom sina områden till 
studenter och det omgivande samhället. Det handlar om att kunna vara de som står för 
vad kunskapen är och inte bara följer med i de politiskt korrekta strömmarna som 
förändras över tiden.	  
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Det hållbarhetsmål som utbildningsverksamheten har är att öka inslaget av hållbar 
utveckling i kurserna säger R5. Alla kurser kommer inte att innehålla något som har att 
göra med hållbar utveckling men det måste synas i vissa kurser att det finns inslag av 
hållbar utveckling säger R1. R1 förklarar att kursnivån tidigare har varit viktigare än 
programnivån när det kommer till utvärdering av utbildningen. Handelshögskolan ska 
nu arbeta med att se över målen på programnivå för att nå en bättre koordination av 
kurserna genom hela programmet så att hållbarhet är mer koordinerat genom 
programmen. I och med arbetet med AACSB ligger fokus på program. R4 håller med 
och säger att hållbarhet ska bli ett tydligt utbildningsmål i programmen och att de 
studenter som börjar 2015 ska ha hållbarhet som ett naturligt inslag genom hela 
utbildningen. I utbildningsfrågan handlar ansvarstagandet om att få in hållbarhet i 
kurserna men även i uppsatsskrivandet säger R10 och beroende på vilken ämneskurs det 
handlar om så involveras olika delar av hållbarhetsbegreppet. R6 anser att de arbetar 
aktivt för att främja hållbarhet genom att de har ganska mycket forskning kring 
naturresursekonomi och de ger kurser på alla nivåer inom de områdena. Dessutom 
kommer de ha en inriktning på mastersprogrammen med naturresursekonomi. 	  

R13 säger att de inte direkt har någon koppling till miljö i forskningen. De har 
diskuterat om de ska klämma in hållbarhet i kurserna bara för att eller om det finns 
andra saker som är viktigare för dem. Hon menar att det inte bara ska vara en klisterlapp 
som inte har någon substans. 	  

När det gäller forskningen menar R10 att Handelshögskolan har ett ansvar att ställa sig 
kritiska till det traditionella synsättet på handelshögskolor, det vill säga att många 
handelshögskolor drivs av näringslivet som vill veta hur man kan tjäna mer pengar, 
tillgodose kunder, vinna konkurrensfördelar. Det handlar alltså om många ekonomiska 
motiv. Genom forskningen kan Handelshögskolan föra fram argument angående 
ekonomi och socialt ansvar menar R10. Genom forskningen som bedrivs kan de både 
starta upp forskningsprojekt med anknytning till hållbarhet och ifrågasätta hur 
hållbarhetsbegreppet används i olika sammanhang. R10 tillägger att ansvarstagande 
förändras hela tiden och Handelshögskolans roll kommer troligen fortsätta att förändras 
hela tiden. R9 anser att forskningen är oerhört viktigt när det gäller ansvarstagande och 
att universitet har, genom sin forskning, en unik möjlighet att kunna bidra i samhället. 	  

"Forskningen är oerhört viktig, den legitimiteten som lärosäten har i ett samhälle är 
stor, säger man något och det är akademiskt forskat på så får det genomslag genast"	  

               -R9 om forskningens ansvarstagande 	  
 Det ansvarstagande som R2 anser att forskningen har är att upprätthålla förtroendet för 
akademin. Sen har de ett visst ansvar att påminna industrin om hållbarhetsaspekter. 	  

"Vi har väl ett visst extra ansvar just då vi är statligt ägda i någon mening. Vi har väl 
en anfordran till att ha ett samhällsnyttigt perspektiv och inte bara ett kortsiktigt 
lönsamhetsperspektiv så väl i viss mån finns det förväntningar på att vi har ett extra 
ansvar" 	  

                -R2 om forskningens ansvarstagande	  

R3 tycker inte att forskarnas främsta uppgift är att främja en hållbar utveckling utan 
snarare att bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Han anser inte att de har ett 
större ansvar när det gäller hållbarhet jämfört med andra vetenskapliga frågor.  	  
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Även samverkanverksamheten är en viktig funktion när det gäller dessa frågor då de har 
möjlighet att påverka andra aktörer i samhället säger R9. R10 instämmer och berättar att 
de har knutit ihop sig med ett antal företag lokalt och även nationellt som har ett intresse 
för hållbarhetsfrågorna och att de där försöker skapa samordningseffekter tillsammans. 
Samverkan är viktig då Handelshögskolan har ett stort samhällsansvar även gentemot 
företagen så de inser betydelsen av hållbarhetsfrågorna.	  

R1, R4, R9 och R10 nämner även att de har ett ansvar gällande att minska sin negativa 
påverkan på miljön även om denna är av mindre betydelse än den positiva påverkan de 
har i form av kunskap. R1 menar att de kan arbeta med att minska de negativa 
effekterna av utsläpp och annat genom att minska deras resande och se över 
avfallshantering och energianvändning. R1 menar dock att dessa effekter är svåra att 
påverka då Handelshögskolan är inbäddade i universitetets regler kring upphandling. 	  

Den direkta påverkan på miljön är viktig men enligt R1 är kärnverksamheten en större 
del där de har möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. R10 menar att möjligheten 
att kunna klimatkompensera är mer aktuell idag än vad den har varit tidigare. R4 menar 
även att medarbetarna har blivit bättre på att se över sitt resande och att det finns ett 
antal i organisationen som försöker ta tåget istället för flyget. Han påpekar att detta dock 
är svårt på grund av läget. R9 menar också att det är svårt att hantera resandet. Han 
säger att verksamheten bygger på att det är positivt att resa långt bort för att prata om 
sin forskning. Han lyfter fram det som ett stort dilemma mellan att vara hållbar men att 
samtidigt kunna sprida sin forskning kring hållbarhet i världen.   	  

Drivkrafter och svårigheter	  
R9, R10 och R11 nämner rektorns engagemang som den främsta drivkraften till 
hållbarhetsarbetet. R9 menar att utan rektorns roll som entreprenör och initiativtagare 
hade processen inte kommit igång. Trots att det händer på flera ställen i den akademiska 
världen och att det finns förväntningar i samhället att organisationer ska ta ställning till 
dessa frågor menar R9 att det behövs någon som "tuttar eld på brasan" oavsett vad det 
gäller. R10 stämmer in och menar att det inte är möjligt att driva en sådan förändring 
om det inte finns en ledning som stödjer frågan.  
 
Förutom en ledare behövs det även ett engagemang och intresse bland medarbetarna 
menar R10 och R11. R10 förklarar att det finns några stycken vid Handelshögskolan 
som tycker att det är en jätteviktig fråga att hållbarhet integreras i verksamheten. R4 
instämmer och menar arbetet har tagit sin start då det finns en stor drivkraft bland de 
anställda. Han berättar även att detta har resulterat i att de under senaste åren har 
publicerat mycket inom hållbarhet genom till exempel avhandlingar, böcker och 
forskningsprojekt som även har varit världsledande på området. R6 håller med om 
menar att det i grunden finns ett väldigt genuint intresse hos många när det handlar om 
hållbarhetsfrågor. ISO-certifieringen tror han är ett sätt att visa att vi tar det här ett steg 
längre än vad vi har gjort tidigare.   
	  
R3, R4, R6, R10, R11 och R13 nämner även den profilering som hållbarhetsarbetet kan 
leda till som en väsentlig drivkraft. R6 säger att ISO-certifieringen sätter dem på kartan 
när det gäller hållbar utveckling och tror att många av medarbetarna har 
marknadsföringsmöjligheten i baktanke. Det sätter Handelshögskolan på kartan och gör 
vår profil inom hållbar utveckling ännu starkare och om det dessutom kan locka fler 
studenter är det bara positivt säger han. 	  
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 "Det sa jag redan från början, när hållbarhetsarbetet satte igång att jag i samhället 
skulle känna att aha, det här är en student från Handelshögskolan vid Umeå 
universitet."	  

                   -R13 om profileringsmöjligheten. 	  
R10 menar att hållbarhet är ett sätt att profilera vad Handelshögskolan står för. Hon 
säger att Handelshögskolan går emot en profilering vilket framkommer i de annonser 
som används vid rekrytering. R11 menar att en ISO-certifiering kan innebära en 
konkurrensfördel gentemot andra universitet både när det gäller studentrekrytering och 
när man söker forskningsmedel. Även R3 menar att en hållbarhetscertifiering kan leda 
till en möjlighet att locka studenter och fler intressenter till Handelshögskolan. R11 
menar också att det även kan finnas en drivkraft att vilja profilera sig internt inom 
universitetet då Handelshögskolan är den första institutionen som väljer att gå hela 
vägen. Enligt R4 handlar det inte om man ska ta in hållbarhet vid handelshögskolor idag 
utan i branschen diskuteras snarare på vilket sätt ska hållbarhetsfrågan integreras. R4 
menar att grunden är ett intresse men att det finns förhoppningar om att detta är ett 
strategiskt viktigt steg för marknadsföring av Handelshögskolan i Umeå.   	  

Att det finns andra universitet som har gjort liknande förändringar ser R4, R5, R10, och 
R11 som en drivkraft. R11 och R10 säger att till exempel Göteborgs handelshögskola 
har arbetat med frågan under en ganska lång tid och att det har fått en ISO-certifiering. 
R10 säger att det finns ett konkurrenstryck inom högskolesektorn. R5 berättar att hon 
nyligen träffat representanter från Handelshögskolor ifrån hela världen och att de 
konstaterade att alla hade missioner innehållande sustainability, responsibility eller 
ethics. Hon menar att det nästan vore tjänstefel att inte prata om hållbar utveckling idag 
när man utbildar ekonomer och att Handelshögskolor internationellt och nationellt är på 
väg emot någon likriktning. R4 instämmer och menar att den diskussion han hade med 
studierektorerna från de sex stora universiteten för ett halvår sedan handlade inte om 
man ska ta in hållbarhet utan hur det ska genomföras.	  

Även den debatt som pågår i samhället lyfts fram av R1, R2, R5, R10 och R11 som en 
drivkraft, det vill säga att man väljer att ta ansvar på grund av ideologiska skäl och 
viljan att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. R2 säger att det handlar om att 
visa för olika intressenter att vi har en aktuell syn på hållbarhet då vi utbildar studenter 
som ska vidare ut i näringslivet. För att ha ett fortsatt förtroende och legitimitet från 
omvärlden är vi illa tvungna att ha den här typen av frågor vare sig vi vill eller inte 
säger hon. Sen är det alltid bra att utvecklas menar R2 och påpekar att organisationer 
förändras för att inte fastna i de saker som man alltid har gjort. 	  

R1 anser att drivkraften är en uppfattning om att hållbarhetsfrågorna i sig är viktiga och 
att det är viktigt att dessa frågor kommer in på ett integrerat sätt i utbildningen. När det 
kommer till forskningen har forskarna ett mer fritt val angående forskningsområde men 
R1 framhäver att mycket av den forskning som bedrivs inom Handelshögskolan är just 
inom hållbar utveckling.  	  

R10 och R11 nämner även högskolelagen när vi frågar om drivkrafter. R11 nämner 
även den förordning som kom 2009 som slår fast att myndigheter ska ha ett 
miljöledningssystem.	  

Den utmaning som R2 ser är genomförandet och nämner till exempel att det inte går att 
trycka in hållbarhet i alla ämnen bara för att någon har bestämt det. Det handlar om att 
hitta ett sätt som är logiskt säger R2. R3 har svårt att se ett konstruktivt sätt att 
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modifiera den vetenskapliga verksamheten för att nå hållbarhetsmål. En möjlighet är 
naturligtvis att anställa fler forskare som jobbar med dessa frågor, men han tror till 
exempel inte på att man ska försöka styra en institutions forskare mot andra 
forskningsområden. Forskning bygger på enskilda forskares intressen påpekar han och 
menar att det är svårt att styra forskningens riktning genom att tala om för forskare vad 
de ska syssla med. Detta skulle kunna leda till att de slutar och söker sig någon 
annanstans. Däremot tycker R3 att hållbarhet i vid bemärkelse är ett angeläget 
forskningsområde och att det är viktigt att förmedla insikterna från den forskningen via 
undervisning. R10 menar också att det är svårt att styra folk i en sådan organisation och 
bestämma vad forskare ska forska om och vad lärare ska prata om på föreläsningar. Hon 
anser att en organisation som ett universitet ska ta lång tid att förändra då det tar lång tid 
att ändra kunskapsmassa. 	  

R5 säger att hållbarhet ska in där det är lämpligt då det inte är möjligt att trycka in 
hållbarhet på alla kurser och i alla moment under en 4-årig utbildning. Det skulle göra 
både studenter och lärare omotiverade. Hon tror att inställningen till att integrera mer 
hållbarhet i verksamheten hör samman med om individerna känner att det är kopplat till 
den forskning eller undervisning som han eller hon sysslar med.  	  

