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Sammanfattning  

 
Titel: En kvantitativ studie som undersöker om det finns något samband mellan hållbarhetsarbete 
och hållbarhetsredovisning i svenska kommuner.  
 
Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Tobias Larsson och Emil Molin 
 
Handledare: Fredrik Hartwig  
 
Datum: 2018 – Mars  
 
Syfte: Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan kommuners hållbarhetsarbete och 
dess hållbarhetsredovisning och om det skett någon förändring av hållbarhetsredovisningen över tid. 
 
Metod: Studien utgår från den positivistiska forskningsfilosofin med en deduktiv ansats. Studien 
har använt sig av en kvantitativ metod med två frågeställningar som hjälp för att besvara studiens 
syfte. Populationen består av 40 kommuner från topp- och bottenskiktet sett till hur de presterat 
miljömässigt 2016. En innehållsanalys av årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar har 
studerats för dessa kommuner år 2012 och 2016, vilket ger studien 80 observationer. 
 
Resultat och slutsats: Studien visar att det finns ett positivt samband mellan kommunernas 
hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning, bättre hållbarhetsarbete tenderar till en bättre 
hållbarhetsredovisning hos kommunerna. Studien visar även att det skett en positiv förändring i 
kommunernas sätt att hållbarhetsredovisa mellan åren 2012 och 2016. 
 
Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är att den undersöker om det föreligger något samband mellan 
kommunernas hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning samt att se om det skett någon 
förändring i kommunernas sätt att redovisa över tid. Då tidigare studier har behandlat främst företag 
i detta avseende var det därför intressant att studera svenska kommuner.  
 
Förslag till vidare forskning: Framtida studier skulle kunna undersöka andra samband mellan 
kommuners hållbarhetsredovisning. Exempelvis vad som mer påverkar kommunerna att 
hållbarhetsredovisa utförligare och vidare studier skulle även kunna titta på alla kommuner i 
Sverige.  
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbarhetsarbete, legitimitetsteorin, signalteorin, GRI, CSR, 
TBL 
 
 
 
 
 



 

 
Abstract 
Title: A quantitative study that investigates if there is any link between sustainability work and 
sustainability reporting in Swedish municipalities.  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Authors: Tobias Larsson och Emil Molin 
 
Supervisor: Fredrik Hartwig 
 
Date: 2018 - March 
 
Aim: The aim of this study is to investigate if there is a link between municipal sustainability work 
and their sustainability report and if there has been any change in the sustainability reports over 
time.  
 
Method: The study is based on the positivist research philosophy with a deductive approach. This 
study has used a quantitative method with two questions to help answer the the purpose of the 
study. The population in this study consists 40 municipalities from the top and bottom, view of how 
they performed in the environment 2016. A content analysis of annual reports and sustainability 
reports has been studied for these municipalities in 2012 and 2016, giving the study 80 
observations.  
 
Results and conclusion: The study shows that there is a positive correlation between municipal 
sustainability work and sustainability reporting, better sustainability efforts tend to improve the 
sustainability report of the of the municipalities. The study also shows that there has been a positive 
change in municipalities ways of sustainability reporting between 2012 and 2016.  
 
Contributions of the thesis: The study’s contribution is that it investigates whether there is any 
correlation between municipal sustainability work and sustainability reporting and to see if there 
has been any change in the municipalities way of reporting over time. As previous studies have 
primarily addressed companies in this regard, it was therefore interesting to study Swedish 
municipalities. 
 
Suggestions for further research: Future studies could investigate other links between municipal 
sustainability reporting. What other things than sustainability work tends to affect sustainability 
reporting in swedish municipalities and future studies could also look at all 290 municipalities in 
Sweden.   
 
Key words: Sustainability report, sustainability, legitimacy theory, signal theory, GRI, CSR, TBL 
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1.Inledning  

________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer läsaren sättas in i det aktuella ämnet genom tidigare forskning som är 

aktuell och relevant för detta arbete. Detta mynnar ut i ett forskningsgap som ligger till grund för 

syftet av studien som presenteras i slutet av kapitlet.  

________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Klimatförändringar har på senare tid blivit ett större samtalsämne då samhället blivit mer insatta i 

att klimatförändringar påverkar människor dagligen. Den största orsaken till detta är att vi 

människor överkonsumerar fossil kol, olja och gas (WWF, 2017). Dock blir konsekvenserna störst 

vad gäller företag och organisationer som genom produktion och tillverkning samt erbjudande av 

tjänster släpper ut både naturligt förekommande växthusgaser och ett stort antal konstgjorda gaser 

(WWF, 2017). Detta är en bidragande orsak till att företag börjat hållbarhetsredovisa i större 

utsträckning. Hållbarhetsredovisning är som ett verktyg för att företag ska kunna ta ansvar för sina 

handlingar gentemot intressenter, för att kunna visa vad företaget/organisationen gör i sitt arbete för 

att arbeta mot en hållbar utveckling. Ordet hållbarhetsredovisning är ett brett ord och delas ofta upp 

i tre termer som ekonomiska, miljömässiga samt social påverkan. Alla dessa tre termer spelar en 

stor roll för företags/organisationers arbete för att kunna utveckla ett hållbart arbete som ska kunna 

sträcka sig in i framtiden (Global reporting, 2017). 

Den svenska regeringen tog ett beslut år 2007 att upprätta nya riktlinjer vad gäller 

hållbarhetsredovisning för de statligt ägda företagen. Det gick ut på att företagen skulle följa GRI:s 

riktlinjer vad gäller hållbarhetsredovisning. 2010 utvärderades detta och det kunde konstateras hur 

detta påverkade företagens arbete med hållbarhetsfrågor. Företagen visade sig bli mer kunniga i vad 

hållbarhet innebär och hur deras verksamhet påverkade de olika aspekterna av hållbarhet. Dock var 

det inte lika glädjande resultat vad gäller åtgärder för att främja detta, vilket gör att det finns en hel 

del kvar att jobba på inom detta område (Regeringen, 2010). 
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1.2 Problematisering 

Azevedo, Carvalho, Ferreira och Matias (2016) tydliggör att företag och organisationer står inför 

större utmaningar än tidigare då de pressas att prestera bättre på miljömässiga och sociala 

ansvarstaganden och inte bara vara bäst på den ekonomiska delen. Deegan och Unerman (2011) 

nämner tillsammans med Azevedo et al. (2016) att de tre ovannämnda faktorerna (miljö, social och 

ekonomisk) har ett gemensamt samlingsnamn som går under Triple bottom line. Hall och Slaper 

(2011) skriver att Triple bottom line kom fram under 1990-talet för att mäta företags prestationer, 

framtagen av John Elkington. Ramverket Triple bottom line (TBL) är mer ingående än att mäta de 

vanliga och traditionella prestationerna som vinst, avkastningen på investeringar och aktieägarnas 

värde. Författaren menar att det inte räcker att mäta de traditionella ekonomiska och tydliggör att 

det även är viktigt att mäta de sociala och miljömässiga prestationerna och där kan TBL vara ett 

viktigt verktyg för att nå hållbarhetsmål. Montiel (2008) menar att TBL ligger till grund till det 

begrepp som heter Corporate social responsibility (CSR), vilket brukar nämnas synonymt med 

hållbarhetsarbete. 

Carroll (1999) förklarar att begreppet CSR är viktigt då detta begrepp beskriver relationerna mellan 

företagen och samhället. Windell (2010) menar att det är svårt att definiera CSR då det kan 

översättas till olika ramverk och företagspraxis eller det som passar olika intressen, geografiska och 

organisatoriska sammanhang. Ska en definition sättas på begreppet CSR menar Yang och Guo 

(2014) att definitionen kan lyda som Archie B. Carroll valde att beskriva den, det vill säga att CSR 

är summan av de skyldigheter som samhället förväntar sig att företagen ska uppfylla. Hopwood 

(2009) menar att CSR kan ses som ett ramverk för att hjälpa företag att öka sin legitimitet hos 

nyckelintressenter samt att öka möjligheten att skapa en ny och annorlunda image för företaget. 

Schwartz och Tilling (2009) skriver att eftersom samhället börjat ställa högre krav på företagen om 

dessa tre faktorer (finansiella, sociala och miljömässiga) började debatten om att skapa en hållbar 

utveckling inom företag att ta fart.   

Organisationer som växer, skapar framgång och lönsamhet över tid skadar ofta miljön genom sina 

aktiviteter utan att ens tänka på konsekvenserna (Unerman, Bebbington & O'Dwyer, 2007). 

Samhället har under de senaste två årtiondena intresserat sig mer för frågor som inte bara behandlar 

de finansiella, utan har även börjat intressera sig för de sociala och miljömässiga frågorna 

(Giddings, Hopwood & O´Brien, 2002). Därav har det noterats att hållbarhetsrapporter har ökat 

markant i antal jämfört med tidigare och detta har märkts genom att fler miljömässiga och sociala 

rapporter kommer från företag än det gjorde tidigare (Jones, Hillier & Comfort, 2016). 
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Enligt Gherardi, Guthrie & Ferneti (2014) tar företag varje chans det får att öka deras image så att 

den ser bättre ut i intressenternas ögon. Det finns flera exempel på organisationer som har lockat 

investerare genom att upprätthålla en hållbarhetsredovisning. Detta har inneburit att organisationer 

visar investerare att dem arbetar för att uppnå en bättre hållbarhet. Gherardi et al. (2014) menar 

även att rapporteringen av bra eller dålig information spelar mindre roll för intressenterna, för att 

arbeta på detta sätt visar de att företaget är moget och tillförlitligt. 

Ett skäl till att organisationer väljer att hållbarhetsredovisa är att det stärker organisationens 

legitimitet, d.v.s. att samhällets värderingar och organisationens värderingar överensstämmer med 

varandra (Suchman 1995; Deegan, 2002). O´Donovan (2002) menar att det kan vara svårt att 

fastställa ett företags legitimitet då samhällets uppfattningar och värderingar förändras över tiden. 