Förändringar av organisationer innebär alltid utmaningar säger R1 och R10 då det 
förekommer motsättningar. R1 påstår att det finns de som resonerar som att det är bäst 
att göra som man alltid har gjort vilket gör omställningar svårt. Arbetet med att förankra 
förändringarna kring hållbarhet beskriver han som ett svårt arbete som bemöts på olika 
sätt av individerna i organisationen. 	  

 "… det finns de som inte bryr sig, sådana som tycker det är viktigt och de som 
motsätter sig förändringar. Dessa finns i alla organisationer, speciellt i en sådan här 
organisation". 	  

-R1 om svårigheter med arbetet   	  
Han säger att för att en förändring ska lyckas måste det finnas förändringsagenter inom 
organisationen. R1 berättar att de har ordnat olika kommunikationsaktiviteter för att nå 
ut med budskapet men det är dock inte så många som har deltagit. Han är dock hoppfull 
och tror att arbetet kan förankras bättre med avseende till den hållbarhetsutredning som 
uppförts och det pågående arbetet att utbilda interna revisorer. Han påstår att det kan ha 
varit svårt för medarbetarna att ta till sig detta arbete då det har skett på en huvudsaklig 
teoretisk nivå och menar att det kommer bli mer konkret när det kommer in i 
examensmålen. R1 säger att medarbetarna visserligen är medvetna om den nya 
missionen och visionen men att den kanske inte är så förankrad i personalen ännu.  	  

För att kunna driva arbetet med hållbarhet framåt menar R9 att diskussioner är 
betydelsefulla för att de ska kunna påverka varandra. R9 menar att människor ofta ser 
sig själva som förändringsbenägna men att detta delvis kan ifrågasättas speciellt när det 
kommer till de som arbetar inom ekonomiämnena. Han säger att hållbarhet är en ganska 
ny världsbild med nya antaganden som är på väg in i ett djupt konservativt ämne. Han 
menar exempelvis att ekonomiämnena inte har hängt med i att diskutera skillnader 
mellan bas- och lyxbehov. R9 menar att begrepp som behov och efterfrågan måste 
hanteras annorlunda i föreläsningar och läroböcker så att det blir tydligt att behov och 
efterfrågan inte är samma sak.  	  

R10 säger att Handelshögskolan har arbetat i en viss riktning under en lång tid och att 
det därför inte är så enkelt att ändra den. Det stora hindret handlar om att ändra 
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tänkandet och strukturerna och menar att vissa människor helt enkelt måste ut ur 
organisationen för att det ska bli lättare. Hon menar att det är tydligt att det finns vissa 
motsättare och berättar att några utav dem säger "men om några år är jag ute så kör på 
då”.	  

R10 menar att detta handlar om en organisationsförändring som inte skiljer sig märkbart 
ifrån andra organisationer och företag. Det viktiga handlar om att ändra tänkandet vilket 
också är det största hindret menar R10. R10 menar att det är svårt att styra folk vid en 
högskoleinstitution, då inte alla vill föreläsa och forska inom hållbarhet, och att detta 
kan få konsekvenser som att medarbetare slutar och börjar arbeta någon annanstans 
istället. R10 menar också att det inte alltid är så enkelt då forskarna också styrs av vad 
finansiärerna vill vad de ska forska inom. R4 menar dock att det finns större möjligheter 
att söka forskningsmedel ifall forskningen styr in på hållbarhetsområdet.  	  

Det är många som förstår att man borde ta upp detta på grund av samhällsutvecklingen 
men R5 menar att vissa kan känna att det blir för mycket med mål, policy, mission, öka 
inslag av hållbar utveckling i forskning, utbildning och samverkan. En del har lättare att 
ta till sig det, andra svårare och förstår inte syftet men den största gruppen enligt R5 
finns mitt emellan dessa. 	  

R11 menar också att när det handlar om förändringar måste det finnas en delaktighet 
och ett engagemang från personalen. Det krävs att förankra policy, mål och definitioner 
kring förändringarna för att nå framgång och att det tar tid. Vidare menar R11 att en stor 
utmaning är att få den nya förändringen att leva vidare i fortsättningen då det är lätt att 
falla tillbaka i gamla vanor. R11 menar att för att integreringen av hållbarhetsaspekter 
ska bli bestående ska det bli en naturlig del av organisationen. Detta innebär att 
medarbetarna inte ska uppleva att de blir något extra arbete, det vill säga att de finns 
med på samma sätt som utbildningens kvalitet är eminent ska hållbarhetsfrågorna vara 
lika viktiga.   	  

R10 nämner att resurser kan vara en svårighet, det vill säga att förändringen kanske 
hade gått fortare om det funnits mer pengar och varit lättare att rekrytera medarbetare. 
Vidare menar hon att ifall det hade funnits en större efterfråga bland studenter hade 
processen gått lättare och snabbare. R4 och R1 ser dock en ökad efterfrågan för 
hållbarhet bland studenterna, då de ser att det finns ett globalt behov av att kunna 
hantera dessa frågor. 	  
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7.	  Analys	  	  
I detta kapitel tolkas och analyseras empiriavsnittet med hjälp av den teori som 
presenterats i tidigare kapitel. Kapitlet inleds med en analys av verksamheten och vilka 
drivkrafter som ligger bakom hållbarhetsinitiativet samt vilka svårigheter som finns 
med detta. Detta syftar till att besvara studiens delsyfte. Därefter följer en analys för att 
besvara huvudsyftet med studien. I denna del utvecklas styrkortets byggstenar - 
perspektiv, strategiska målsättningar och mått. Analysen avslutas med en utvärdering 
av den modell som vi konstruerat. 	  

Analyskapitlet är upplagt efter studiens två syften där analysen inleds med studiens 
delsyfte. Den empiri som samlats in genom intervjuerna analyseras med bakgrund av 
högskolans styrningsprinciper och institutionell teori. Vidare jämförs resultatet i denna 
studie med de drivkrafter och svårigheter som förekommit vid tidigare forskning. 

Nästa del av analysen syftar till att besvara studiens huvudsyfte, det vill säga att 
konstruera ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter för en högskoleinstitution. Vi 
har valt att bygga upp denna del efter styrkortets byggstenar där vi börjar med att 
analysera vision och mission. Sedan bryts denna ned till perspektiv. Vi analyserar även 
vad hållbarhet har för betydelse i styrkortet och hur hållbarhetsaspekterna ska integreras 
i styrkortet. Under nästa nivå härleder vi strategiska målsättningar från varje perspektiv 
som sedan slutligen bryts ned till mätbara mått. I den teoretiska referensramen 
presenterade vi en viktig aspekt av det balanserade styrkortet, det vill säga förekomsten 
av orsak-verkan samband. Dessa samband utvärderar vi i analyskapitlets sista avsnitt 
genom en karta som visar sambanden mellan de strategiska målsättningarna i styrkortet. 

7.1	  Organisationens	  förutsättningar	  
Första delen av analyskapitlet syftar till att besvara studiens delsyfte då det är 
grundläggande att förstå den verksamhet som det balanserade styrkortet ska utformas 
för.  	  

7.1.1	  Ansvarstagande	  	  
Under intervjuerna framkom det att respondenterna upplevde att Handelshögskolans 
direkta miljöpåverkan var svår att påverka och av mindre betydelse än den indirekta 
påverkan genom utbildning och forskning. Enligt Van Weenen (2000, s. 30) handlar det 
mest grundläggande ansvar som högskolan har om direkt miljöpåverkan. Detta skiljer 
sig inte märkvärt ifrån andra organisationer. Vid Handelshögskolan sker det praktiska 
förändringar och de har i och med sitt arbete med ISO 14001 avsikt att minska sin 
direkta miljöpåverkan (USBE, 2014b). Detta är emellertid inte helt enkelt och vi har 
under intervjuerna identifierat några dilemman som Van Weenen (2000, s. 30) inte 
beaktar i sin studie. Exempelvis har högskolan fått en ökad självständighet från staten 
till följd av politiska reformer (Askling et al., 1999, s. 176). Denna självständighet har 
däremot inte decentraliserats till fullo från högskoleledningen till institutioner och 
fakulteter. Under intervjuerna framkom problemet med upphandling som sker från en 
central nivå som Handelshögskolan har svårigheter med att påverka. Trots att 
engagemang och intresse finns kan byråkrati utgöra hinder för att denna nivå ska 
uppfyllas. Detta eftersom Handelshögskolan inte själva kan påverka vilka leverantörer 
som universitetet har avtal med och med hänsyn till det kan de inte kontrollera sin 
direkta påverkan på miljön till fullo. 	  
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En annan aspekt som utgör ett dilemma och gör det svårt för Handelshögskolan att 
minska sin direkta miljöpåverkan är behovet av att resa långt. Under intervjuerna 
framkom det att en väsentlig del av det uppdrag som en högskola har är att kunna sprida 
sin forskning. Den del som framställs som mer viktig, deras indirekta påverkan genom 
kunskap, står därmed i konflikt med den direkta påverkan på miljön. Vi menar att det 
inte är så enkelt som Van Weenen (2000, s. 30) påstår och att uppfyllelse av de andra 
nivåerna sker på bekostnad av nivå ett i en organisation som Handelshögskolan. 
Teknologi har diskuterats för att kunna reducera påverkan på miljön (se till exempel 
Giddings et al., 1999, s. 189). Detta framkom även under intervjuerna där det rådde 
delade åsikter huruvida innovationer skulle kunna driva en hållbar utveckling. Vi menar 
att Handelshögskolan skulle kunna minska sitt resande genom teknologiska 
innovationer som att ha videokonferenser och så vidare. Under intervjuerna nämner 
även R1, R4 och R11 möjligheten till att klimatkompensation. Intervjuerna visar på ett 
intresse och engagemang vilket gör att Handelshögskolan har potential till att uppfylla 
Van Weenens (2000, s. 30) första nivå. 	  

Respondenterna var överens om att deras främsta ansvarstagande handlar om att 
integrera hållbarhet i utbildningen. Detta är väsentligt då det enligt Stephens et al. 
(2008, s. 320) inte enbart räcker med att utforma kursmål utan det krävs att lärare 
faktiskt är beredda på att förändra sina undervisningsmetoder. Respondenterna menade 
att det största ansvaret handlar om att utbilda ansvarsfulla och kritiskt tänkande 
individer som sätter in organisationer i ett större perspektiv än att enbart uppnå 
ekonomiska vinster. Detta tyder på att respondenterna hade en uppfattning om att 
utbildningen inte bara ska handla om vad hållbarhetsbegreppet innebär utan även om 
hur människans tankemönster ska förändras. Detta är ett resonemang i linje med 
Hausmann (2010, s. 2875) och Stephens et al. (2008, s. 321). 	  

När det gäller forskningen kan vi från intervjuerna se att alla respondenterna inte 
upplever det som helt självklart att forskningen har ett ansvarstagande gentemot 
hållbarhetsfrågorna. Under intervjuerna framkom det att forskarna sätter sina intressen i 
första hand och att en högskola baseras på en akademisk frihet. Stephens et al. (2008, s. 
321) menar att forskningen måste förändras till att bli mer gränsöverskridande som 
drivs av en vilka att vilja påverka samhällsutvecklingen istället för att enbart baseras på 
personliga intressen. De respondenter som bedrivit forskning inom hållbarhet var mer 
positiva och ansåg att forskningen har en stor betydelse när det gäller att påverka 
samhället, till exempel genom den möjligheten att starta upp forskningsprojekt med 
hållbarhetsinriktning. De respondenter som inte inriktat sin forskning på hållbarhet var 
emellertid mer kritiska och menade att det inte är forskningens uppgift att främja en 
hållbar utveckling. Under intervjuerna framkom det att även att samverkan har ett 
ansvar att påverka de aktörer som finns i samhället att agera hållbart. Ur 
dokumentanalysen kunde vi se att det finns uppställda mål om att stärka 
samverkansaktiviteterna med avseende på hållbarhet. Det finns således en ambition att 
bedriva samverkan med avseende på hållbarhet. Vi menar att detta inte bara är positivt 
för samhället utan även för utbildningsverksamheten då det enligt Svanström (2008, 
s.340) finns ett positivt samband mellan en ökad förståelse för hållbarhet och 
möjligheten att få träna på verkliga hållbarhetsproblem. 	  

7.1.2	  Drivkrafter	  och	  svårigheter	  	  
R9, R10 och R11 ansåg att rektorns roll var avgörande för hållbarhetsarbetets 
initierande. Precis som vid andra organisationsförändringar har ledaren enligt Fernandez 
och Rainey (2006, s. 168) en betydande roll. Detta är i linje med vad Wright och Horst 
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(2013, s. 22), Shriberg (2002b, s. 157) och Davis et al. (2003, s. 176) fann i sina studier. 
R11 menade emellertid att det är en stor utmaning att inte falla tillbaka i gamla vanor. 
Vi menar att ett starkt ledarskap kan förebygga detta.  

Offentliga organisationer är komplexa och beslut som tas på en lägre nivå måste oftast 
godkännas av en överordnad ledning (Fernandez & Rainey, 2006, s. 171). Förändringar 
som relaterar till hållbarhet menar vi borde vara prioriterade av överordnad fakultet och 
universitet, då universitetet i stort kan gynnas av detta då de bidrar till att sätta dem på 
kartan. En annan drivkraft som R4, R6, R10 och R11 nämnde var medarbetarnas 
engagemang vilket de ansåg hade bidragit till att hållbarhetssatsningen dragit igång. På 
så sätt finns det fler individer än rektorn som kan hjälpa till att driva arbetet framåt. 
Enligt Davis et al. (2003, s. 170) behövs det ett personligt engagemang bland lärare för 
att hållbarhet ska integreras i utbildningen. Vi menar därmed att oavsett hur engagerad 
en ledare är för dessa frågor krävs det intresse och engagemang från medarbetarna för 
att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt. 	  

R3, R4, R6, R10, R11 och R13 ansåg att profilering kan utgöra en drivkraft då en ISO-
certifiering kan innebära konkurrensfördelar som lockar studenter och andra 
intressenter. Respondenterna menade att en sådan profilering kan användas som en 
konkurrensfördel när det kommer till rekrytering av studenter och personal samt 
ansökan om extern finansiering. Möjlighet till konkurrensfördelar har inte framkommit i 
tidigare studier som en drivkraft (Se till exempel Wright och Horst, 2013 och Velazquez 
et al., 2005). Handelshögskolan arbetar inte enbart med att nå en ISO 14001-certifiering 
utan även med att kunna kvalitetscertifiera utbildningen enligt AASCB. Detta tyder på 
att Handelshögskolan har influerats av granskningssamhället, en styrprincip som Sahlin-
Andersson (2010, s. 52) nämner som högskolans senaste tillskott i dess styrning. Detta 
menar vi tyder på att Handelshögskolan upplever likt företag att transparens gentemot 
intressenterna är viktigt för att upprätthålla legitimiteten i samhället. Tidigare studier (se 
till exempel Walker, 2008) visar på att företag ser konkurrensfördelar med att 
implementera miljöledningssystem. Enligt Sahlin-Andersson (2010, s. 52) har 
högskolan hämtat vissa principer och idéer från vinstdrivande företag. Vi menar därför 
att till följd av högskolans utveckling förekommer ett resonemang kring 
konkurrensfördelar även inom Handelshögskolan. 	  

Under intervjuerna framkom det att handelshögskolor både internationellt och nationellt 
arbetar med hur hållbarhetsfrågorna ska komma in i utbildningen. Respondenterna sa att 
det inte handlar om man ska integrera hållbarhet utan hur. DiMaggio och Powell (1983, 
s. 152) menar att organisationer inom samma omgivning tenderar att förändras till att bli 
mer lika varandra genom att imitera varandra vilket de kallar för imiterande isomorfism. 
Det finns därmed anledning att tro att det förekommer imiterande isomorfism när det 
handlar om hållbarhetsinitativ i högskolan och att Handelshögskolan har påverkats av 
detta. När det gäller certifieringen nämnde R11 och R10 att Göteborgs handelshögskola 
är certifierad enligt ISO 14001. Då Handelshögskolan dels har begränsad möjlighet att 
påverka intäktsflödet och dels som statlig myndighet har ett ansvar att vara 
värdeskapande gentemot samhället menar vi att riskerna minimeras genom att imitera 
en organisation som varit framgångsrik. Detta är i linje med DiMaggio och Powell 
(1983, s. 152) som menar att det är fördelaktigt för organisationer med begränsade 
resurser att imitera ett framgångsrikt exempel.  

Under intervjuerna blev det tydligt att Handelshögskolan för tillfället har en grupp 
forskare som är särskilt intresserade att bedriva forskning med hållbarhetsinriktning. 
Stromquist (2007, s. 101) menar att personalomsättningen är hög inom högskolor till 
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följd av högskolan blivit mer kvalitets- och konkurrensstyrd. Vi menar att det kan 
föreligga en risk att om denna grupp forskare upplever att de får bättre 
anställningsvillkor någon annanstans kan Handelshögskolan förlora de medarbetare som 
driver hållbarhetsarbetet framåt. Det är emellertid en större risk att de medarbetare som 
inte är positiva för en profilering mot hållbarhet slutar och börjar någon annanstans 
vilket flera respondenter nämnde under intervjuerna. R10 menade precis att arbetet 
kanske hade gått snabbare ifall det hade varit lättare att rekrytera personal. Detta menar 
vi tyder på att Handelshögskolan upplever ökad konkurrens i linje med resultatet av 
Stromquists (2007, s. 101) studie. 	  

Under intervjuerna var det bara R10 och R11 som nämnde högskolelagen när vi ställde 
frågan om drivkrafter. R2 och R6 lyfte emellertid upp det faktum att högskolan har ett 
ansvar inför staten. Men dessa respondenter nämnde inte att lagen var en drivkraft. 
Enligt DiMaggio och Powell (1983, s. 150) är lagstiftning en form av tvingande 
isomorfism. Vi upplever det som att ansvaret inför staten enbart nämns i förbifarten och 
inte upplevs av medarbetarna som den viktigaste intressenten att visa sig legitim inför. 
Utifrån detta menar vi att Handelshögskolan påverkas av påtryckningar från andra 
intressenter än just staten. Till exempel ansåg R1, R2, R5, R10 och R11 att 
samhällsdebatten i stort var en betydande drivkraft för att vilja bidra till en hållbar 
utveckling. Detta är ett exempel på den tvingande isomorfism av informell karaktär som 
DiMaggio och Powell (1983, s. 150) menar är vanliga påtryckningar i organisatoriska 
fält. Det kan till exempel handla om att bemöta det politiska klimatet för att vinna 
legitimitet. 	  

Under intervjuerna var det bara R10 som nämnde att arbetet kanske hade gått fortare om 
det hade funnits mer pengar. Detta skiljer sig ifrån tidigare studier där finansiella 
begränsningar utgjort den mest påtagliga svårigheten för högskolorna (Wright & Horst, 
2013, s. 220; Velazquez et al. 2005, s. 385). Detta kan indikera att kostnaden vid 
Handelshögskolan inte är den främsta orsaken till svårigheter i hållbarhetsarbetet. 
Snarare verkar problemen grunda sig i mer subjektiva orsaker, så som exempelvis 
attityder eller intressen. Det kan även handla om att medarbetarna helt enkelt inte är 
särskilt medvetna om vilka resurser som krävs för att initiera hållbarhet och att dessa 
frågor framförallt behandlas på en högre nivå i organisationen. I Wright och Horst 
(2013) ansåg respondenterna att hållbarhetsinitiativ inte blir av över huvud taget på 
grund av brist på finansiella resurser. R10 nämnde enbart resurser i förhållande till tid. 
R4 poängterar att strategisk utveckling inte alltid går att genomföra då det inte är 
möjligt för Handelshögskolan att bunkra upp med pengar över tid. 	  

Den mest framstående svårighet som framkom vid intervjuerna har att göra med 
individerna i organisationen. Respondenterna ansåg att det kan vara svårt att bestämma 
vad medarbetarna vid en högskola ska syssla med. Det kan därmed vara svårt för 
medarbetarna att förändra sitt sätt att undervisa på och det verkar än mer svårt att styra 
vad forskare ska syssla med. Bristande engagemang och intresse var även den aspekt 
som var främst förekommande i studien av Velazquez et al. (2005, s. 385). Den 
kollegiala principen är enligt Sahlin-Andersson (2010, s. 45) den mest grundläggande 
styrprincipen inom högskolan. Under intervjuerna framkom det att det är en svårighet 
att styra vad forskare ska syssla med då forskningen bedrivs utifrån den enskilde 
forskarens intressen. Enligt DiMaggio och Powell (1983, s. 152) innebär normativ 
isomorfism att det förekommer vissa föreställningar om hur en viss yrkesgrupp ska 
agera. Vi menar att intervjuerna visar på att det förekommer föreställningar kring att 
forskare inte ska styras av andra intressen än sina egna. 	  
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Samtidigt utmanas denna föreställning då högskolorna blivit allt mer konkurrensstyrda 
eftersom forskningsanslag minskat och de måste därmed ha en strategi för att hämta in 
extern finansiering. Under intervjuerna framkom det att forskarna blivit allt mer styrda 
av finansiärerna och att många av dessa finansiärer uppmuntrar forskning med 
hållbarhetsinriktning. Detta styrker Sahlin-Anderssons (2010, s. 41) resonemang om att 
den kollegiala styrningsprincipen hamnat i konflikt med företagsprincipen. När det 
gäller undervisningen verkar det istället som att hållbarhetsfrågorna har utvecklat nya 
normer för professionerna. R4 och R5 beskriver att de träffat anställda vid andra 
handelshögskolor som är överens om att hållbarhet måste tas in i undervisningen. R1 
och R10 menade att vid alla organisationsförändringar förekommer det motsättare vilket 
gör att förändringsarbetet kan ta tid. Vi menar att det finns potential att överkomma 
svårigheten med bristande engagemang och intresse över tid. 	  

Under intervjuerna diskuterades även studenternas roll som drivkraft. R1 och R4 ansåg 
att det fanns en ökad efterfråga för hållbarhetsfrågor bland studenterna. R2 menade 
emellertid att ifall efterfrågan hade varit större så kanske hållbarhetsarbetet gått 
snabbare. Under intervjuerna var det dock fler respondenter som var överens om att de 
har ett ansvarstagande framför allt gentemot att utbilda studenter i dessa frågor. Vi 
menar därmed att studenterna trots att de inte uttryckligen efterfrågar hållbarhet är den 
intressent som utgör den främsta drivkraften till att integrera hållbarhet i verksamheten. 
Detta bekräftar tidigare studier vilka har visat att studenter är en betydande drivkraft när 
det gäller beslut kring att integrera hållbarhet i verksamheten eller inte (Shriberg, 2002b, 
s. 157; Barth, 2013, s. 166; Wright & Horst, 2013, s. 223). 	  

7.2	  Utformning	  av	  ett	  balanserat	  styrkort	  med	  hållbarhetsaspekter	  	  
Efter att ha analyserat organisationens förutsättningar i linje med studiens delsyfte har 
vi en grund för att utveckla styrkortsmodellen. Analysen kommer att ske utifrån de 
byggstenar som presenterats i teoriavsnittet om balanserat styrkort. 	  

7.2.1	  Vision	  och	  mission	  	  
Organisationens vision är den byggsten i styrkortet som ligger till grund för utformandet 
av alla andra delar (Kaplan & Norton, 1999, s. 17). Det är således väsentligt att en sådan 
fastställs eller stäms av för att kunna fortsätta utvecklandet av modellen. Då ett styrkort 
utformas för en offentlig verksamhet är det vanligt att denna organisation även har en 
mission som de arbetar efter (Kaplan & Norton, 2001, s. 135). Kaplan och Norton 
beaktar inte det faktum att även en offentlig verksamhet kan ha en vision. Detta är något 
som inte heller Sayed (2013) har observerat i sin studie över hur högskolor har valt att 
utforma sitt styrkort. 	  

Syftet med en vision är att ge en bild vart organisationen vill nå (Kaplan & Norton, 
2001, s. 72). Vi anser att ett sådant syfte borde alla organisationer ha oavsett privat eller 
offentlig sektor och oavsett vinstdrivande eller ickevinstdrivande organisation. En 
mission däremot ersätter ett privat företags traditionella övergripliga mål att gå med 
vinst. Handelshögskolan har redan en fastställd vision och mission som vi kunde ta del 
av från dokumenten. Visionen lyder som följande "USBE is a University based Business 
School rooted in the region, nationally influential and international respected" (USBE, 
2014a). Enligt Olve et al. (1999, s. 66) är det viktigt att det finns en gemensam syn 
kring vart organisationen vill nå innan man implementerar ett styrkort i verksamheten. 
Under intervjuerna och från dokumenten kan vi se att visionen och missionen är relativt 
ny för medarbetarna vid Handelshögskolan, då denna godkändes av styrelsen under 
hösten 2013. Utifrån visionen gör vi tolkningen att Handelshögskolan strävar efter att 
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bli ett eftertraktat universitet både inom den lokala regionen, med näringsliv och 
offentlig sektor i Västerbotten, men även på en nationell och internationell nivå. Vissa 
respondenterna betonande betydelsen av att ha ett gott rykte både när det gäller 
utbildningen och även forskningen genom att publicera i bra journaler. Således går det 
att ana att de anställda, i viss mån, är medvetna om vart Handelshögskolan vill nå. Flera 
respondenter ansåg även att en hållbarhetsinriktning kan leda till en tydligare 
profilering. 	  