Därför måste företagen förstå hur legitimitet kan underhållas, vinnas samt förloras, för detta är en 

faktor som företagen är beroende av för att överleva. 

I årsredovisningar kan företag välja att visa hur de arbetar med samhälls- och miljöfrågor för att ge 

en förstärkt bild av företaget som intressenter kan ta del av. Årsredovisningar kan även användas för 

att avleda uppmärksamhet från aktiviteter som kan försämra företagets legitimitet, vilket är ett 

incitament till att hållbarhetsredovisa (Wilmshurst & Frost 2000). En ytterligare påverkande faktor 

till att organisationer hållbarhetsredovisar trots att det är frivilligt är i vissa fall att de vill 

marknadsföra sig och använder därför det som ett kommunikationsmedel (Sweeney & Coughlan, 

2008; Hahn & Lülfs, 2014). 

Ashforth och Gibbs (1990) poängterar att det inte enbart finns positiva aspekter med att upprätthålla 

en hållbarhetsredovisning. Ashforth och Gibbs (1990) menar att en negativ faktor med för mycket 

hållbarhetsredovisning kan vara att organisationer söker efter för mycket legitimitet och kan därför 

anses vara manipulativa och illegitima. Vidare menar Deegan och Rankin (1996) att de uteblivna 

kraven på utformning av hållbarhetsredovisningar kan anses vara negativt. Motiveringen till detta är 

att det kan leda till att organisationer förskönar bilden av dess verksamhet genom att endast ta med 

det som gynnar dem och det blir då en missvisande bild av organisationen. 

Borglund, Frostensson och Windells (2010) studie visar på att hållbarhetsredovisning är en 

läroprocess hos företag. Då detta tidigare främst varit aktuellt hos de största företagen menar 

Borglund et.al (2010) att de även nu börjat tillämpas hos de mindre företagen. Gamerschlag, Möller 

och Verbeteen (2011); Kuzey och Uyar (2017) menar också i sina studier att större företag 

vanligtvis hållbarhetsredovisar mer och belyser att storlek är en betydande faktor för 

hållbarhetsredovisningen. Borglund et al (2010) menar vidare i sin studie att detta gör så att 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningen troligtvis kommer att utvecklas med tiden, då även de 
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mindre företagen får mer kunskap inom detta område. Även Aras och Crowther (2009) menar att 

mängden hållbarhetsredovisning tenderar att öka över tid och att tid kan vara en bidragande faktor 

till att det finns skillnader i hållbarhetsredovisningar. Lozano och Huisingh (2011) skriver att ett sätt 

att mäta tid i denna form är att jämföra rapporter från två olika år.  

Ball, Grubnic och Birchall (2014) menar att hållbarhetsredovisning ofta kopplas till vinstdrivande 

företag och inom den offentliga sektorn så blir hållbarhetsredovisning och ansvarsskyldighet alltför 

ofta förbisedd. Trots att den offentliga sektorn har en stor påverkan på de ekonomiska, miljömässiga 

och sociala delarna. Guthrie och Farneti (2008); Dumay et al. (2010); Lodhia et al. (2012) menar att 

hållbarhetsrapportering inom offentliga sektorn fortfarande är i ett tidigt stadie och ständigt håller 

på att utvecklas. Då den offentliga sektorn möter en växande efterfrågan från intressenter om att 

vara mer öppen och känna ett större ansvar för hur det presterar gentemot deras ekonomi, miljö och 

sociala aspekter (GRI 2013).  

Westermark (2013) skriver att regeringens riktlinjer som gäller för statligt ägda företag dock inte 

gäller för Sveriges kommuner, vilket leder till att det än så länge är frivilligt för dem att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Trots detta väljer de flesta kommunerna att upprätta någon form av 

hållbarhetsredovisning, även fast de kan skilja sig mycket i både utformning och frekvens. Vart 

intressenterna finner rapporten kan också variera från att den inkluderas i årsredovisningen till att 

den är fristående. Genom att framställa dessa rapporter kan de rapportera in sina mål, strategier och 

visioner för att visa att de arbetar mot en hållbar utveckling. 

Vidare visar Lozano, Nummert och Ceulemans (2016) studie att det finns ett samband mellan 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete i företag. Noterbart i deras studie är att de har utgått 

från hållbarhetsredovisning och inte hållbarhetsarbete. Det Lozano et al. (2016) kom fram till i 

deras studie var att om ett företag hållbarhetsredovisar bättre har det ofta större kunskap om 

hållbarhetsarbete och på det viset tenderar företagen att arbeta med hållbarhetsarbete bättre. 

Frostenson, Helin och Sandström (2013) menar att företagets hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete hör ihop då hållbarhetsredovisningen ska spegla det faktiska hållbarhetsarbete 

som företagen arbetar med. Ashforth och Gibbs (1990) menar att för mycket hållbarhetsredovisning 

kan leda till att företagen söker för stor legitimitet och därför kan ses som illegitima och 

manipulativa då deras hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning inte stämmer överens. Gray 

(2010) anser att detta kan vara ett tecken på att företag och organisationer arbetar med “green 

washing”, det vill visa att de är bättre på hållbarhetsarbete än vad de faktiskt är genom att 

hållbarhetsredovisa bra.   
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Utifrån vad tidigare forskning kommit fram till angående sambandet mellan hållbarhetsredovisning 

och hållbarhetsarbete samt den utvecklingen som skett senaste tiden så vore det intressant att forska 

vidare inom det i den offentliga sektorn. Då det inte finns lika mycket forskning gällande detta inom 

den offentliga sektorn så har vi valt att titta närmare på svenska kommuner och hur de förhåller sig 

till varandra angående hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Utifrån det har detta syfte 

utformats: 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan kommuners hållbarhetsarbete och dess 

hållbarhetsredovisning och om det skett någon förändring av hållbarhetsredovisningen över tid.  
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2. Referensram  

________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer en allmän referensram presenteras kring de ämnen vi valt att studera och ge 

en förklaring av de begrepp som tillämpas i detta arbete. Därefter kommer den teoretiska 

referensramen att presenteras där vi tar upp aktuella teorier som ligger till grund för detta arbete, 

för att sedan presentera de frågeställningar som är ett hjälpmedel till att besvara studiens syfte. 

________________________________________________________________________________ 

2.1 Allmän referensram 

2.1.1 Hållbarhetsredovisning  
Allmänt 

Mori, Best och Cotter (2014) menar att under de senaste åren har det skett en ökning av 

organisationer som använder sig av hållbarhetsrapporter. Den främsta faktorn till detta är att 

samhället efterfrågar en större insyn hos företagen om hur de arbetar med sociala och miljömässiga 

frågor. Forskarna menar vidare att det skett en ökning av hållbarhetsrapporter och att fler upprättar 

dem har blivit ett världsomspännande fenomen som förekommer i tillväxtekonomier och utvecklade 

ekonomier runt om i världen. 

 

Syftet för företag och organisationer som hållbarhetsredovisar är enligt Mori et al. (2014) att det ska 

ge en balanserad och rättvis bild över det redovisade resultatet inom just hållbarhet. Det spelar 

mindre roll om detta resultat är positivt eller negativt, resultaten ska redovisas ändå. Vidare handlar 

hållbarhetsredovisning om att företagen ska mäta, presentera och ta ansvar för sina handlingar 

gentemot intressenter. Van der Ploeg och Vanclay (2013) och Hooks och van Staden (2011) har i 

sina studier kommit fram till att det kan vara svårt att bedöma kvalitén hos en 

hållbarhetsredovisning då denna ska visa hur ett företag mäter, presenterar och tar ansvar gentemot 

deras intressenter. Med detta sagt har de genom sina studier utformat två index som ska hjälpa 

intressenter att kunna avgöra om en hållbarhetsredovisning håller god nivå. Fernandez-Feijoo, 

Romero och Ruiz (2014) menar att denna typ av redovisning riktar sig mot företagets intressenter 

för att de ska ha bra grunder att stå på när de ska fatta beslut. Vidare argumenterar Freundlieb, 

Gräuler och Teuteberg (2014) för att denna redovisningsinformation även är tillgängliga för interna 

intressenter som har till uppgift att arbeta med den hållbara utvecklingen och inte bara för externa 

intressenter som vill få en bättre bild av företaget.   
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Att arbeta med hållbarhetsfrågor har blivit ett dagligt samtalsämne inom organisationer. Att arbeta 

med dessa frågor innebär att man ständigt och utifrån ett hållbart perspektiv arbetar med 

förbättringar inom området. Hösten 2007 gick den svenska regeringen ut med att Sverige skulle bli 

det första landet i världen där samtliga företag ägda av statlig verksamhet skulle presentera en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s internationella riktlinjer. Planen bakom detta var från 

regeringens sida att de skulle få en bättre möjlighet att kunna följa upp företagens arbete, men även 

att det skulle öka transparensen och ambitionsnivån hos företagen. Syftet med detta var att 

intressenter skulle få en bättre insyn i företagen om hur de arbetar med olika frågor som rör den 

miljömässiga och sociala delen och inte bara få en bild av hur det ser ut finansiellt i företagen 

(Regeringskansliet, 2016). 

 

Triple Bottom Line  

Triple Bottom Line (TBL) är ett redovisningsramverk som enligt Slaper och Hall (2011) integrerar 

tre dimensioner av prestationer. Dessa tre dessa dimensioner är sociala, miljömässiga och 

finansiella. Dessa tre dimensioner kallas även de tre Ps på engelska och innebär: people, planet och 

profits. Organisationer som jobbar med hållbarhetsutveckling har mångdubblats under de senaste 30 

åren. Slaper och Hall (2011) menar även att människor som arbetar internt i dessa organisationer 

samt människor som arbetar externt utanför dessa har ett gemensamt intresse och det är att föra 

hållbarhetsutvecklingen framåt.  