Handelshögskolans mission (se avsnitt 6.2.1) återspeglar att verksamheten är 
värdeskapande genom att bidra till samhället, ur ett globalt perspektiv, med 
kunskapsutveckling och genom att utbilda ansvarsfulla ledare. Vidare anger missionen 
hur detta genomförs, det vill säga genom forskning av hög kvalitativ standard, genom 
en utbildning av hög kvalitet som uppmuntrar till självständigt tänkande inför 
framtidens utmaningar och genom att utbyta kunskap i samverkan med näringsliv samt 
samhälle. Under intervjuerna fick vi en uppfattning att det finns en gemensam syn kring 
detta trots att respondenterna möjligtvis inte har reflekterat över den skriftliga 
missionen, då denna trots allt är relativt ny i verksamheten. Trots detta framkom det att 
respondenterna var medvetna över dess existens samt ansvar gentemot samhället vilket 
Moore (2000, s. 190) menar är kontentan av missionen. 	  

7.2.2	  Perspektiv	  	  
Kaplan och Norton (Kaplan et al., 1999, s. 40) menar att deras fyra originalperspektiv 
endast är en mall att utgå ifrån. Samtidigt menar Olve et al. (1999, s. 70) att valet av 
perspektiv ska baseras på hur verksamheten ser ut och att man ska välja perspektiv som 
visar på ett tydligt samband dem emellan. Handelshögskolan strävar, likt andra 
offentliga organisationer, inte efter att gå med vinst. I stället handlar det om att vara 
värdeskapande genom att samhället får ta del av en utbildning och forskning av hög 
kvalitet. Vi menar därmed att ett finansiellt perspektiv inte är relevant utifrån deras 
mission och vision. Enligt Kaplan och Norton (2001b, s. 136) bör emellertid kostnader 
inkluderas i ett styrkort för offentliga verksamheter då de ska vara kostnadseffektiva. Vi 
anser emellertid att finansiella mått som kostnader snarare hör hemma i en budget eller 
årsredovisning än i ett styrkort då denna modell enligt Kaplan och Norton (Kaplan et al, 
1999, s. 19) och Pandey (2005, s. 64-65) inte bara är ett mätsystem utan syftar till att 
konkretisera organisationens mission och vision och kommunicera ut denna till 
medarbetarna. Vi menar till skillnad från Kaplan och Norton (2001b, s.136) att det inte 
är relevant att inkludera kostnadsmått då dessa inte har en direkt anknytning till 
organisationens mission och vision. Det är inte minskade kostnader som kommer göra 
Handelshögskolan till ett eftersökt lärosäte utan det handlar om kvalitet vilket tydligt 
framkom under intervjuerna. 	  

Handelshögskolan har, som andra högskolor, tre olika verksamhetsområden: utbildning, 
forskning och samverkan med omgivande samhälle. Dessa tre har vi fastställt som tre av 
de fyra perspektiven i vår modell. Mellan dessa finns det samband som enligt Olve et al. 
(1999, s.70) ska finnas vid val av perspektiv. Sambanden är emellertid komplexa och 
det är svårt att urskilja någon hierarkisk rangordning, vilket talar emot användningen av 
dessa då Kaplan och Norton (Kaplan et al., 1999, s. 38) poängterar vikten av orsak-
verkan samband. Å andra sidan menar Nørreklit (2000, s. 75) att perspektiven i ett 
balanserat styrkort snarare är ömsesidigt beroende av varandra. 	  

Samverkan är den funktion som kopplar Handelshögskolans utbildnings- och 
forskningsverksamhet till deras mission att utbyta kunskap med samhällets aktörer. Till 
exempel har Handelshögskolan nytta av vad näringslivet efterfrågar av studenterna vid 
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utformning av program. Näringslivet får i sin tur ta del av studenter som har den 
kunskap som efterfrågas. Forskningsverksamheten har uppdrag att sprida sin forskning 
till samhället. Forskningsverksamheten inspireras av olika organisationer till att starta 
upp nya forskningsprojekt. Denna forskning återförs sedan till samhället genom 
publikationer av olika slag eller föreläsningar. Samverkan har därmed en positiv effekt 
på både utbildningens och forskningens kvalitet. Det föreligger därmed ett orsak-verkan 
samband mellan forskning och samverkan samt utbildning och samverkan vilket även 
Cullen et al. (2003, s. 11) påpekade i deras studie. Förhållandet mellan utbildning och 
forskning ser däremot annorlunda ut. Empirin visade att en hög utbildningskvalitet till 
stor del är styrd en forskning som har en hög internationell standard. Detta förhållande 
ser, till skillnad från förhållandet med samverkan, mer ut som en 
"envägskommunikation", det vill säga ett sådant samband som Kaplan och Norton 
(1999, s. 36) beskriver som orsak-verkan samband.  

Handelshögskolan är en immateriell organisation där det är medarbetarna som står för 
kunskapsutvecklingen. Detta innebär att organisationen är beroende av att dessa är 
kompetenta för att kunna erbjuda högkvalitativ forskning och utbildning. Under 
intervjuerna framkom det att duktiga forskare och lärare är de resurser som är framför 
allt bidrar till kvaliteten. Ett perspektiv som organisationer vanligtvis tillägger, då de 
anser att styrkortet missar humankapitalet som en viktig resurs är 
medarbetarperspektivet (Olve et al., 1999, s. 126). R13 och R6 menade att det ibland är 
svårt att rekrytera och få folk att stanna kvar inom akademin. Under intervjuerna 
framkom vikten av den sociala dimensionen av hållbarhet i en organisation. 
Respondenterna menade att ett hållbart agerande även handlar om att upprätthålla en 
god arbetsmiljö och värna om sina medarbetare. Vår analys av detta är att medarbetare 
som trivs och har rätt kompetens även gör ett bättre jobb vilket leder till bättre 
prestationer. Vi har därmed funnit ett samband mellan perspektiven, utbildning, 
samverkan och forskning, och medarbetarna som resurs. Huruvida detta samband är ett 
ömsesidigt enligt Nørreklit (2000, s. 75) eller inte går att diskutera. Leder ett bättre 
utfall, det vill säga exempelvis fler publicerade artiklar eller fler examinerade studenter, 
till nöjdare och mer kompetenta medarbetare? På den frågan svarar vi ja. Då de flesta 
människor mår bra av att få någon slags bekräftelse på sitt arbete och då medarbetarna 
vid en akademisk institution troligen ökar sin kompetens med varje publicerad artikel.  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Perspektiven i vårt balanserade styrkort 
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7.2.3	  Hållbarhetsaspekter	  	  
En väsentlig del av vår modell är att identifiera vart i styrkortet som 
hållbarhetsaspekterna ska integreras. Inom alla perspektiv finns det inslag av hållbarhet 
fast på olika sätt. De tre verksamhetsperspektiven, utbildning, forskning och samverkan, 
synliggör indirekta aspekter det vill säga bidrag till en hållbar utveckling genom 
kunskap. Medarbetarperspektivet synliggör de sociala aspekter inom organisationen 
vilket går i linje med det resonemang Dyllick och Hockerts (2002, s. 133-134) hade 
kring social hållbarhet, det vill säga att det finns färdigheter, motivation och lojalitet 
bland medarbetare. Som tidigare nämnts framkom den direkta miljöpåverkan som viktig 
men av mindre betydelse för verksamheten. Den direkta miljöpåverkan kan anses ha ett 
samband till visionen och missionen framför allt när det gäller att sprida kunskap då det 
framkom att resandet är en viktig del. Men här finns ett dilemma som vi anser kan göra 
styrkortet motsägelsefullt. Vi menar att ett mål om ett minskat resande inte 
nödvändigtvis leder till att nå visionen utan snarare tvärtom. Därmed har vi valt att inte 
inkludera direkt påverkan i styrkortet. 	  

Vi har under datainsamlingen sett att hållbarhet kan ha flera olika betydelser. För att 
kunna utforma mätbara hållbarhetsmål menar vi att det är väsentligt att fastställa vad 
hållbarhet innebär i vår styrmodell. Enligt Esquer-Perlanta et al. (2008, s.1031) och 
Epstein och Wisner (2001, s.1) bör en organisation fastställa vad begreppet innebär 
innan en styrmodell implementeras. Dokumentanalysen visar en definition som utgår 
ifrån Brundtlandsdefinitionen och inrymmer de tre dimensionerna. De flesta 
respondenterna nämnde också de tre dimensionerna även om några poängterade att det 
är svårt att skilja dessa ifrån varandra. Under intervjuerna blev det däremot tydligt att 
enstaka kurser kan ta in olika delar av hållbarhetsbegreppet, till exempel menade R4 att 
social hållbarhet finns med i organiseringskursen där de passar in mer naturligt än 
miljöfrågorna. 	  

Hållbarhetsbegreppet är diffust men då det fanns viss konsensus om att hållbarhet utgår 
ifrån dessa tre dimensioner syftar hållbarhet i vårt styrkort till en eller flera av dessa 
aspekter. R1, R6 och R10 betonade emellertid att dimensionerna inte ska ses var och en 
för sig utan att det handlar om en sammanvägning av alla tre för att nå en hållbar 
utveckling. För att till exempel kunna följa upp och mäta hållbarhetsinslag i kurser tror 
vi att någon slags uppdelning är nödvändig. Ska en kurs innehållande enbart den sociala 
aspekten inte räknas som hållbarhet? I de fall studenterna läser vid något av 
civilekonomprogrammen kommer de att få inslag av alla dimensioner men detta kan ske 
i olika kurser. Detsamma gäller även för forskningen. En artikel som innehåller en av 
aspekterna bör också kunna räknas som ett bidrag till hållbarhetsområdet. 
Hållbarhetsaspekterna i styrkortet kan således utgöras av sociala, miljömässiga eller 
ekonomiska aspekter. 	  

7.2.4	  Strategiska	  målsättningar	  	  
Nästa moment handlar om att konkretisera visionen och missionen utifrån de fastställda 
perspektiven. Enligt Olve et al. (1999, s. 72) handlar det om att beskriva de 
övergripande spelregler som effektivast och enklast leder fram till den önskade 
visionen. De målsättningar som har valts ut till styrkortet baseras på det som har 
kommit fram under intervjuerna och stöds av data som har inhämtats från vår 
dokumentanalys. 	  
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Utbildningsperspektivets strategiska målsättningar ska belysa hur Handelshögskolan 
arbetar för att ha en hög utbildningskvalitet och för att tillgodose arbetsmarknaden med 
studenter som har de kvalifikationer som efterfrågas. 	  

Studenterna ska ha en hög anställningsbarhet efter sina studier 	  
Under intervjuerna framkom det att arbetsmarknaden och studenterna är de två 
viktigaste intressenterna för utbildningsverksamheten. Så som R4 utryckte sig handlar 
studenternas behov om att göra sig anställningsbara efter sin utbildning. Studenternas 
behov och intressen är prioriterade vid utformning av kurser och program enligt 
fakultetens mål och vi menar därför att detta bör vara ett prioriterat mål även för 
Handelshögskolan. Studenternas framtida arbetsgivare har ett inflytande, som tidigare 
nämnt, över programmens och kursernas utformning. Målet är ett sådant som vi anser 
att Handelshögskolan i största grad kan påverka genom att ha ett nära samarbete med 
näringslivet i kurser och program. Detta mål kommer att påverkas av flertalet andra mål 
i perspektivet och styrkortet. 	  
	  
Utbildningen ska vara forskningsbaserad 	  
Detta är ett mål som hör väl samman med utbildningens kvalitet. Huruvida, det är 
möjligt att påverka detta mål går att diskutera, då datainsamlingen visar på att en del 
konflikter kan uppstå. Under intervjuerna framkom åsikter som "att vi kan undervisa om 
det som händer på forskningsfronten" och " att det inte bara är lärare som bara 
undervisar utan lärare som samtidigt forskar" när vi frågade vad som var viktigt 
gällande utbildningens kvalitet. Dokumentanalysen visar emellertid på andra aspekter 
som är värda att nämna. Samhällsfakulteten föreslår att forskare istället ska forska mer 
och vill inrätta en sabbatstermin var sjunde termin för att forskarna ska få möjlighet att 
fokusera på forskningen. Ifall det finns tillräckligt många forskare och att 
sabbatsterminerna infaller vid olika tidpunkter för forskarna är detta visserligen inget 
problem utan kan gynna utbildningens kvalitet. Om inte, spekulerar vi kring om 
utbildningens kvalitet kan riskera att bli ojämn över tid. 	  
	  