 

Kritik till TBL som Norman och McDonald (2004) tar upp är att TBL inte är lik den moderna synen 

på redovisning, det vill säga att prestationsmätningar ska ske baserat på accepterade 

redovisningsprinciper. Det forskarna anser vara ett problem med TBL är att det kan vara svårt att 

mäta, de menar att det kan vara svårt att finna en gemensam mätmetod som är accepterad då man 

först måste hitta en generell mätmetod som gör att man överhuvudtaget ens kan mäta och jämföra 

dessa prestationer med varandra. Pava (2007) menar också att ett företags prestationer inte enbart 

består av det finansiella, utan även att de behöver fokusera på flera andra prestationer för att uppnå 

ett bra helhetsresultat, dessa prestationer är ofta sociala och miljömässiga. Pava (2007) menar också 

att det kan vara bli ett problem med sociala och miljömässiga prestationer, då de ofta anses svåra att 

mäta. 

 

Finansiellt ansvar 
Ekonomiskt ansvar beskriver Baumgartner och Ebner (2010) som en viktig del för att 

organisationer ska överleva och att det lägger störst vikt på generella aspekter som organisationer 

använder sig av för att hålla sig kvar på marknaden en lång tid framöver. Vidare försöker Bansal 
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(2005) definiera det ekonomiska perspektivet inom hållbarhetsredovisning och kommer fram till att 

ekonomiskt välstånd beskriver det bra. Samma forskare menar även att lönsamhet och 

värdeskapande är två viktiga faktorer vad gäller det ekonomiska perspektivet. Sachs (2012) är inne 

på samma spår men beskriver det som att det ekonomiska ansvaret innebär att en organisation har 

en stabil och sund ekonomi för att kunna säkerhetsställa levnadsstandarder. 

 

Miljömässigt ansvar 

En av delarna i hållbarhetsredovisningen är miljödelen. Den kan beskrivas som organisationers sätt 

att påverka både levande och icke levande varelser som t.ex. luft, vatten, mark och ekosystem. Det 

är inte det enda denna del omfattar utan den tar även hänsyn till utnyttjande av diverse utsläpp 

såsom olika avfall och avloppsvatten. Den biologiska mångfalden anses även viktig i form av 

organisationers sätt att transportera sig och dess tillvägagångssätt vid produktion för att nämna 

några. Det blir då viktigt att följa upp och bli medvetna om vad dessa aktiviteter har för utsläpp som 

kan vara skadliga för miljön och om det skulle gå att minimera detta (GRI, 2013). 

 

Miljöaspekten är viktig inom hållbarhetsredovisning, en anledning till det är att om den naturliga 

miljön på jordklotet försämras och komprimeras så kommer även resurserna som kommer från 

miljön att minska. Dessa resurser är sådana saker som många idag tar för givet att de bara ska finnas 

där. Detta är inte självklart och för att vi ska kunna bevara miljön och dess tillgångar så blir vi 

människor och vårt handlande en viktig faktor, speciellt i företag och organisationer. Att aktörerna 

alltmer börjat redovisa detta i hållbarhetsredovisningar är ett steg i rätt riktning (Bansal, 2005). 

 

Socialt ansvar 

Socialt ansvar är viktigt när det gäller hållbarhetsredovisning och Bansal (2005) beskriver det med 

orden social rättvisa. Med det menar författaren att samtliga individer i samhället ska ha lika stor 

tillgång till de resurser och möjligheter som erbjuds. Grankvist (2009) nämner att socialt ansvar 

grundar sig i att en organisation ska drivas i god anda som kan anses vara en god 

samhällsmedborgare, detta genom att visa hänsyn till sina medmänniskor och deras välbefinnande. 

Författaren menar att en organisation bör samspela med samhället för att det ska betraktas som att 

de visar ett socialt ansvar. 

 

Global Reporting Initiative 

GRI är ett redovisningsramverk som är anpassat så att alla typer av företag och organisationer ska 

kunna använda sig av det. Det ska inte ha någon betydelse vilken typ av organisation det är, storlek, 

bransch eller geografisk plats ska inte heller ha någon betydelse. Detta leder till ett flexibelt 
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ramverk för de företag eller organisationer som väljer att följa det. Syftet med detta ramverk är att 

företag och organisationer ska kunna redovisa sin finansiella, miljömässiga och sociala påverkan 

genom riktlinjer som GRI har tagit fram. När organisationen är klar och nöjd med sin redovisning 

kan den sedan spridas på olika sätt, några av de vanligaste sätten är att företag har en enskild 

rapport utanför sin års- och finansiella redovisning (GRI, 2013). Det börjar även synas att företag 

och organisationer väljer att integrera den med sin års- och finansiella redovisning för att visa 

intressenterna att de tar dessa frågor om hållbarhet seriöst (Hahn & Kuhnen, 2013). Informationen 

kan även visas genom internet eller via tryckt form. De riktlinjer som GRI har tagit fram och som 

riktar sig mot hållbarhetsredovisningar består av riktlinjer som definierar en redovisnings innehåll 

samt att avgöra om innehållet i dessa redovisningar är bra eller mindre bra (GRI, 2013).  

 

Riktlinjer som GRI har tagit fram består av redovisningsprinciper, redovisningsvägledning, 

standardupplysningar samt resultatindikatorer som går under standardupplysningar. GRI menar att 

alla dessa tre riktlinjer är lika viktiga. GRI har därför delat upp dessa riktlinjer i två delar, del 1 och 

del 2. I del 1 ingår redovisningsprinciper och vägledning, redovisningsprinciperna omfattar de 

principer för väsentlighet, kommunikation med intressenter, hållbarhetssammanhang och 

fullständighet. Med hjälp av dessa principer tillsammans med standardupplysningar som kommer i 

del 2 så vet företagen vilka områden och indikatorer som blir viktiga och bör redovisas. För att 

sedan följa principer avseende för balans, jämförbarhet, precision, när redovisning ska avges, 

tillförlitlighet och tydighet. Med hjälp av detta kan organisationer sedan uppnå den kvalité de 

önskar i sina hållbarhetsredovisningar, och med kvalité i detta sammanhang menas hur bra den 

information företagen väljer att presentera är (GRI, 2013).  

 

I del 2 där standardupplysningar ingår beskrivs vad som ska ingå i en hållbarhetsredovisning. Dessa 

upplysningar beskriver vilken information som är mest relevant, väsentlig och vad som är av 

intresse för företagens intressenter. Vidare delas standardupplysningarna upp i tre delar som är:  

  

•   Strategi och profil som ger en övergripande bakgrund till hur företagets hållbarhetsarbete är 

kopplat till strategi, profil och styrning. 

•   Hållbarhetsstyrning som innebär hur företaget hanterar olika specifika områden, detta ger 

läsarna en bakgrund så att de kan förstå varför resultatet blev som det blev inom ett område.  

•   Resultatindikatorer, som ger jämförbar information på hur företaget presterar inom det 

ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena (GRI, 2013).  
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2.1.2 Hållbarhetsarbete 
Corporate Social Responsibility 

McWilliams, Siegel och Wright (2006) menar att första gången Corporate Social Responsibility 

(CSR) kom fram så var det ett så pass nytt begrepp så att många forskare inte visste vad idén bakom 

handlade om. Det fanns en osäkerhet kring begreppet som gjorde att många inte visste hur eller vad 

de skulle använda det till. Nilsson (2009) belyser även att begreppet tolkas på olika sätt och att det 

därför fanns en osäkerhet om hur begreppet har tillämpats. Detta har resulterat i att företagen gör sin 

egna tolkning av vad deras frivilliga ansvar innebär och omfattar. Under tidens gång så har CSR 

utvecklats och är idag ett aktuellt ämne att diskutera och studera vidare bland forskare. 

 

Grankvist (2009) menar att Corporate Social Responibility har och är ett svårt begrepp att definiera. 

När författaren försöker definiera begreppet så förklarar han att CSR innebär företagens frivilliga 

samhällsansvar och att detta begrepp är uppdelat i tre ansvarsområden som finansiella, 

miljömässiga och socialt ansvar. Samtidigt menar Carroll (1998) att man även kan se företagens 

ansvarsområden delas upp i fyra typer av ansvar och som kan delas in i CSR, det vill säga att det 

finns flera perspektiv att se på CSR.  

 

Denna indelning som Carroll (1998) har gjort när han valt att presentera sin syn på företagens 

ansvar och som han presenterar som ”Four Faces of Corporate Citizenship” innebär att företagens 

ansvar delas upp i filantropiskt, etiskt, legalt och ekonomiska dimensioner. Denna indelning har 

även blivit känd som Carrolls pyramid och innebär att filantropiskt ansvar är att företagen själva 

väljer på vilket sätt de vill bidra till samhället, vanligtvis genom frivilliga aktiviteter. Carroll (1991) 

beskriver att filantropi handlar om att att göra mer än vad som förväntas enbart ur ett etiskt 

perspektiv. Exempel på kan vara att stötta projekt i samhället som gör att livskvalitén ökar. Det 

etiska ansvaret innebär att företagen följer de normer som samhället förväntar sig av företagen samt 

uppfyller de förväntningar samhället har. Carroll (1991) menar vidare att det finns en press på 

företagen att de behöver agera mer etiskt än vad det legala ansvaret innebär. Det legala ansvaret 

innebär att företaget följer de regler och lagar som har satts, det vill säga att vad som är rätt och fel. 

Att företagen bygger upp sin verksamhet på dessa krav och agerar efter dem. Till det finansiella 

ansvaret är att företaget ska ansvara över är att de ska se till att i så stor utsträckning som möjligt 

vara lönsamma, Carroll (1991) menar också att företagen ansvarar för att ge en sådan stor 

aktieavkastning som möjligt samt att de ska vara konkurrenskraftiga inom branschen de är 

verksamma i. 
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Kommunranking (hållbarhetsranking) 
Sedan många år tillbaka har Aktuell Hållbarhet samlat in och summerat data från Sveriges 

kommuner. Denna data mäter kommunernas aktiviteter samt ambitionerna som varje enskild 

kommun har på miljöområdet, detta resulterar sedan i en lista som rankar varje kommun från plats 

1-290. Idén bakom detta är att kommunerna kan ses som motorerna i det svenska miljöarbetets 

framgång, samt att de har skapat denna modell för att det inte finns någon annan som ger en bra 

översikt av vad Sveriges kommuner gör för att främja miljöarbetet (Aktuell hållbarhet, 2017). En 

annan viktig aspekt med denna ranking är att om en kommun placerar sig bra ett år så går det inte 

att vara nöjd utan inför varje år så byts de parametrar som rankingen går efter mot nya eller så höjs 

kraven och det gör att kommunerna hela tiden måste arbeta aktivt med detta. Detta innebär att med 

hjälp av rankingen kan de lyfta fram de kommuner som ligger i framkant i hållbarhetsarbete och 

samtidigt kan de kommuner som inte prioriterar eller kan prioritera detta på grund av resursskäl 

blottas (Aktuell hållbarhet, 2017). Resultaten från dessa mätningar varje år visar att utvecklingen 

går framåt. Samtidigt tar skribenten upp Agenda 2030 , vilket är ett arbete som syftar till att värna 

om jordens befolkning, social rättvisa och naturens resurser (Regeringen, 2016). De säger att arbetet 

står stilla för att de väntar på initiativ från regeringen. Men detta har inte hindrat 25 % av Sveriges 

kommuner från att sätta igång att arbeta mot detta mål (Aktuell hållbarhet, 2017).  

 

Tidningen Aktuell hållbarhet har tagit fram detta index genom att skapa ett enkätformulär med 

frågor som har skickats ut till varje kommun där kommunerna ansvarar att fylla i den information 

som formuläret efterfrågar. Andra underlag som ligger till grund för framställningen av detta index 

är olika nyckeltal och andra kommunenkäter (M. Lindell, personlig kommunikation, 2 december 

2017). 

2.1.3 Samband hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete 
Frostenson et al. (2013) menar att hållbarhetsredovisningen utvecklas positivt i fråga om 

transparens och information till intressenter, men de menar att det faktiska hållbarhetsarbetet inte 

påtagligt förändrats. Det innebär att hållbarhetsredovisningen kan ha utvecklats snabbare än det den 

ska avspegla, det vill säga hur företag jobbar med hållbarhetsarbete. Vidare menar de att sambandet 

mellan hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning förekommer och att det främst är 

redovisningen av detta som ligger till grund för beslut och förändring rörande ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekter. Problem som Frostenson et al. (2013) tar upp är bland annat att 

målsättningen med hållbarhetsredovisning är att den ska spegla hållbarhet och/eller ohållbarhet och 

genom det ska man kunna agera hållbart genom det hållbarhetsarbete som man arbetar med. Lozano 

et al. (2016) menar i deras studie att om ett företag hållbarhetsredovisar, har de även stor kunskap 
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av hållbarhetsarbete. För att kunna hållbarhetsredovisa menar författarna att man faktiskt bör arbeta 

med hållbarhetsarbete inom företaget, annars hade man inte haft någonting att hållbarhetsredovisa 

om. Det vill säga att företag som arbetar med hållbarhetsredovisning har större kunskap om 

hållbarhetsarbete.  

 

Frostenson et al. (2013) menar vidare att en orsak till att företag och organisationer väljer att jobba 

med hållbarhetsredovisning är att de vill skapa legitimitet gentemot intressenter. Sen att många 

organisationer och företag också medvetet väljer att arbeta med hållbarhetsarbete i större 

utsträckning är att det generera ett högre värde av företaget och genom att visa att de arbetar med 

hållbarhet genom att redovisa denna information också kan skapa nya eller utveckla 

affärsmöjligheter. Gray (2010) menar att hållbarhetsredovisningens anspråk på att vara en 

redovisning av företagens bidrag till en hållbar utveckling därmed främst blir retoriskt. Detta 

innebär som tidigare nämnts att företagen redovisar att de arbetar med hållbarhet men inte själva 

verket inte gör det, att de jobbar med så kallad “green washing” för att skapa en sorts legitimitet 

utåt.  

2.2 Teoretisk referensram  

2.2.1 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin är en teori som ofta uppkommer i sammanhang med hållbarhetsredovisningar. 

Deegan, Rankin och Tobin (2002) förklarar att organisationer lämnar ut information om samhälls- 

och miljöaspekter i syfte att skapa förtroende för verksamheten d.v.s. legitimitet. Begreppet 

legitimitet förklarar författarna som att det existerar ett socialt kontrakt mellan samhället och 

organisationerna. O´Donovan (2002) beskriver det sociala kontraktet så att organisationerna ska 

uppfylla de förväntningar som ställs på dem från samhället. Ökad legitimitet sägs vara ett av de 

viktigaste målen hos organisationen eftersom det måste finnas en acceptans hos intressenter och hos 

samhället för att organisationen ska kunna fortsätta fungera (Bennet, Burritt & Schaltegger, 2006). 

Suchman (1995) menar att legitimitet är en social konstruktion eftersom det är olika grupper i 

samhället som bestämmer vad som är legitimt, det är även dessa grupper som kan ändra de normer 

och oskrivna regler som finns i samhället. 

 

Om förväntningarna inte uppfylls av organisationen så menar O´Donovan (2002) att samhället blir 

missnöjda och det kan exempelvis leda till att väljare utövar påtryckningar på regeringen om 

eventuella skattehöjningar eller böter. Enligt Shocker och Sethi (1973) är sociala kontrakt antingen 

tydligt uttryckta eller så är dessa underförstådda och handlar om att en organisations överlevnad 

baseras på att de ska skapa någon sorts socialt mervärde till samhället. Samt att dessa grupper som 
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bestämmer vad som är legitimt också ska kunna vinna fördelar genom organisationen, antingen 

socialt, politiskt eller ekonomiskt. Därför blir det viktigt för organisationerna att ständigt arbeta med 

detta och visa att de kan erbjuda något som dessa grupper kan dra fördelar av. Deegan och Unerman 

(2011) menar också att det sociala kontraktet kan vara tydligt uttryckt eller underförstådda. 

Författarna menar vidare att detta kan härledas till att både legala krav och icke legala sociala 

förväntningar påverkar de sociala kontraktet mellan organisationer och samhällsgrupper. Författarna 

menar vidare att det inte endast räcker med att ha legala krav och det kan bero på tre olika faktorer. 

Dessa faktorer är att det legala systemet strävar efter ett handlande som är konsekvent medan 

sociala normer kan vara motsägelsefulla och att samhället kan anse att ett visst handlande inte är 

accepterat, trots att det är det i lagen.  

 

Deegan och Unerman (2011) påstår att organisationer måste vara beredda och villiga att handla 

efter samhällets förväntningar trots att dessa förväntningar ständigt förändras. Deegan och Unerman 

(2011) belyser att legitimitet måste underhållas hela tiden då samhällets normer och värderingar 

ständigt förändras och det blir då viktigt för organisationerna att vara uppmärksamma på detta.  

2.2.2 Signalteorin  
År 1973 utvecklades signalteorin och Morris (1987) beskriver den som en teori som kan användas 

på en marknad där informationsasymmetri förekommer. Vidare förklarar Watson, Shrives och 

Marston (2002) att organisationer i stor utsträckning själva kan välja vilken information de 

förmedlar till omgivningen (bortsett från de som är lagförda). Författaren menar att signalteorin ofta 

gör skillnad på dessa val då organisationen vill skicka en god signal till omgivningen i hopp om att 

minska informationsasymmetrin. Informationen som ges ut måste i sin tur vara av god kvalité och 

vara trovärdig om signalen ska bli hög. För att detta kriterium ska uppfyllas så menar Watson et al. 

(2002) att signalen måste kunna kontrolleras för att de inte ska kunna anses vara falskt. För om det 

är falsk information som signaleras så tenderar det i att organisationens signaler kommer anses som 

icke trovärdiga i framtiden. 

 

Signalteorin består enligt Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) av fyra olika delar:  

•   Signalerare 

•   Signal 

•   Mottagare 

•   Återkoppling 

Den som har informationen som inte finns tillgänglig för allmänheten kallas för signalerare. Vidare 

är signalen den information som förmedlas mellan signaleraren och mottagarna. Sedan finns det 
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utrymme för tolkning hos mottagaren, för att till sist återkoppla med signaleraren. Connelly et al. 

(2011) förklarar att det finns två riktningar för den asymmetriska informationen, d.v.s. att vid 

återkoppling vill mottagaren ha mer information om signaleraren samtidigt som signaleraren vill ha 

mer information om mottagaren. Syftet med detta är att få reda på vilka signaler som drar mest 

uppmärksamhet och vilka som är tillförlitliga och sedan hur dessa signaler tolkas. Företag och 

organisationer kan dra nytta av detta genom att se vilka signaler som drar mest uppmärksamhet. 

Genom att veta det kan de enligt Campbell, Shrives och Bohmbach-Saager (2001) signalera detta 

vidare till investerare för att locka till sig dessa och för att skapa ett starkare varumärke och rykte 

om sig som kommer gynna företaget eller organisationen i framtiden.  