Utbildningen ska präglas av ett naturligt inslag av hållbarhet 	  
Alla respondenter menade att utbildningen är det mest väsentliga angående 
Handelshögskolan och dess ansvarstagande kring hållbarhet. Som tidigare nämnts såg 
respondenterna en svårighet med genomförandet av hållbarhetsarbetet. För att 
överkomma detta problem bör inslaget av hållbarhet vara ett naturligt inslag då de inte 
passar in i alla kurser. Vi, som studenter, anser inte heller att det går att integrera 
hållbarhet bara för att det är en målsättning. Det skulle leda till både omotiverade 
studenter och lärare.	  
 	  
Programmen och kurserna ska ha en fortsatt bra tillströmning. 	  
En hög tillströmning påverkar även Handelshögskolans anslag. Då detta under 
intervjuerna inte framkom som någon riskfaktor handlar detta mål mer om att hålla uppe 
ett gott rykte och utveckla marknadsföringen av utbildningarna snarare än om 
finansiella mål. 	  

Forskningsperspektivets strategiska målsättningar ska belysa det arbete som krävs av 
verksamheten för att kunna bedriva och tillgodose samhällets aktörer med en forskning 
av en hög internationell standard. 	  
	  
Forskare ska hämta hem extern finansiering 	  
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Detta mål kommer att påverkas av att forskare publicerar i bra journaler och att det finns 
starka forskningsgrupper som kan hämta in finansiering. Under intervjuerna framkom 
det att genom att publicera i bra tidskrifter blir forskare etablerade och kan ha lättare att 
hämta in externa medel för ny forskning. På så sätt finns det ett samband mellan 
forskningens kvalitet och andel extern finansiering. Detta mål är således även ett 
kvalitetsmål.	  
	  
Publicera i tidskrifter som har stort genomslag 	  
Under intervjuerna framkom det åsikter som "publicera i bra journaler" när vi frågade 
vad forskning av hög internationell standard innebär. Detta är även ett mål som var 
tydligt i dokumentanalysen. Målsättningen är viktig både för att profilera 
Handelshögskolan och för att hämta in extern finansiering. Publikation i journaler med 
stort genomslag är ett sätt för forskare att marknadsföra sig och på så sätt ökar 
chanserna för att hämta in mer finansiering för nya projekt. 	  
	  
Tydliggöra forskning inom hållbar utveckling 	  
Denna målsättning är viktig både för utbildningsverksamheten och för att kunna sprida 
kunskap i samhället. Under intervjuerna betonade respondenterna vilken legitimitet 
forskning har i samhället. Det här är ett mål som Handelshögskolan som till viss del kan 
ha svårt att påverka. Som tidigare nämnts framkom det en särskild svårighet med att 
styra medarbetare vid en akademisk institution.	  
	  
Samverkansperspektivets strategiska målsättningar ska belysa vad verksamheten ska 
eftersträva för att förbättra sitt kunskapsutbyte med samhälle och näringsliv. Under 
intervjuerna framkom det att samverkan inte direkt har några enskilda mål utan att 
samverkan kommer av att det finns ett intresse för utbildning och forskning. 	  

Kartlägga, synliggöra och stärka antalet samverkansaktiviteter generellt och speciellt 
med inslag av frågor om hållbar utveckling 	  
Samverkansperspektivet fungerar som ett stöd till att nå kvalitetsmålen inom forskning 
och utbildning. För att göra detta gäller det att Handelshögskolan har aktörer som vill 
samarbeta med dem. Precis som Van Weenen (2000, s. 31) menar har intressenterna 
betydelse för att skapa engagemang för hållbarhetsfrågorna. Till exempel framkom det 
under intervjuerna att Handelshögskolan redan samarbetar med företag som har ett 
intresse för hållbarhet och detta leder till effekter som både gynnar företagen och 
Handelshögskolans verksamhet. 	  
	  
Medarbetarperspektivets strategiska målsättningar syftar till att skapa social 
hållbarhet inom organisationen.	  

Skapa en bra arbetsmiljö för medarbetare 	  
En socialt hållbar värld bygger enligt Bansal (2005, s. 198) bland annat på en god 
utbildningskvalitet. Genom Handelshögskolans mission är det tydligt att de eftersträvar 
detta. Förutom att bidra till hållbarhet utanför organisationen menar Bansal (2005, s. 
198) att social hållbarhet handlar om människorna inom organisationen. Under 
intervjuerna lyfte vissa respondenter upp den sociala aspekten av goda arbetsvillkor. Vi 
anser därför att detta borde vara ett mål för att Handelshögskolan ska uppfattas som 
socialt hållbar av både medarbetare men även av andra intressenter. 	  
	  
Arbeta med kompetensutveckling 	  
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För att stödja hållbarhetsarbetet är det viktigt med kompetens och utbildning på området 
vilket Handelshögskolan påpekar i den hållbarhetsutredning som upprättats. Hansmann 
(2010, s. 2875) menar att hållbarhet till stor del handlar om motivation och värderingar 
hos individer. Flera respondenter menade att det handlar om att förändra tankesättet 
vilket inte är helt enkelt och tar tid. Respondenterna menar att policy, mål och 
definitioner tar tid att förankra. Vi menar att det är därmed viktigt att medarbetarna 
känner sig motiverade till hållbarhetsarbetet och att kunskap är en lösning för att göra 
förändringsbenägna mer mottagliga för förändringar. 	  

7.2.5	  Mått	  	  
De strategiska målsättningar som presenterades i föregående avsnitt kommer i detta 
avsnitt brytas ned till mått. 	  

Utbildningsperspektivet rymmer de mått som kan ge en hänvisning på utbildningens 
kvalitet. 	  

Andel studenter som fått jobb inom 6 månader efter examen 	  
Detta mått kan Handelshögskolan mäta genom den årliga undersökningen som 
fackförbundet Civilekonomerna gör. Vi håller med våra respondenter som menade att 
detta är ett bra mått på utbildningens kvalitet. Sayed (2013, s. 206) såg ett problem med 
att kunna använda kvalitetsmåtten, i de styrkort som han studerade, som benchmark 
gentemot andra högskoleinstitutioner eftersom kvalitet är ett diffust begrepp som 
definieras olika beroende på vem som tillfrågas. Vi anser emellertid att detta mått är 
tydligt och kan fungera som en benchmark mot andra högskolor. 	  
	  
Andel lärare som bedriver forskning 	  
Nästa mål handlar om att utbildningen ska vara forskningsbaserad. För att detta ska vara 
genomförbart menade respondenterna att det krävs att de som bedriver forskning 
undervisar i större mån.  
	  
Andel kurser med inslag av hållbarhet 	  
För att mäta utbildningens inslag av hållbarhet har Handelshögskolan utformat en skala 
som anger i vilken grad hållbarhet förekommer i utbildningen. Vilket gäller på både 
programnivå eller kursnivå. Där anges det huruvida hållbar utveckling är (i) ett centralt 
lärandemål, (ii) förekommer men inte är ett centralt lärande mål eller (iii) inte 
förekommer alls. Detta mått syftar till de kurser som tilldelats (i) eller (ii). 	  
	  
Antal uppsatser/examensarbeten med hållbarhetsinriktning 	  
Under intervjuerna framkom även betydelsen av att få in hållbarhet i studenternas 
uppsatsskrivande. Vi menar att detta mått kan ge en viss indikation på hur studenterna 
har tagit till sig inslagen av hållbarhet under sin utbildning. Detta mått syftar till 
uppsatser och examensarbeten oavsett nivå. 	  
	  
Programutvärderingar 	  
Under intervjuerna menade respondenterna att kurs- och programutvärderingar är det 
som framförallt kan ge en bild av utbildningens kvalitet från studenternas perspektiv. 
Under intervjuerna rådde det delade meningar till vilken grad som studenterna 
efterfrågade mer hållbarhet i utbildning. Det framkom även att hållbarhet ska ingå som 
naturliga inslag i programmen. Med anledning av detta anser vi att 
programutvärderingar kan vara ett bra sätt att mäta studenternas behov och intresse för 
hållbarhet. 	  
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Antal sökande per program 	  
Detta mått mäter programmens tillströmning. Genom att mäta antal sökande kan 
Handelshögskolans rykte och marknadsföring följas upp. Detta hänförs från målet om 
att programmen och kurserna ska ha en fortsatt bra tillströmning. Eftersom programnivå 
framkommit som strategiskt viktigare, med avseende på kvalitetsackrediteringen 
AACSB, än kursnivå anser vi att det är mer relevant att mäta sökande per program än 
enstaka kurser. 	  
	  
Forskningsperspektivet rymmer de mått som kan mäta en forskning av en hög 
internationell standard. 	  

Andel extern finansiering 	  
Detta mått finns redan med i de mått som Handelshögskolan mäter årligen men då det 
under intervjuerna framkom att detta även är en indikation på forskningens kvalitet 
menar vi att det är relevant att ha med i styrkortet. Dessutom såg Sayed (2013, s. 215) 
svårigheter med att de icke-finansiella måtten tenderar till att bli allt för subjektiva vid 
en högskola. Alternativet till dessa, de finansiella måtten, kan vara effektivt då det även 
går att jämföra sig med andra högskolor hur mycket finansiella medel som har hämtats 
hem. 	  
 
Antalet artiklar publicerade i kvalificerade tidskrifter  
Detta mått kan mäta målet om att publicera i tidskrifter med stort genomslag. Enligt R1 
har Handelshögskolan definierat "bra" journaler som Web of Science och de som finns 
på norska listan.   
	  
Antal publikationer som behandlar frågeställningar om hållbarhet	  
Målet om att tydliggöra forskning inom hållbar utveckling kan mätas genom detta mått 
som är ett av de uppföljningskriterier som Handelshögskolan har ställt upp. Det andra 
kriteriet på vilket sätt, ur vilka aspekter en avhandling kopplar till hållbar utveckling är 
mer diffust och svårt att mäta i ett balanserat styrkort.	  
	  
Samverkansperspektivet rymmer de mått som handlar om hur väl de uppfyller målet 
om att kartlägga, synliggöra och stärka antalet samverkansaktiviteter generellt och 
speciellt med inslag av frågor om hållbar utveckling. 	  

Antal kurser med inslag av samverkan med omgivande samhälle och/eller näringsliv. 	  
Då samverkan har till uppgift att upprätta samarbetsaktiviteter mellan utbildningen och 
samhället samt näringslivet har vi här också valt detta mått. På så sätt ges en indikation 
om hur samverkan mellan utbildningen och omgivande samhälle samt näringsliv 
utvecklas. 	  
	  
Antal externa examensarbeten 	  
Detta mått hör samman med det mål som fakulteten har. Eftersom studenterna 
självständigt avgör om det ska skriva på uppdrag eller inte och att samhälle och 
näringsliv självklart inte är tvingade att lägga ut uppdrag till Handelshögskolan kan 
detta vara ett bra mått för att följa upp vilket intresse aktörer i samhället har för att 
samverka med studenter och vice versa.  
	  
Antal samverkansaktiviteter i utbildningen med fokus på hållbar utveckling 	  
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Detta mått har vi valt utifrån dokumentanalysen. Ökade inslag av verkliga uppdrag kan 
främja studenternas kritiska tänkande och utvecklande av ett helhetsperspektiv genom 
att ta del av olika perspektiv. Svanström et al. (2008, s. 340) menar också att det finns 
ett positivt samband mellan att tänka långsiktigt kring hållbarhet och att få träna på 
verkliga hållbarhetsproblem och att högskolor därför bör inkludera fler externa uppdrag 
i utbildningen. 	  
	  
Antal konsultuppdrag	  
Handelshögskolan når även ut till samhället genom att erbjuda ledarskapsutbildning för 
företag och organisationer. Under intervjun med R7 uppfattade vi det som att en 
utmaning är att få företagen att vilja satsa på dessa tjänster. Ett mått för att mäta hur 
arbetet med ledarskapsakademin fortskrider är att mäta antal konsultuppdrag. 	  
	  
Medarbetarperspektivet rymmer de mått som kan ge en hänvisning till hur 
medarbetarna trivs och utvecklas. 	  

Medarbetarnas nöjdhet 	  
Två av respondenterna menade att en viktig uppgift som Handelshögskolan har är att 
tänka långsiktigt när det gäller behandling av sin personal. Detta mått bör följas upp 
med en medarbetarundersökning. 	  
 
Personalomsättning 	  
Detta mått kan ge en indikation på hur medarbetarna trivs och i vilken grad de väljer att 
stanna kvar inom organisationen. Enligt Stromquist (2007, s. 101) konkurrerar 
högskolor idag om de bästa medarbetarna och högskolor kännetecknas därför av en hög 
personalomsättning. 	  
	  
Antal kompetensutvecklingsaktiviteter och andel deltagare. 	  
För att skapa engagemang för hållbarhetsarbetet och för att skapa förutsättningar för 
medarbetarna att kunna bidra till ständiga förbättringar och utveckling i verksamheten 
betonar Handelshögskolan vikten av kompetensutveckling och möjligheten att utbilda 
sig och fortbilda sig inom hållbar utveckling (USBE, 2014a).  Detta mått kan således ge 
en indikation på hur förankringsarbetet av hållbarhetsarbetet fortskrider. Under 
intervjun med R1 framkom det även att de aktiviteter som dittills genomförts inte varit 
speciellt lyckade med avseende på deltagarantal. Därför menar vi att medarbetarnas 
engagemang kan mätas genom andel deltagare. 	  

7.3	  Utvärdering	  av	  styrkortet	  	  
Privata företag mäter sitt värdeskapande genom avkastning till aktieägarna (Moore, 
2000, s.186) vilket inte är speciellt svårt att mäta. När det handlar om en 
högskoleinstitution eller annan offentlig verksamhet handlar värdeskapandet om att 
bidra till samhället. Denna samhällsnytta går inte att utläsa i en finansiell rapport. Vi 
menar att det balanserade styrkortet är en bra möjlighet att värdera högskolans 
samhällsnytta. Exempelvis borde mått som har att göra med studenternas 
anställningsbarhet vara närmare förknippat med högskolans samhällsfunktion än den 
monetära summa som högskolan får av staten för varje examinerad. 	  

Enligt Kaplan och Norton (1999, s. 38) ska det finnas både drivande och utfallsmått i 
styrkortet då det är dessa som utgör en orsak-verkan kedja i styrkortet. Denna orsak-
verkan kedja är emellertid kritiserad (Nørreklit, 2000, s.75) och Olve et al. (1999, s. 
191) menar att den inte ens är nödvändig för att styrkortet ska vara användbart. Precis 
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som Sayed (2013, s. 208) och Cullen (2003, s. 11) fann vi att dessa orsak-verkan 
samband inte är lika tydliga vid en högskoleinstitution. Vi menar att de drivande måtten 
även kan utgöra utfallsmått och vi kan således bekräfta den kritik som har riktats mot 
styrkortets orsak-verkan samband. Det ömsesidiga beroendet som Nørreklit (2000, s. 
75) menar finns, finns även i vårt styrkort. Till exempel är andel extern finansiering 
både ett utfallsmått och ett drivande mått beroende på hur man ser på det. Extern 
finansiering är drivande då det gör att forskare kan publicera fler artiklar men det kan 
samtidigt vara ett utfallsmått då forskare erhåller extern finansiering beroende på vilken 
kvalitet de tidigare haft på sin forskning. 	  

I figur 7 har vi gjort en karta över de orsak-verkan samband som kan diskuteras. Trots 
att målet om fler forskare i utbildningen leder till en högre kvalitet på utbildningen och 
att detta i sin tur bidrar till att det finns en fortsatt ökad tillströmning till kurser och 
program finns det andra faktorer som styrkortet inte tar hänsyn till. R1 nämnde att 
antalet sökande till exempel påverkas av konjunkturläget i landet. Vi menar att 
styrkortet således inte tar hänsyn till alla yttre faktorer som kan påverka ett utfallsmått. 
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Figur 7. Orsak-verkan samband mellan strategiska målsättningar 
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8.	  Slutsatser	  	  
I detta avsnitt presenteras studiens centrala slutsatser. Därefter följer studiens 
teoretiska och praktiska bidrag samt rekommendationer. 	  

8.1	  Studiens	  slutsatser	  
Delsyftet med studien var att visa på hur medarbetarna ser på högskolans 
ansvarstagande samt de drivkrafter och svårigheter som existerar med att integrera 
hållbarhet i en högskoleinstitution: 	  

• Hur upplever medarbetarna hållbarhetsarbetet vid en högskoleinstitution? 	  

Analysen visar att medarbetarna framförallt upplever att de har ett ansvar när de utbildar 
ekonomer då dessa ofta hamnar i beslutsfattande positioner i samhället. Vidare visar 
analysen att medarbetarna har delade uppfattningar kring huruvida forskningen har ett 
ansvarstagande. Den kollegiala styrprincipen framkommer tydligt då medarbetarna 
menar att forskning bygger på enskilda intressen. De som bedriver forskning inom 
hållbarhet anser emellertid att forskningen har ett ansvar då de har möjlighet att genom 
sin forskning nå ut till en hel del individer. Vi kan därmed dra slutsatsen att 
medarbetarnas syn på högskolans ansvarstagande till stor del är styrt av deras egna 
intressen för hållbarhet. Att ett intresse för hållbarhet finns bland forskarna är emellertid 
väsentligt för att lyckas med hållbarhetsmålen inom utbildning då analysen visar att det 
föreligger ett samband mellan forskning och utbildning. Analysen visar att 
medarbetarna anser att de har ett ansvar gällande sin direkta miljöpåverkan men att 
denna är svårare att påverka då de är styrda av upphandlingsregler och att resandet är 
nödvändigt för att nå ut med sin forskning. Vi kan dra slutsatsen att de indirekt kan 
bidra till en minskad miljöpåverkan i samhället genom att studenter i framtiden fattar 
hållbara beslut i sin yrkesroll.	  

Analysen av intervjuerna både bekräftar och förkastar det som forskare har funnit i 
tidigare studier kring drivkrafter och svårigheter med hållbarhetsinitiativ i högskolan.  
Vi kan dra slutsatsen att studien har visat att medarbetarna upplever ledningens 
initiativtagande, medarbetarnas intresse och engagemang, initiativtagande från andra 
handelshögskolor samt profileringsmöjligheter och konkurrensfördelar som de främsta 
drivkrafterna. Den främsta svårigheten som medarbetarna upplever handlar om 
organisationsförändringen i sig medan finansiella resurser som framkommit som 
avgörande i tidigare studier inte kan anses vara en svårighet i denna studie. Vi kan även 
dra slutsatsen att det framförallt är andra intressenter än staten och dess lagstiftning som 
utgör en drivkraft för Handelshögskolan. 	  

Engagemang från ledning och medarbetare	  
Ledningens engagemang för hållbarhet bekräftar tidigare studier av bland andra Wright 
och Horst (2013, s. 211) och Davis et al. (2003, s. 176). Medarbetarna upplevde att det 
fanns ett intresse och engagemang för dessa frågor. Davis et al. (2013, s. 73) 
konstaterade i sin studie att ett personligt engagemang leder till att hållbarhet integreras 
i undervisningen. Vi har tidigare sett att en av de strategiska målsättningarna inom 
Handelshögskolan är att utbildningen ska vara forskningsbaserad, det vill säga att 
forskare ska stå i sal och undervisa. Utifrån denna studie kan vi dra slutsatsen att det 
finns potential till att öka inslaget av hållbarhet i undervisningen men det krävs att de 
som är intresserade av dessa frågor, det vill säga den grupp av forskare som inriktat sin 
forskning på hållbarhet, även ställer sig i sal och undervisar. Frågan återstår om det är 
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lättare att få de som är intresserade att stå i sal eller om det är lättare att få de som 
undervisar mycket att ändra sina undervisningsmetoder till att integrera hållbarhet. 	  
	  
Profileringsmöjlighet och konkurrensfördelar 	  
Analysen av intervjuerna resulterade i en drivkraft som vi inte sett i tidigare studier, det 
vill säga profileringsmöjligheter och konkurrensfördelar. Trots att hållbarhetsinitiativet 
inte grundar sig i att fungera som konkurrensfördel gentemot andra högskolor vid 
rekrytering av medarbetare och personal kan denna studie stödja påstående om att 
högskolor tenderar att komplettera mer traditionella styrprinciper med den 
företagsprincip som Sahlin-Andersson (2010, s.52) diskuterar. Studien kan även 
bekräfta att Handelshögskolan ser ISO-certifieringen som en fördel precis som företag 
visat sig göra i tidigare studier (Walker, 2008, s. 129; Rondinelli & Vastag, 2000, s. 
502). 	  
	  
Imitation av andra högskolor 	  
Studien har även visat att medarbetarna vid Handelshögskolan upplever att en drivkraft 
har varit andra handelshögskolor och deras hållbarhetsinitiativ. Analysen visade att 
detta kan förklaras av institutionell teori som beskriver att organisationer inom samma 
organisatoriska fält tenderar till att efterlikna varandra efter en viss tid (DiMaggio & 
Powell, 1983, s.152). Analysen visar även att lärare handelshögskolor emellan har 
utvecklat nya normer och att det förekommer viss normativ isomorfism i det 
organisatoriska fältet då det finns en konsensus om att hållbarhet ska integreras i 
ekonomutbildningen både nationellt och internationellt mellan handelshögskolor. 	  
	  
Bristande intresse	  
Den främsta svårigheten visade sig ha att göra med hur individerna i organisationen ser 
på hållbarhet. Analysen visade att normativ isomorfism som DiMaggio och Powells 
(1983, s. 152) syftar till i sin studie kan ge en förståelse för de motsättningar som 
uppstår inom organisationen. Analysen visar att den kollegiala styrprincipen är tydlig 
inom Handelshögskolan där forskare prioriterar sin akademiska frihet. Denna kommer 
emellertid i konflikt med en profilering av verksamheten mot hållbarhet. Samtidigt visar 
analysen att det finns motsättningar då medarbetarna inte upplever att förändringen är 
praktisk genomförbar.  	  
	  
Finansiella begränsningar 	  
Studien visar däremot inte att finansiella resurser är en svårighet mer än att det kräver 
prioritering och planering samt att det visserligen kan utgöra en flaskhals som gör att 
processen med att integrera hållbarhet visar sig ta längre tid än beräknat. Detta skiljer 
sig ifrån tidigare studier (se till exempel Wright & Horst, 2013, s. 220) där finansiella 
resursen utgjort ett hinder för att genomföra hållbarhetsinitiativ. Analysen visar att i 
Handelshögskolans fall handlar det om prioriteringar och vi kan dra slutsatsen att 
hållbarhetsarbetet kan ta längre tid ifall det uppstår andra kostnader som måste 
prioriteras före hållbarhetsprojektet. 	  
	  
Intressenter 	  
Analysen visade att Handelshögskolan visserligen är en statlig myndighet och därför 
ska följa lagar men det var tydligt att detta inte utgjorde den främsta drivkraften. Vi kan 
istället dra slutsatsen att samhället i stort är den intressent som Handelshögskolan 
upplever som den främsta att visa sig legitim emot. Detta kan förstås genom den 
förändring som högskolan har genomgått där Sahlin-Andersson (2010, s.52) framhäver 
granskningssamhället som högskolans senaste tillskott av styrningsprinciper. Det var få 
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respondenter som framhävde studenternas efterfrågan som drivkraft. Analysen visar 
emellertid att dessa intressenter är prioriterade då studenterna är en stor del av 
organisationens värdeskapande gentemot samhället.	  
	  
Delsyftet var grundläggande för att besvara studiens huvudsyfte. Studiens huvudsyfte 
var att förstå Handelshögskolan som verksamhet och det hållbarhetsarbete som pågår 
för att kunna utforma ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter: 	  

• Hur kan ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter utformas för en 
högskoleinstitution?
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Modellen i figur 8 har utformats utifrån en datainsamling bestående av dokument och 
intervjuer vid en högskoleinstitution, det vill säga Handelshögskolan vid Umeå 
universitet. Som tidigare konstaterats utgår utformningen av ett balanserat styrkort från 
en enskild organisations vision och mission. Analysen resulterade i perspektiv som 
skiljer sig ifrån tidigare studier (se till exempel Sayed, 2013). Vi kan dra slutsatsen att 
det finns tydliga samband mellan perspektiven utbildning, forskning och samverkan och 
att dessa därför är relevanta att ha som perspektiv (se figur 7). Vi anser att det skulle 
vara mer komplicerat att ha ett intressentperspektiv då intressenterna i en 
högskoleinstitution delvis skiljer sig åt beroende på verksamhetsområde. Analysen 
visade också att ekonomiska mål är av mindre betydelse för en högskoleinstitution. Vi 
har därför konstaterat att ett finansiellt perspektiv är av mindre relevans vid strategisk 
planering inom en sådan organisation och styrkortet bör istället fokusera på 
kvalitetsaspekter. Kvalitet är emellertid ett diffust begrepp och styrkortet visar att det 
även kan mätas med finansiella mått som hur mycket extern finansiering som forskarna 
hämtar hem. Analysen har visat att högskolans viktigaste resurs är dess medarbetare och 
vi anser därför att detta är en organisation där medarbetarperspektivet hör väl samman 
med den vision och mission som Handelshögskolan har.  