2.3 Sammanfattning  

Comyns, Frigge, Hahn och Berkemeyer (2013) menar att den kvalité som 

hållbarhetsredovisningarna besitter ofta blir kritiserade för att de ger en för positiv bild av 

organisationen och ofta är för obalanserade. Författarna menar även att det ibland sker att 

hållbarhetsredovisningarna inte speglar verkligheten. Comyns et al. (2013) synsätt skulle kunna 

kopplas till O´donovans (2002) beskrivning av legitimitet, det vill säga att organisationerna känner 

krav på att leva upp till samhällets förväntningar och därför känner sig pressade att redovisa 

hållbart. Detta skulle kunna ske genom att kommunerna förstärker sin hållbarhetsredovisning trots 

att deras hållbarhetsarbete inte stämmer överens med detta, i hopp om att skaffa sig bättre 

legitimitet hos intressenterna. Det vill säga att om en kommuns hållbarhetsarbete är svagt så vill de 

kompensera upp det genom att hållbarhetsredovisa bra. Att kommunerna väger upp det dåliga 

hållbarhetsarbetet med en bättre hållbarhetsredovisning och på det sättet skapa en bättre legitimitet. 

Det som är skrivit ovan ska representera figur 1 nedan och som visar det som förklarats, det vill 

säga att ett lågt hållbarhetsarbete i kommunerna leder till en högre och bättre 

hållbarhetsredovisning.  

 

 
Figur 1: Legitimitetsteorin  

 



 

 15 

Herbig och Milewicz (1993) menar att signalering är en betydelsefull faktor för hur en organisations 

rykte skapas, bibehålls och förändras. Författaren definierar en signal som att organisationen utför 

en aktivitet som förser intressenter och andra aktörer med viktig och bra information och att om 

dessa signaler når fram så ökas ryktet hos organisationen. Vidare förklarar Eccles, Hertz, Keegan 

och Phillips (2001) att en organisation som är nöjda och stolta över vad de sysslar med inte är blyga 

för att visa upp det. Ett bra hållbarhetsarbete är positivt och skulle därför kunna leda till att 

kommuner som uppfyller detta även hållbarhetsredovisar bra. Det är även det figur 2 nedan ska 

förklara, att enligt signalteorin leder ett högt och bättre hållbarhetsarbete till en utförligare och 

bättre kvalité på hållbarhetsredovisningen. Om kommunerna arbetar aktivt och prioriterar 

hållbarhetsarbete vill de även att det ska synas och därför redovisar kommunerna detta i sin 

hållbarhetsredovisning.  

 

 
Figur 2: Signalteorin 

 
Med detta skrivet om legitimitetsteorin och signalteorin och vad som ligger till grund för dessa 

teorier så har vi utformat vår första frågeställning som även kan kopplas till vårt första delsyfte. 

Frågeställningen lyder enligt följande: “Finns det ett samband mellan kommunernas 

hållbarhetsarbete och informationen i dess hållbarhetsredovisning?” Efter avslutad undersökning i 

studien för att ta reda på om det existerar ett samband mellan dessa två variabler (hållbarhetsarbete 

och hållbarhetsredovisning), så kommer förhoppningsvis någon av dessa teorier kunna kopplas till i 

vilken utformning som kommunerna väljer att hållbarhetsredovisa eller inte. Därav valet av just 

dessa två teorier. 

 

GRI (2017) arbetar ständigt med att utveckla sina standarder för att hjälpa organisationer att bli 

bättre på att hållbarhetsredovisa. År 2015 implementerade de sin senaste version (G4), detta 

ramverk anses vara mer omfattande än tidigare och ska på det viset förhoppningsvis leda till bättre 

kvalité i hållbarhetsredovisningarna. Mori et al. (2014) påpekar att trots att det har skett en ökning i 

antal av hållbarhetsrapporter de senaste åren så innebär det inte att kvalitén i rapporterna 

automatiskt ökat. Mängden hållbarhetsredovisning tenderar också att öka över tid och en 
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bidragande faktor till detta menar Aras och Crowther (2009) är just tid. Lozano och Huisingh 

(2011) menar också att ett sätt att mäta just tid är att jämföra rapporter från två olika år. Utifrån 

detta menar Van der Ploeg och Vanclays (2013) och Hooks och van Staden (2011) att det varit svårt 

att bedöma hållbarhetsredovisningarnas kvalité och tycker att detta vore intressant och bra för 

intressenter att kunna göra det. De har därför utformat varsitt index för mätning av just kvalitén i 

hållbarhetsrapporter. Detta tillsammans med vad Aras och Crowther (2009); Lozano och Huisingh 

(2011); Van der Ploeg och Vanclays (2013) och Hooks och van Staden (2011) har kommit fram till 

i sina studier har vi skapat vår andra frågeställning och som kan kopplas till vårt andra delsyfte i 

denna studie och lyder: “Har det skett någon förändring av kommunernas sätt att 

hållbarhetsredovisa mellan åren 2012-2016?”  

2.3.1 Frågeställningar 

•   Finns det ett samband mellan kommunernas hållbarhetsarbete och informationen i dess 

hållbarhetsredovisning? 

•   Har det skett någon förändring av kommunernas sätt att hållbarhetsredovisa mellan åren 

2012-2016? 
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3. Metod 

________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel beskrivs metodologin som har genomsyrat denna studie. Delar som behandlas i detta 

kapitel är områden som har haft en påverkan på studien samt vilka val vi har gjort för att få fram 

studiens resultat.  

________________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan 

kommunernas  hållbarhetsarbete och dess hållbarhetsredovisning. Utifrån detta syfte har denna 

studie sina rötter i den positivistiska forskningsfilosofin. Patel och Davidsson (2011) beskriver att 

med ett positivistiskt förhållningssätt innebär det att kunskapen som tas fram ska vara nyttig och 

förbättrande för samhället, samt att den ska vara byggd på iakttagelser som är logiskt prövbara. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att inom den positivistiska traditionen har vetenskapen som 

uppgift att förklara olika fenomen och söka efter lagbundenheter. Med det som ovan nämnts ligger 

den positivistiska forskningstraditionen nära till hands och känns relevant att tillämpa som 

forskningsfilosofi i denna studie.  

 

Genom att tillämpa denna forskningsfilosofi har det påverkat hur vi valt att genomföra denna studie. 

Genom att tillämpa en deduktiv metod har vi genom tidigare forskning och genom tidigare teorier 

byggt en grund som vi genom våra frågeställningar vill besvara. Bryman och Bell (2013) beskriver 

att ett deduktivt synsätt handlar om att genom befintliga teorier dra slutsatser om enskilda 

företeelser. Patel och Davidsson (2011) menar också att ur befintliga teorier härleds sedan hypoteser 

som sedan empiriskt prövas på aktuella fall. Utifrån befintliga teorier har två frågeställningar 

skapats som ni finner under punkt 2.3 Frågeställningar som studien är avsedd att besvara utifrån 

tidigare teorier.   

3.2 Forskningsstrategi och metodval  

Denna studie använder sig av en kvantitativ forskningsstrategi som innebär att den information som 

samlats in ska göras om till data, vilket innebär att informationen som studien tillhandahåller ska 

kunna kvantifieras. Med hjälp av statistik blir informationen som har kvantifieras användbar för oss 

skribenter vilken det inte är om man inte tar hjälp av statistik (Bryman & Bell, 2013). 
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Studiens data från de oberoende variablerna är uppbyggd på sekundärdata som Bryman och Bell 

(2013) beskriver som data vars insamling har skett av olika institutioner och organisationer som en 

del av deras ordinarie verksamhet. Fördelar med att använda sig av sekundärdata är att man spar tid 

och pengar, det innebär att man får tag i bra data av en bråkdel av de kostnader som skulle krävas 

om man gick igenom allt material själv, samt att den data man använder sig av ofta är av hög kvalité 

och att användning av sekundärdata passar bra in vid mindre studier och projekt som till exempel 

vid ett examensarbete (Bryman & Bell, 2013). Dessa tre punkter motiverar varför denna studie har 

valt att använda sig av sekundärdata. Den data som hjälpt oss skribenter att ta fram indexet för den 

beroende variabeln har varit primärdata i form av kommunernas årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar. Patel och Davidsson (2011) menar att primärkällor är 

förstahandsrapporteringar och det anser vi skribenter att årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar klassas som.  

 

Genom att tillämpa en innehållsanalys blir det möjligt att undersöka det som studien syftar till att 

undersöka. Deegan och Gordon (1996) menar att innehållsanalys är ett lämplig sätt när 

hållbarhetsredovisningar ska undersökas då det ger ett empiriskt bidrag till forskningen. 

Innehållsanalyser kan vara konstruerade på olika sätt, ett vanligt sätt är att räkna ord, meningar eller 

hela sidor enligt Bryman och Bell (2013). Denna studie har valt att använda sig av tidigare forskares 

(Van de ploeg & Vanclay, 2013; Hooks & van staden, 2011) redan utformade index för att avgöra 

hur hög kvalitén i kommunernas hållbarhetsredovisningar är. Genom att konstruera egna frågor 

utifrån ovannämnda författares studier har lett till att denna studie får en mer objektiv bedömning av 

vilken kvalité kommunerna har när de rapporterar sin hållbarhet. Studien utgår från att enbart se till 

kommunernas hållbarhetsredovisningar eller deras årsredovisningar då dessa är de viktigaste 

informationskanalerna hos företagen, även kommuner använder sig av detta som en 

informationskanal gentemot intressenter. Detta ökar även jämförbarheten mellan organisationerna 

genom att utgå från denna data (Guthrie, Petty, Yongvanich & Ricceri, 2004).  

 

Då denna studie även utgår från att se om det har skett någon förändring av 

hållbarhetsredovisningen mellan åren 2012 och 2016 så kan detta kan ses som inslag av en 

longitudinell design eftersom syftet med en longitudinell studie är att kartlägga eventuella 

förändringar som har skett över tid (Bryman & Bell, 2013). En jämförelse mellan fem år kändes 

rimligt för att se om det skett någon förändring över tid. Vidare i denna studie har 

statistikprogrammet SPSS använts för att analysera och omvandla den data som har samlat in 

genom innehållsanalysen så att informationen ska bli användbar för oss. 
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3.3.1 Tillvägagångssätt 
Van der Ploeg och Vanclays kontrollschema  

Van der Ploeg och Vanclay (2013) förklarar att trots att det finns riktlinjer för CSR och 

hållbarhetsinformation så finns det tvivel på sanningen bakom dessa rapporter och om hur pass bra 

användning intressenterna har av informationen. Författarna menar att i synnerhet är de oroliga för 

hur mycket av informationen som ges ut som kan vara så kallad ”greenwashing” det vill säga att 

organisationerna vill försköna bilden av sig själva för att på det viset vinna förtroende hos specifika 

intressenter. Van der Ploeg och Vanclay (2013) betonar därför vikten av att det behövs en metod för 

att granska och utvärdera dessa hållbarhetsrapporter, vilket författarna tycktes sakna. 

Med ovanstående information i beaktande tyckte Van der Ploeg och Vanclay (2013) att det var 

lägligt att konstruera en checklista för att kontrollera om en hållbarhetsredovisning håller måttet 

eller ej. Författarna skapade en checklista som bestod av tio frågor där frågorna är baserade på den 

filosofi och förståelse som ligger till grund för Global Reporting Initiative (GRI). Checklistan kan 

användas för att bedöma hållbarhetsrapporter, oberoende om de följer GRI:s riktlinjer eller ej. 

Syftet med checklistan är att tillhandahålla en metod för intresserade läsare och intressenter att 

kunna bedöma en organisations hållbarhetskrav. 

 

I studiens exempelapplikation av checklistan så framgick det tydligt att det är ett användbart och 

effektivt sätt att identifiera vad som ligger till grund för en bra hållbarhetsrapport. Detta eftersom de 

tog itu med de problem som uppstod av vart och en av de tio frågorna som fanns med på checklistan 

som kunde avslöja styrkorna och svagheterna hos en hållbarhetsrapport. Användningen av denna 

checklista kommer att bidra till processen för att göra hållbarhetsrapporteringen mer öppen genom 

att tillhandahålla en metod som gör det möjligt för allmänheten att utvärdera värdet av 

organisationernas hållbarhetskrav (Van der Ploeg & Vanclay, 2013). Huvudskillnaden mellan 

checklistan och GRI:s riktlinjer är att checklistan fokuserar på att utvärdera en hållbarhetsrapport 

utifrån en läsares eller intressentsperspektiv, medan GRI-riktlinjerna syftar till att underlätta 

skrivandet av en hållbarhetsrapport (Van der Ploeg & Vanclay, 2013). 
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Van der Ploeg och Vanclay (2013) kontrollista ser ut enligt följande: 

 

 

 
(Bild hämtad från Van der Ploeg & Vanclays, 2013, s. 9-10) 

Dessa tio frågor ligger till grund för hur vi valt att bedöma hållbarhetsredovisningarna. Under 

frågorna (Q1, Q2, Q3 osv.) har det konstruerats två egna frågor som studien ska bedöma 

hållbarhetsredovisningarna utifrån. Från Van der Ploeg och Vanclays (2013) frågeschema så 

exkluderade studien fråga åtta (Q8). Valet att göra det grundades i att frågan inte kändes lika 

relevant för kommuner i och med att deras distributionskedja ser annorlunda ut i jämförelse med 

företag. På varje fråga som kontrolleras kan kommunen antingen uppfylla frågan helt alternativt inte 

uppfylla den alls, inga mellanting. Därefter får kommunerna en poäng om de uppfyller frågan och 

noll poäng om de inte uppfyller frågan. Varje kommun kan således maximalt uppnå 18 poäng på 
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denna del om de uppfyller kraven på alla frågor och minimum blir 0 poäng om de inte uppfyller ett 

enda kriterium. 

 

Q1-Q10 är Van der Ploeg och Vanclays (2013) kontrollfrågor, därefter följer våra 

egenkomponerade frågor som är utvecklade utifrån författarnas frågeschema och det är våra 

egenkomponerade frågor som bedöms. 

 

Q1: Kan allmänheten få tag i rapporten och är den skriven på lämpliga språk? 

Egenkomponerade frågor om maximalt 2 poäng: 

-  Är rapporten upprättad och tillgänglig på kommunens hemsida? (1) 

-  Finns rapporten utgiven i fler språk än svenska? (2) 

 

Q2: Är rapporten tydligt och klart skriven och läsbar för relevanta intressenter? 

Egenkomponerade frågor om maximalt 2 poäng: 

- Finns det en klar struktur i rapportens utformning? (3) 

- Presenteras data i bilder och diagram för att göra rapporten mer lättöverskådlig? (4) 

 

Q3: Använder organisationen sig av något ramverk vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen? 

Exempelvis GRI. 

Egenkomponerade frågor om maximalt 2 poäng: 

- Följer rapporten någon form av riktlinjer i sin utformning? (exempelvis GRI) (5) 

- Är det lätt för läsaren att hänga med i utformningen? (6) 

 

Q4: Finns det en tydlig beskrivning för hur organisationen integrerar CSR och hållbar utveckling i 

sin långsiktiga strategi? 

Egenkomponerade frågor om maximalt 2 poäng: 

- Framkommer det i rapporten att kommunen arbetar med hållbar utveckling? (7) 

- Framkommer det i rapporten att kommunen jobbar med delmål och långsiktiga mål vad gäller 

hållbar utveckling? (8) 

 

Q5: Diskuterar organisationen hållbarhetsfrågor i de relevanta delarna av deras verksamhet? 

Egenkomponerade frågor om maximalt 2 poäng: 

- Redogörs det för en koppling mellan kommunal verksamhet och hållbarhet? (9) 

- Tas negativa aspekter upp mellan kommunal verksamhet och hållbarhet? (10) 
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Q6: Har organisationen tillräckliga bevis som stödjer de påståenden som görs om indikatorerna 

och/eller de frågor som tas upp? 

Egenkomponerade frågor om maximalt 2 poäng: 

- Finns det nyckeltal kopplade till hållbarhet i rapporten? (11) 

- Följer dessa nyckeltal några riktlinjer för hållbarhetsredovisning? (12) 

 

Q7: Är organisationens intressenter identifierade och förklarar de hur de identifieras? Beskrivs det 

vilka intressen och förväntningar dessa intressenter har? 

Egenkomponerade frågor om maximalt 2 poäng: 

- Identifierar rapporten vilka kommunens intressenter är? (13) 

- Tar rapporten upp intressenternas förväntningar på kommunen? (14) 

 

Q8: Utvärderar organisationen de hållbarhetsfrågor som är förknippade med alla uppströms- 

och nedströms enheter i distributionskedjan? Användes ej. 

 

Q9: Diskuterar organisationen utförligt om effekterna av dess påverkan (positiva och negativa) på 

sina intressenter? 

Egenkomponerade frågor om maximalt 2 poäng: 

- Presenterar rapporten kommunala aktiviteter i form av positiva och negativa aspekter gentemot 

intressenter? (15) 

- Presenteras kommunens ovannämnda aktiviteter i form av data i rapporten? (16) 

 

Q10: Har organisationen något sätt att säkerhetsställa trovärdigheten i sin hållbarhetsredovisning? 

Exempelvis en oberoende granskningsrapport. 

Egenkomponerade frågor om maximalt 2 poäng: 

- Innehåller rapporten en självgranskande del som stärker dess trovärdighet? (17) 

- Är rapporten granskad av fler än en revisor? (18) 

 

Hooks och van Stadens kvalitetsindex 

Hooks och van Stadens (2011) kvalitetsindex är en väl beprövad metod att använda sig av för att 

bedöma kvalitet hos en hållbarhetsredovisning. Valet av att använda denna modell tillsammans med 

Van der Ploeg och Vanlcays (2013) modell är att studien får en bättre trovärdighet i det den ska 

undersöka då dessa modeller är lika varandra i många frågor samt att vi valt att komplettera vissa 

frågor som är relevanta när vi ska bedöma hur väl en kommun hållbarhetsredovisar. Samt att Hooks 

och van Stadens (2011) modell har stöd från tidigare forskning på området rörande 
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hållbarhetsredovisning och att modellen grundar sig i Brittiska UK of Enviromental Engagment 

Index, som är en högt ansett benchmarkingverktyg i Storbritannien. 

 

Denna modell skapar ett kvalitetsindex genom att värdera olika delar som ett företag väljer att 

redovisa i sina hållbarhetsrapporter. Detta index fokuserar på sex kategorier och innehåller totalt 26 

olika faktorer som en hållbarhetsrapport bör innehålla (Hooks & van Staden, 2011). De sex 

kategorierna är Företaget, Förvaltningspolitik och system, Miljöpåverkan, Intressenter, Finansiellt 

och Allmänt. Modellen och poängsystemet är utformat så att varje rapport kan erhålla totalt 100 

poäng, dessa poäng erhåller dem genom hur bra och innehållsrika dessa 26 faktorer beskrivs i deras 

rapport. Likt van der Ploeg och Vanclays (2013) modell så lämnar även denna modell ett utrymme 

för subjektiva bedömningar, då många av frågorna blir besvarade av en femgradig skala mellan 0-4, 

d.v.s att 0 = uppfyller inte alls och 4 = uppfyller helt. 