Styrkortet visar att hållbarhet integreras i alla fyra perspektiv. I utbildnings-, forsknings- 
och samverkansperspektivet följs den indirekta påverkan upp medan 
medarbetarperspektivet syftar på direkta sociala hållbarhetsaspekter. Vi kan dra 
slutsatsen att då medarbetarna inte ansåg att direkt miljöpåverkan var deras viktigaste 
ansvarstagande är inte direkt miljöpåverkan förknippat med Handelshögskolans mission 
och vision. Vi anser därmed att detta inte bör vara en inkluderad del av styrkortet. Vi 
menar att styrkortet inte ska mäta och kommunicera hur mycket papper som går åt utan 
styrkortets perspektiv ska återspegla organisationens kärnverksamhet precis som Olve et 
al. (1999, s. 70) menar. 	  

Analysen bekräftar den kritik som riktats emot styrkortsmodeller förut, det vill säga den 
kritik som bland annat Nørreklit (2000) riktar mot de orsak-verkan samband som ska 
finnas mellan perspektiven. Precis som Nørreklit (2000) menar anser vi att dessa 
samband inte enbart är enkelriktade utan en del är ömsesidigt beroende. Vi kan dra 
slutsatsen att vårt styrkort innehåller samband som kan vara komplicerade att bekräfta 
på det sätt som Kaplan och Norton (Kaplan et al., 1999, s. 36) påstår är nödvändigt. Vi 
kan därmed konstatera att en styrkortsmodell inte är särskilt effektiv för att bekräfta vad 
ett visst utfall beror på däremot kan det öppna upp för diskussioner i organisationen.  

8.2	  Studiens	  teoretiska	  bidrag	  	  
Studiens första teoretiska bidrag utgörs av den styrkortsmodell som har utvecklats. 
Detta bidrar till det forskningsgap kring balanserat styrkort och hållbarhet inom 
högskolan som identifierades i inledningen. Studien visar att perspektiven bör förändras 
för att visa på de samband som finns mellan en högskoleinstitutions 
verksamhetsområden. Studien har även visat på att styrkortet bör präglas av 
kvalitetsmål och inte inkludera ekonomiska mål då detta inte hör samman med 
högskolans värdeskapande gentemot samhället. Tidigare teori kring balanserat styrkort 
och offentlig verksamhet visar på att ekonomiska perspektiv bör inkluderas då det är en 
förutsättning för att driva verksamheten. Denna fallstudie visar att Handelshögskolan 
inte har några tydliga ekonomiska strategier kring till exempel kostnadsbesparingar. 
Därmed visar vår studie på att ett ekonomiskt perspektiv inte nödvändigtvis behövs i en 
styrkortsmodell. Vi instämmer således med tidigare forskning som påpekar att ett 
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styrkort anpassat till offentlig sektor måste anpassas ytterligare för att passa en 
högskoleinstitution.	  

Studien visar också på att det är relevant att inkludera ett medarbetarperspektiv. Detta är 
något som konstaterats tidigare eftersom humankapital kan anses som en viktig resurs 
inom en organisation. Detta är inte minst viktigt i en högskoleinstitution där 
verksamheten är beroende av kompetenta medarbetare som producerar högkvalitativ 
forskning och utbildning. Detta ger en möjlighet att inrymma organisationens direkta 
sociala hållbarhetsaspekter om består i att långsiktigt värna om sin personal. 	  

Slutligen består studiens första teoretiska bidrag också i att visa på att 
hållbarhetsaspekter bör genomsyra alla de perspektiv som finns i styrkortet. På så vis får 
hållbarhetsaspekten möjlighet att genomsyra alla verksamhetsområden och komma in i 
verksamheten på ett naturligt sätt.  Studien visade dock på att det inte nödvändigtvis är 
relevant att inkludera den direkta miljöpåverkan i styrkortet utan istället fokusera på att 
utbilda studenter och sprida sin forskning och kunskap.	  

Studiens andra teoretiska bidrag utgörs av utveckling av tidigare studier (som till 
exempel Wright & Horst, 2003) som gjorts kring drivkrafter och svårigheter med 
hållbarhet. Genom att bidra med en studie gjord i Sverige kan vår studie komplettera 
tidigare empiriska studier, gjorda i Kanada (Wright & Horst, 2013), USA (Shriberg, 
2002; Davis et al., 2003) och Tyskland (Barth, 2013) och kan därmed bidra till att mer 
generella slutsatser kan dras. Denna studie har också visat att dessa aspekter kan 
förklaras dels genom institutionell teori som visar på att organisationer inom samma 
sektor eller bransch tenderar att bli allt mer lika. De kan även förklaras av att högskolan 
kompletterats av nya styrprinciper som innebär att dessa organisationer har fått 
ytterligare incitament att vinna legitimitet från samhället.  	  

8.3	  Praktiskt	  bidrag	  och	  rekommendationer	  	  
Studiens praktiska bidrag är riktat till Handelshögskolan i form av förslag på hur 
styrkortet kan utformas och rekommendationer hur styrkortet kan användas.  

Eftersom styrkortet är utformat utifrån de specifika mål, visioner och missioner som 
finns inom Handelshögskolan tror vi att detta kan vara en bra mall att utgå från vid 
uppbyggnaden av ett balanserat styrkort. Med utgångspunkt i att både mål, mått och 
strategier är utformade utifrån att skapa så god kvalitet som möjligt anser vi att 
styrkortet kan bidra till att höja kvaliteten inom alla tre verksamhetsområden och 
samtidigt också värna om medarbetarna. På så vis kan styrkortet bidra till att 
Handelshögskolan kan uppnå strävan att bli en mer eftertraktad institution. 

Genom att inkludera hållbarhetsaspekterna i alla fyra perspektiven visar det på att 
hållbarhet kan komma att bli ett mer naturligt inslag i hela verksamheten och dess 
områden. Samtidigt framkommer Handelshögskolans viktigaste bidrag till ett hållbart 
samhälle, det vill säga att utbilda studenter till kritiskt tänkande ledare. Studien visade 
emellertid också att forskningens bidrag till en hållbar utveckling är svårare att styra då 
forskare själva bestämmer vilken inriktning deras forskningsområde ska ta. Dock finns 
det inom Handelshögskolan både en målsättning, men också potential och intresse, att 
forska inom hållbarhet vilket också syns i styrkortet. Samverkan och dess potential till 
att påverka samhället genom kunskapsspridning har uppmärksammats i styrkortet samt 
att det kan vara positivt för Handelshögskolans studenter att få öva på verkliga 
hållbarhetsproblem. Även om vissa av respondenterna också menade att den direkta 
miljöpåverkan också är av betydelse är denna också svårare att påverka då 
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Handelshögskolan själva exempelvis inte styr upphandlingen till institutionen. 
Samtidigt kommer den direkta miljöpåverkan att beaktas i och med ISO-certifieringen 
vilket också utgör ett bra komplement till styrkortet.  

Fallstudien har visat att det förekommer svårigheter med att styra organisationen mot ett 
fokus på hållbarhet. Dessa utgörs till stor del av motsättningar bland medarbetare. Ett 
balanserat styrkort kan således bli användbart för att öppna upp för diskussioner i 
organisationen och kommunicera ut organisationens vision och mission.  	  
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9.	  Avslutande	  diskussion	  	  
I det avslutande kapitlet presenteras de sanningskriterier som finns för att bedöma 
kvaliteten på vår studie. Detta kommer att göras genom att utvärdera studiens 
tillförlitlighet och äkthet. Som avslutning kommer vi också att diskutera studiens 
samhälleliga och etiska aspekter samt ge förslag till fortsatt forskning. 	  

9.1	  Sanningskriterier	  

9.1.1	  Tillförlitlighet	  
För att bedöma tillförlitligheten av en kvalitativ studie kan forskaren enligt Bryman 
(2011, s. 354) ta hjälp av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
en möjlighet att styrka och konfirmera. 	  

Trovärdighet handlar enligt Bryman (2011, s. 354) om huruvida studien kommer att 
godtas av andra människor. Här kan en så kallad respondentvalidering användas 
(Sjöberg & Wästerfors, 2008, s. 177). Detta innebär att forskaren stämmer av resultatet 
med deltagarna i studien. Vid genomförandet av vår studie spelades intervjuerna in för 
att undvika missuppfattningar. Vi har även skickat ut empiriavsnittet till varje 
respondent för att få deras godkännande om att vi uppfattat allt som de har sagt på ett 
korrekt sätt. Detta anser vi bidrar till att stärka studiens trovärdighet. I de fall som 
respondenten hade kommentarer på den redovisade empirin gjorde vi de ändringar som 
önskades. Dokumentens styrka ligger i dess objektivitet och det är därmed svårt att 
missuppfatta innehållet. Det som kan bedömas vara subjektivt är vår sållning av den 
data som vi ansåg vara relevant för studien. Då dokumentanalysen gjordes i samband 
med eller efter intervjuerna var vi till viss mån styrda av vad respondenterna sagt och de 
mål som valdes ut kan ha påverkats av respondenternas svar. Syftet med en 
dokumentanalys var emellertid att komplettera intervjuerna. 	  

Studiens överförbarhet bedömer hur pass överförbara resultaten är på en annan miljö 
(Bryman, 2011, s. 355). Kvalitativ forskning är oftast inriktad på en liten grupp 
individer och är forskarens ansvar att förse läsaren med relevant information så att dessa 
kan bedöma huruvida resultaten håller även i en annan kontext eller inte (Bryman, 2011, 
s. 355) Syftet med en fallstudie är emellertid inte att generalisera resultatet. Denscombe 
(2009, s. 69) menar dock att möjligheten att generalisera resultaten från fallstudien beror 
på i hur hög grad fallstudiens exempel liknar andra av samma typ. Vi menar att detta 
stämmer delvis då högskoleinstitutioner inom offentlig sektor har liknande mål och 
förutsättningar. De har samma ekonomiska förutsättningar och de är värdeskapande 
genom kvalitet på utbildning och forskning. Den övergripande utformningen av 
modellen tror vi skulle kunna generaliseras till andra liknande organisationer som vill ta 
del av forskning kring hur de som högskola exempelvis kan utforma ett styrkort med 
integrerade hållbarhetsaspekter. Denna kan emellertid behöva anpassas utifrån den 
enskilda organisationens vision och mission. 	  

Studiens pålitlighet handlar om att säkerställa att det skapas en fullständig och 
tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen, det vill säga allt från 
problemformulering till analys (Bryman, 2011, s.355). Detta anser vi att vi har lyckats 
med genom att arbeta väl med metodkapitlen för att beskriva våra val och studiens 
tillvägagångssätt. De transkriberingar som gjorts finns tillgängliga för att på begäran 
kunna granskas av utomstående. Detsamma gäller för dokumenten.	  



	   87	  

För att bekräfta studiens tillförlitlighet ska det även finnas en möjlighet att stryka och 
konfirmera (Bryman, 2011, s. 355). Detta innebär att det ska vara uppenbart att 
forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverkat 
studiens utförande eller slutsatser. Eftersom vår studie har genomförts vid en institution 
där vi själva studerat i närmare fyra år och dessutom delvis behandlat vår egen 
utbildnings kvalitet och hållbarhetsinslag finns det en viss risk att studien har påverkats 
av oss och vår tolkning av data. Dock har vi hela tiden varit medvetna om risken av vår 
egen påverkan och har därför i största möjliga mån undvikit våra egna åsikter och 
försökt att förhålla oss så objektiva som möjligt. Därför tror vi att vår egen subjektivitet 
inte fått någon större påverkan på studiens möjlighet till att styrkas och konfirmeras.	  

9.1.2	  Äkthet	  
Förutom de fyra tillförlitlighetskriterierna menar Bryman (2011, s. 356) att det också 
finns ett antal mer generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser mer i 
allmänhet. Enligt Bryman (2011, s. 357) innebär en av dessa frågeställningar att 
diskutera kring om studien ger en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som 
finns i den grupp av människor som studerats. Vi anser att vår studie sammantaget ger 
en rättvis bild av Handelshögskolans situation och att varje respondent fått möjlighet att 
delge just sina åsikter och uppfattningar utifrån de frågor som ställts.	  

Bryman (2011, s. 357) menar också att studiens äkthet kan avgöras genom att verifiera 
dess ontologiska och pedagogiska autenticitet, det vill säga ifall undersökningen hjälper 
deltagarna att få en bättre förståelse för sin egen situation och ifall deltagarna efter 
undersökningen fått en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och 
ting. Vi tror att undersökningen kan bidra till att tänka över hur arbetet ska bedrivas för 
att uppnå önskvärda resultat och ta del av hur andra avdelningar kan resonera kring 
liknande aspekter. Flera av respondenterna bad också om att få ta del av studien när den 
var färdigställd vilket innebär att de som är intresserade själva kan ta del av den 
information de önskar. Syftet med studien var också att ge just ett praktiskt förslag som 
de som önskar kan ta del av. 	  