 

För att vår bedömning av hållbarhetsredovisningarna ska bli mer omfattande och mer trovärdig så 

har vi även valt att konstruera frågor utifrån Hooks och van Stadens (2011) kvalitetsindex för 

hållbarhetsredovisningar. Det mesta som finns med i deras index inkluderas även i Van der Ploeg 

och Vanclays (2013) frågeschema, vilket innebär att vi redan har med det ovan. Vi gjorde 

bedömningen att Hooks och van Stadens (2011) index hade mer ingående frågor som vi tycktes 

sakna i Van der Ploeg och Vanclays (2013) frågeschema. Samma princip gäller för dessa frågor 

som för frågorna ovan det vill säga att antingen uppfyller kommunen frågan helt, vilket ger en 

poäng. Eller så uppfyller kommunen inte frågan alls, vilket resulterar i noll poäng. 

 

Våra sju egenkomponerade frågor utifrån Hooks och van Stadens (2011) mall för kvalitétsindex är 

utformade enligt följande: 

Finns det en redogörelse för om föregående års mål om en hållbar utveckling är uppfyllda eller ej? 

(19) 

Framkommer det att de anställda hos kommunen har möjlighet att få utbildning om miljöansvar? 

(20) 

Finns det en redogörelse kring kommunens vatten- och energiförbrukning? (21) 

Redogör kommunen för sina utsläpp? (Exempelvis koldioxid, vatten, och avfall) (22) 

Finns det en separat budget för arbete mot en hållbar utveckling? (23) 

Rapporterar kommunen om utmärkelser de fått gällande hållbar utveckling? (24) 

Framgår det att kommunen stödjer någon form av miljöorganisation? (25) 
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Utifrån dessa 25 frågor sker vår kvalitetskontroll av kommunernas hållbarhetsredovisningar. De 

hamnar således på en poäng mellan intervallet 0-25. Observera att detta endast är ett mått på 

hållbarhetsredovisningens kvalité och att det inte automatiskt innebär att kommunens 

hållbarhetsarbete överensstämmer med detta. 

3.3.2 Datainsamling och tidsperiod 
Valet av tidsperiod är att studera hållbarhetsredovisningar/årsredovisningar från år 2012, för att 

sedan jämföra detta med hållbarhetsredovisningar/årsredovisningar från år 2016. Valet att studera 

2016 är givet då år 2016 ligger närmast i tiden och för att det även är då de senaste 

hållbarhetsredovisningar/årsredovisningar som finns tillgängliga. Valet av att gå fem år tillbaka i 

tiden grundades i att det skulle ge en bättre överblick om eventuella skillnader i kvalité hos 

hållbarhetsredovisningarna/årsredovisningarna. Den data som är inhämtad till denna studie är 

handplockad från kommunernas hemsidor, den data som inte var tillgänglig på deras hemsidor har 

vi skribenter mejlat om. Genom att göra detta ligger kommunernas 

hållbarhetsredovisningar/årsredovisningar nära till hands och underlättar innehållsanalysen, utifrån 

den data som tagits fram genom dessa hållbarhetsredovisningar/årsredovisningar med hjälp av det 

index av frågor som skapats. All data som studien innefattar har samlats i ett Exceldokument där det 

sedan sammanställs och sorteras för att sedan underlätta när en dataanalys i statistikprogrammet 

SPSS genomförts. 

3.4 Population och bortfall   

Eftersom huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan kommunernas 

hållbarhetsarbete och informationen i dess hållbarhetsredovisning har studien valt att analysera de 

20 bästa och de 20 sämsta miljökommunerna från år 2016. Då studiens andra frågeställning vill 

undersöka om en förändring skett över tid har vi valt att titta på hur dessa kommuner presterade fem 

år tidigare, d.v.s 2012. Studiens population består av totalt 40 stycken kommuner, då studien även 

är baserad på att se skillnader mellan två år har totalt 80 stycken 

hållbarhetsredovisningar/årsredovisningar studerats. Urvalet blev således dessa kommuner 2016, 

det är även dessa kommuner vi har tittat på 2012:  

 

1.   Västerås                                                                                 290. Dorotea 

2.   Lomma                                                                                 289. Karlsborg 

3.   Upplands Väsby                                                                    288. Kalix 

4.   Helsingborg                                                                           287. Ånge 

5.   Växjö                                                                                    286. Gullspång 

6.   Gävle                                                                                    285. Malå 
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7.   Eskilstuna                                                                              284. Storuman 

8.   Ronneby                                                                               283. Pajala 

9.   Göteborg                                                                               282. Tibro 

10.  Uppsala                                                                                 281. Älvdalen 

11.  Karlstad                                                                                 280. Lindesberg 

12.  Lund                                                                                     279. Mariestad 

13.  Borås                                                                                     278. Vindeln 

14.  Umeå                                                                                    277. Partille 

15.  Malmö                                                                                  276. Överkalix 

16.  Mölndal                                                                                275. Vilhelmina 

17.  Stockholm                                                                             274. Hallsberg 

18.  Mönsterås                                                                              273. Hällefors 

19.  Sollentuna                                                                             272. Vadstena 

20.  Örebro                                                                                   271. Bräcke 

270. Eda 

                                                                             269. Töreboda 

 

(Aktuell hållbarhet, 2017) 

   

Två av kommunerna har räknats som bortfall och dessa två är Pajala kommun och Dorotea 

kommun. Detta för att Pajala kommuns årsredovisning från 2016 är överklagad och enligt beslut 

från förvaltningsrätten skall den rättas. Den är under politisk behandling och därmed borttagen från 

deras hemsida. Då det inte fanns någon möjlighet till att granska den har Pajala kommun fallit bort i 

denna undersökning. Dorotea kommun som är studiens andra bortfall faller bort på grund av att det 

inte har funnits någon möjlighet med att komma i kontakt med Dorotea kommun och det har 

resulterat i en utebliven årsredovisning från 2012. Då deras årsredovisning inte varit publicerad på 

deras hemsida och svar från Dorotea kommun uteblivit resulterade detta i ett bortfall för denna 

studie.  

 

Med dessa bortfall i åtanke har vi därför valt att gå vidare på listan och istället tagit de två 

kommande kommunerna på listan att ta med studien. Dessa kommuner som kompletterar dessa 

bortfall är Eda kommun och Töreboda kommun. Detta har ingen betydelse för studien utan detta är 

ett val för att ha 20 kommuner i toppen och 20 kommuner i botten. Om vi istället hade valt att inte 

komplettera med två kommuner så hade fördelningen blivit 20 kommuner i toppen och 18 

kommuner i botten, vilket hade lett till obalans. När de kompletterande kommunerna fanns 
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tillgängliga och tid fortfarande fanns kvar till att granska materialet så valde vi att ta den 

möjligheten.   

3.5 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att redovisa de begrepp som forskningen ska behandla i studien samt 

att en förklaring ges på hur man har gått till väga när man mäter dessa begrepp (Bryman & Bell, 

2013; Patel & Davidsson, 2011). Bryman och Bell (2013) menar tillsammans med Patel och 

Davidsson (2011) att detta steg är en viktig del i forskningen och det är därför viktigt att 

skribenterna redogör för läsaren hur de har gått tillväga.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan kommunernas 

hållbarhetsarbete och dess hållbarhetsredovisning och om det har skett någon förändring av 

hållbarhetsredovisningen över tid. För att ta reda på detta använder vi oss av fyra stycken variabler 

som ligger till grund för att vi ska kunna besvara studiens syfte, dessa variabler är en beroende och 

tre oberoende (varav en kontrollvariabel som är en av de oberoende). I denna studie sätts den 

beroende variabeln hållbarhetsredovisning i relation till till de utvalda oberoende variablerna som 

är hållbarhetsarbete, tid och vår kontrollvariabel som är storlek. Genom att sätta dessa variabler i 

relation till varandra kommer vi genom statistiska undersökningar analysera om det finns ett 

samband mellan kommunernas hållbarhetsarbete och dess hållbarhetsredovisning. Vidare kommer 

en genomgång av dessa variabler för att ge en djupare förståelse om hur vi har gått tillväga för att 

mäta dessa begrepp som vi kommer att använda oss av i denna studie. 

 

Mätning av den beroende variabeln  

Hållbarhetsredovisning 

Studiens beroende variabel är hållbarhetsredovisning som är framtaget genom att använda sig av 

Van der ploeg och Vancalys (2013) samt Hooks och van stadens (2011) checklistor för att kunna 

avgöra hur bra kvalité det är på kommunernas hållbarhetsredovisar. Genom forskarnas (Van der 

Ploeg & Vanclay, 2013; Hooks & van Stadens, 2011) tidigare studier visar resultaten på att 

checklistorna är fullt användbara för att avgöra detta. Sedan har poäng satts om kommunerna 

uppfyller frågorna som checklistorna innehåller och med hjälp av poängen har ett index skapats. 

Detta index har en maxpoäng på 25 och för att räkna om det till procent det vill säga en skala på 

100 har poängen multipliceras med 100/25. Exempelvis om en kommun fått 15 poäng blir således 

deras poäng 15*(100/25) = 60 poäng.  
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Mätning av de oberoende variablerna 

Hållbarhetsarbete 

Den ena oberoende variabeln och även undersökningsvariabel i denna studie är hållbarhetsarbete. 

Då det kan vara ett problem att mäta hållbarhetsarbete har denna studie utgått från en ranking 

(Aktuell hållbarhet, 2017), som har skapats i form av ett index för kommunernas sätt att rapportera 

dess hållbarhetsarbete. I detta index var maxpoängen 35 och eftersom vi vill göra det jämförbart 

med vår beroende variabel hållbarhetsredovisning så multipliceras poängen som kommunen fick på 

hållbarhetsarbetet med 100/35. Detta för att få poängen i samma skala som 

hållbarhetsredovisningen, det vill säga en maxpoäng på 100. Exempelvis om en kommun fått 20 

poäng i hållbarhetsarbete så blir det 20*(100/35)=57,14 poäng.  