Vidare kan studiens äkthet värderas genom att ifrågasätta dess katalytiska och taktiska 
autenticitet. De här kriterierna innebär att det är värt att diskutera kring ifall 
undersökningen gjort att de som medverkat i undersökningen kan förändra sin situation 
eller ifall undersökningen gjort så att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de 
åtgärder som krävs. Utifrån vårt resultat kan det studerade fallet få förslag på hur de kan 
arbeta med att förbättra sin egen situation. Det är dock upp till respondenterna att 
bedöma hur stor relevansen är för dem.	  

9.2	  Etiska	  och	  samhälleliga	  aspekter	  	  
Enligt Merriam (1988, s. 188) är etiska aspekter aktuella för all forskning. Vid en 
kvalitativ fallstudie kan dess aspekter bli aktuella vid två olika tidpunkter (Merriam, 
1988, s. 189). Dels under datainsamlingens genomförande och dels när resultaten 
publiceras.	  

Det hållbarhetsarbete vid Handelshögskolan som vid studiens början var ett pågående 
projekt bedömde vi inte vara konfidentiellt. Detta eftersom projektet, som tidigare 
nämnts, varit en del i en av de kurser som vi läste under höstterminen 2013. Innan vi 
påbörjade vår fallstudie hade vi ett inledande samtal med rektorn som uppmuntrade oss 
till att genomföra studien och han kunde även bidra med relevanta dokument samt 
förslag på respondenter. 	  
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Under intervjuerna var det en del respondenter som ville vara anonyma i studien. 
Merriam (1988, s. 193) menar att anonymitet kan vara besvärligt i en fallundersökning 
och att det är nästintill omöjligt att skydda identiteten av de som medverkat i studien. Vi 
har valt att inte presentera namn eller titel på respondenterna för att respektera deras 
önskan om anonymitet. Vi håller emellertid med det som Merriam (1988, s. 193) 
beskriver. Det är svårt att hålla respondenterna anonyma inom organisationen däremot 
anser vi att de är anonyma gentemot sin omgivning. Vi är dock medvetna om att det är 
svårt att hålla alla respondenter anonyma, som till exempel rektorn, men dessa personer 
har inte heller haft ett önskemål om att vara anonyma. Före uppsatsens slutliga 
inlämning har respondenterna som tidigare nämnts fått ta del av empiriavsnittet får att 
göra eventuella korrigeringar. Slutligen har den data som presenterats i denna uppsats 
inte används i något annat syfte än i detta examensarbete. 	  

Studiens samhälleliga aspekter berör studiens påverkan på samhället. Studien har visat 
hur en högskoleinstitutions bidrag till ett mer hållbart samhälle kan mätas och följas upp 
internt inom organisationen. Studien har dock även visat på att detta är ett avancerat 
ämne där hållbarhet har väldigt olika betydelse för alla organisationer och människor. 
Således kan studien bidra till den samhälleliga debatten genom en insikt i det ansvar 
som en högskoleinstitution har gentemot samhället och genom förslag på hur kvalitets- 
och hållbarhetsarbete kan följas upp. Samtidigt har studien och bidragit genom att visa 
att det finns vissa förutsättningar inom organisationen som det måste tas hänsyn till för 
att underlätta ett effektivt hållbarhetsarbete. 	  

Studien har emellertid också visat att det inte räcker med att implementera en 
styrmodell utan den verkliga förändringen måste ske hos den enskilda individen. Ett 
styrkort kan bistå till att skapa diskussioner om vad som är viktigt och varför det är 
viktigt. Vi har under våra intervjuer träffat människor som gjort stort intryck på oss 
båda och givit en helt ny syn på begreppet hållbarhet. De har fått oss att inse att 
organisationer kan göra mycket men att det i slutändan handlar om att individer måste 
ändra sitt beteende om vi på riktigt ska kunna få till en förändring.       	  

9.3	  	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  	  
I studiens slutskede har vi funderat kring hur denna studie kan bidra till förslag på 
framtida studier. Eftersom denna studie utgörs av en fallstudie vore det intressant att 
genomföra en likadan studie vid andra högskoleinstitutioner för att se hur mycket 
resultatet skulle skilja sig ifrån det vi kommit fram till i denna studie. Dessa studier 
skulle dels kunna utföras vid andra handelshögskolor men även vid 
högskoleinstitutioner som innefattar andra ämnesområden.	  

Ett annat förslag är att göra en ny fallstudie, vid Handelshögskolan eller någon annan 
högskoleinstitution som implementerat ett balanserat styrkort med hållbarhetsaspekter, 
för att studera styrkortets effektivitet och användbarhet i organisationen. Kaplan och 
Norton (Kaplan et al., 1999, s. 19) menar att styrkortet bland annat är användbart för att 
kommunicera vision och strategi, konkretisera strategin genom mått, planera och sätta 
upp målsättningar samt stärka strategisk feedback och lärande. Ett förslag på vidare 
forskning skulle därmed kunna vara att genomföra en ny fallstudie som utreder på vilket 
sätt styrkortet framför allt är användbart vid en högskoleinstitution. Leder ett balanserat 
styrkort till verklig förändring? Det är en frågeställning som vår studie inte ger 
empiriskt stöd för. 	  
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Vidare hade denna studie kunnat byggas ut genom fler respondenter som ett försök till 
att uppnå en än mer detaljerad bild av vilka mått som skulle kunna vara relevanta för att 
mäta kvalitet- och hållbarhetsaspekter. 	  
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I	  

Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  1	  
Ledning respondent 1	  

Bakgrundsinformation	  

1. Hur länge har du arbetat som  vid Handelshögskolan? 	  
2. Vilka tidigare erfarenheter har du? 	  

Vision, mission och strategi	  

3. Vilka strategier har ni för att nå er vision och mission?	  
4. Anser du att alla medarbetare är medvetna om Handelshögskolans vision och 

mission?	  
a. Hur kommuniceras vision och mission idag och varför?	  

Mål och uppföljning 	  

5. Vilka är era övergripliga strategiska mål?	  
6. Vilka ekonomiska mål har ni?	  

7. Vilka hållbarhetsmål har ni?	  
8. Vilka är era mest kritiska framgångsfaktorer för att uppnå dessa mål?	  

9. Hur ser uppföljningsprocessen av målen ut idag?	  
a.  Mäter ni verksamhetens prestationer i dagsläget? I så fall hur? 	  
b. Vilka är i så fall de viktigaste nyckeltalen?	  

Intressenter	  

10. Vilka är era viktigaste intressenter?	  
11. Hur kan ni tillgodose dessa intressenters behov?	  

	  
Ansvar och hållbar utveckling	  

12. Vilket ansvar anser du att Handelshögskolan, som offentlig och akademisk 
verksamhet, har med avseende på hållbarhet?	  

13. Hur har ni möjlighet att påverka för att bidra till en hållbar utveckling?               	  
14. Hållbar utveckling och socialt ansvarstagande definieras ofta utifrån tre olika 

dimensioner; socialt, ekonomisk och miljömässig.	  
a.  Hur arbetar ni med dessa områden? 	  

15. Vilka drivkrafter ligger bakom ert hållbarhetsarbete?	  
16. Anser du att arbetet för en hållbar utveckling kan ha en positiv effekt på andra 

prestationer i verksamheten? I sådant fall vilka? 	  
17. Vilka är de största svårigheterna och/eller utmaningarna med hållbarhetsarbetet 

för Handelshögskolan?	  

	  



	  
	  

II	  

Bilaga	  2:	  Intervjuguide	  2	  	  
forskning och utbildning respondent 2-6 och 13	  

	  
Bakgrundsinformation	  

1. Hur länge har du arbetat vid Handelshögskolan och vilken tjänst har du idag? 	  

2. Vilka tidigare erfarenheter har du?  	  

Vision och mission  	  

3. Den mission och vision vi har tagit del av betonar vikten av hög kvalitet på 
utbildningen/forskningen. Vad innebär en hög 
utbildningskvalité/forskningskvalitet? 	  

Mål och uppföljning	  

4. Vilka mål arbetar ni mot i ditt verksamhetsområde?	  

5. Vilka ekonomiska mål finns det?	  

6. Vilka är era strategier för att uppnå målen? 	  

7. Hur mäts verksamhetens prestationer i dagsläget? 	  

Intressenter 	  

8. Vilka är ditt verksamhetsområdes viktigaste intressenter? 	  

9. Hur kan ni tillgodose dessa intressenters behov? 	  

10. Vilka anser ni är Handelshögskolans viktigaste intressenter med avseende på 
hållbarhet? 	  

Ansvar och hållbar utveckling 	  

11. Vad innebär hållbar utveckling för dig?  	  

12. Hur kan ditt verksamhetsområde arbeta för att främja en hållbar utveckling? 	  

13. Vilket ansvar anser du att ni som akademisk verksamhet har med avseende på 
hållbarhet? 	  

14. Vilka drivkrafter anser du ligger bakom arbetet med att integrera hållbarhet i 
verksamheten?	  

15. Vilka svårigheter och utmaningar finns det?	  

16. Hållbar utveckling och socialt ansvarstagande definieras ofta utifrån tre olika 
dimensioner; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Hur arbetar ni med dessa 
områden? 	  

	   	  



	  
	  

III	  

Bilaga	  3:	  Intervjuguide	  3	  	  
Samverkan respondent 7-8 och 13	  

Bakgrundsinformation	  

1. Hur länge har du arbetat vid Handelshögskolan och vilken tjänst har du idag? 	  

2. Vilka tidigare erfarenheter har du?  	  

Mål och uppföljning	  

3. Vilka mål arbetar ni mot i ditt verksamhetsområde?	  

4. Vilka ekonomiska mål finns det?	  

5. Vilka är era strategier för att uppnå målen? 	  

6. Hur mäts verksamhetens prestationer i dagsläget? 	  

Intressenter	  

7. Vilka är ditt verksamhetsområdes viktigaste intressenter? 	  

8. Hur kan ni tillgodose dessa intressenters behov?	  

Ansvar och hållbar utveckling	  

9. Vilka anser ni är Handelshögskolans viktigaste intressenter med avseende på 
hållbarhet?	  

10. Vad innebär hållbar utveckling för dig?  	  

11. Hur kan ditt verksamhetsområde arbeta för att främja en hållbar utveckling? 	  

12. Vilket ansvar anser du att ni som akademisk verksamhet har med avseende på 
hållbarhet? 	  

13. Vilka drivkrafter anser du ligger bakom arbetet med att integrera hållbarhet i 
verksamheten?	  

14. Vilka svårigheter och utmaningar finns det?	  

15. Hållbar utveckling och socialt ansvarstagande definieras ofta utifrån tre olika 
dimensioner; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Hur arbetar ni med dessa 
områden? 	  

	   	  



	  
	  

IV	  

Bilaga	  4:	  Intervjuguide	  4	  	  
Hållbarhet respondent 9-11 	  

Bakgrundsinformation	  
1. Hur länge har du arbetat inom Handelshögskolan och vilken tjänst har du?	  

2. Vilka tidigare erfarenheter har du? 	  
	  
Ansvar och hållbar utveckling	  

1. Hur tolkar du begreppet hållbar utveckling? 	  
2. Hållbar utveckling beskrivs ofta utifrån tre dimensioner; miljö, sociala och 

ekonomiska. Hur anser du att Handelshögskolan arbetar med dessa områden?	  
3. Vilket ansvar anser du att Handelshögskolan, som offentlig och akademisk 

verksamhet, har  med avseende på hållbarhet? och gentemot vilka intressenter?	  
4. Hur har ni, som offentlig verksamhet, möjlighet att påverka för att bidra till en 

hållbar utveckling i samhället? 	  
5. Vilka drivkrafter ligger bakom ert hållbarhetsarbete?	  

6. Anser du att arbetet för en hållbar utveckling kan ha en positiv effekt på andra 
prestationer i verksamheten? I sådant fall vilka? 	  

7. Vilka är de största svårigheterna och/eller utmaningarna med hållbarhetsarbetet 
för Handelshögskolan?	  

8. Vilka hållbarhetsmål arbetar ni efter idag? 	  
a. Hur sker uppföljningen av dessa? 	  
b. Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna, det vill säga vad krävs för att 

nå era hållbarhetsmål?	  
	  
	   	  



	  
	  

V	  

Bilaga	  5:	  Intervjuguide	  5	  	  

Administration respondent 12	  

Bakgrundsinformation	  

1. Hur länge har du arbetat inom Handelshögskolan och vilken tjänst har du?	  
2. Vilka tidigare erfarenheter har du? 	  

Ekonomi	  

3. Vilka ekonomiska mål arbetar ni efter? 	  
a. Vilka är de främsta ekonomiska nyckeltalen? 	  

4. Vilka strategier har ni för att nå dessa mål?	  
5. Vilka är de främsta utmaningarna att uppnå dessa mål 
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