 

Tid 

Den andra oberoende variabeln och även undersökningsvariabel i denna studie är tid, då en av 

studiens frågeställningar handlar om att undersöka om det har skett någon kvalitetsförbättring under 

åren 2012-2016 för dessa kommuner. I studien används därför dummyvariabler för att mäta åren där 

år 2012 motsvarar en 0 och år 2016 motsvarar en 1 (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

Kontrollvariabel  

Storlek 

Denna studie använder sig av en kontrollvariabel i form av storlek på kommunerna. Vi har valt att 

definiera faktorn storlek som antalet invånare i denna studie, d.v.s storlek = befolkningsmängd. 

Befolkningsmängden är inhämtad från Statistiska centralbyrån (2017) för både 2012 och 2016. 

Anledningen till att vi valt storlek som kontrollvariabel är för att få ett jämförelsemått gentemot 

hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet. Om kommunernas invånare t.ex. ökar med 10% 

och hållbarhetsredovisningen ökar med 10% så bör vi vara försiktiga med att uttrycka oss om att 

hållbarhetsredovisningen verkligen ökat. Detta likt ett exempel om Sveriges BNP skulle öka med 

10% och befolkningsmängden skulle öka med 10%, då har det inte skett någon ökning i 

BNP/capita.  

3.6 Dataanalys  

Excel har varit användbart i studien i och med att sammanställningen av all data för våra oberoende 

variabler gjordes där. Indexet för den beroende variabeln, hållbarhetsredovisning, utformades på 

egen hand och sammanställdes även den i Excel innan den överfördes till SPSS. 
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Vidare i denna studie användes statistikprogrammet SPSS för att analysera och omvandla den data 

som samlats in genom innehållsanalysen samt från de oberoende variablerna så att informationen 

ska bli mer användbar. Detta gjordes med hjälp av deskriptiv statistik, Pearsons korrelationstest och 

en multipel regressionsanalys. Deskriptiv statistik användes för att ge en överblick över de 

viktigaste nyckeltalen i studien och därmed få en fingervisning om vad resultatet kan tänkas bli. 

Denna data är intressant för läsaren att se och den presenteras i form av tabeller där läsaren får en 

bra översikt och en bättre bild av de ytliga i denna studie. I denna del presenteras minsta, medel och 

högsta värdet samt standardavvikelsen för de olika variablerna denna studie omfattar.  

 

Pearsons korrelationstest gjordes på våra oberoende variabler i syfte att kontrollera att de inte hade 

för hög korrelation till varandra. Enligt Bryman och Bell (2011) visar Pearsons correlation styrkan 

mellan variabler där data presenteras  mellan -1 och 1. Om Pearsons correlation visar en negativ 

siffra innebär det att variablerna har en negativt samband med varandra och tvärtom om det visar en 

positiv siffra. Om talet skulle ligga nära 0 innebär det att dessa variabler inte korrelerar med 

varandra, vilket innebär att inget samband finns. Skulle Pearsons correlation visa -1 eller 1 så 

innebär det att variablerna har ett perfekt negativt eller positivt samband med varandra. Om 

variablerna i denna studie skulle haft för hög korrelation till varandra skulle det kunna bidragit till 

ett missvisande resultat.  

 

Vidare gjordes även en regressionsanalys i statistikprogrammet SPSS. Syftet med att genomföra en 

regressionsanalys är att visa vilken effekt en variabler (ofta den oberoende variabeln) har på en 

annan variabel (den beroende variabeln). Denna studie har valt att fokusera på att genomföra en 

multipel regressionsanalys då denna analysform passar när man har en eller flera kontrollvariabler, 

samt att vi denna studie har två oberoende variabler (undersökningsvariabler) (Djurfeldt och 

Barmark, 2009).  

3.7 Kvalitetskriterier 

3.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett kvalitetsmått vars syfte är att studien ska vara tillförlitlig vad gäller mätningarnas 

pålitlighet och följdriktighet. Det ska således strävas mot att studien skulle få ett likadant resultat 

om den gjordes om på nytt, det vill säga att slumpmässiga faktorer ska minimeras i den mån det är 

möjligt. För att avgöra om ett mått är reliabelt eller inte så är det gynnsamt att utgå från dessa tre 

faktorerna: intern reliabilitet, stabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013).  
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Bryman och Bell (2013) beskriver intern reliabilitet som de omständigheter som kan påverka 

resultatet, till exempel en skala eller ett index som ska vara konsekventa och pålitliga. I denna 

studie användes en mix mellan Van der Ploeg & Vanclays (2013) och Hooks & van Stadens (2011) 

frågescheman för att utforma ett index, detta för att få en större pålitlighet istället för att enbart utgå 

från ett frågeschema, detta för att höja den interna reliabiliteten. Den andra faktorn, stabilitet, 

handlar enligt Bryman och Bell (2013) att om en studie görs två gånger efter varandra så ska den 

inte skilja sig nämnvärt i resultatet. Interbedömarreliabiliteten förklarar Bryman och Bell (2013) 

som att bedömningarna i en studie bör vara objektiv, det vill säga att resultatet ska bli detsamma om 

det är någon annan än skribenterna som utför undersökningen. För att minimera chansen för 

tolkningsfel och således öka interbedömarreliabiliteten och stabiliteten har båda skribenterna i 

studien bedömt var och en av hållbarhetsredovisningarna/årsredovisningarna. Om olika resultat 

uppstått på någon av bedömningarna diskuteras det gemensamt och kommer därefter fram till en 

gemensam bedömning. 

3.7.2 Replikerbarhet  
Det kan uppkomma situationer då forskare kommer fram till ett annat resultat än vad en tidigare 

studie gjort inom samma ämne och vill då komma att replikera den tidigare forskningen. För att det 

ska vara möjligt att replikera en studie måste det vara möjligt att upprepa den, vilket i sin tur leder 

till ett krav på skribenterna att detaljerat beskriva hur de har gått tillväga och att materialet som 

används går att ta del av (Bryman & Bell, 2013). För att höja replikerbarheten i denna studie så har 

den data som används varit lättåtkomlig i form hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar som 

hittats med hjälp av sökord på de olika kommunernas hemsidor, vilket oftast lyckades (68/80 fanns 

lättillgängliga). Det material som inte gick att få tag på via kommunens hemsida resulterade i ett 

försök att kontakta kommunen och fick då snabb respons från samtliga kommuner förutom Dorotea 

kommun, som sedan blev ett bortfall på grund av att de inte svarade. 

3.7.3 Validitet 
Att en studie har god validitet innebär att studien mäter det som det är tänkt att den ska mäta och att 

den data som används är förenlig med verkligheten, enligt Bryman och Bell (2013). Författarna 

nämner begreppsvaliditet som en central del för att öka validiteten i en studie och det innebär att det 

finns en överensstämmelse mellan ett teoretiskt begrepp och hur det operationaliseras. 

Begreppsvaliditeten i denna studie stärks genom att de olika variablerna som testats även har testats 

i tidigare forskningar inom samma område.  

 

Bryman och Bell (2013) tar även upp att det finns ett begrepp som kallas extern validitet vilket 

innebär huruvida ett resultat kan generaliseras i en studie. För att stärka den externa validiteten har 
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denna studie valt att undersöka topp- och bottenskiktet för de svenska miljökommunerna vilket gör 

att det blir en bred population. Det skulle givetvis vara optimalt att undersöka alla 290 kommuner 

men eftersom detta är orimligt då det tar för mycket tid kändes detta som en bra lösning för att nå en 

relativt god extern validitet. Bryman och Bell (2013) nämner även intern validitet, vilket rör kausala 

samband och om de variabler som undersöks är hållbara eller inte. I denna studie stärks denna del 

genom att använda multivariata variabler i form av hållbarhetsarbete, befolkningsmängd och tid. 

3.8 Metodkritik   

Tolkningsutrymme 

I och med att det är vi skribenter till studien som analyserat 

årsredovisningarna/hållbarhetsredovisningarna så finns det ett tolkningsutrymme för hur många 

poäng som varje kommun har fått. Vi kan inte med full säkerhet påstå att varje kommun hade fått 

exakt samma poäng om det var någon utomstående som analyserat dem utifrån studiens index. 

Bryman och Bell (2013) menar att i innehållsanalyser är det praktiskt taget omöjligt att inte behöva 

tolka saker, detta anses som en svaghet hos just innehållsanalyser och en sak vi var medvetna om 

när vi valde denna typ av metod att arbeta med. Någon extrem skillnad skulle det dock inte bli då vi 

endast har 1 eller 0 poäng på varje fråga. Det hade blivit mer problematiskt med en större 

poängskala, det vill säga ett större tolkningsutrymme. 

 

Toppen och botten ej detsamma för båda åren 

En annan faktor att ta hänsyn till är att de 20 topp och botten kommunerna inom hållbarhetsarbete 

för år 2016 inte är topp och botten kommuner år 2012. Exempelvis Kalix kommun som placerade 

sig på plats 288 i hållbarhetsarbetet år 2016 placerade sig på plats 247 år 2012. Motivering till att vi 

inte valde att studera exakta topp och botten kommuner år 2012 var att det inte skulle vara möjligt 

att göra en jämförelse för den enskilda kommunens utveckling mellan åren 2012-2016, eftersom det 

då hade varit olika urval av kommuner för båda åren.  
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4. Empiri  

________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras redan nu deskriptiv statistik i form av tabeller och diagram för att ge en 

bättre och tydligare bild av det resultat vi fick av den beskrivande statistiken. Dessa tabeller och 

diagram gör det möjligt att jämföra åren med varandra samt att se hur topp- och 

bottenkommunerna presterar gentemot varandra.  

________________________________________________________________________________ 

4.1 Deskriptiv statistik 

Toppen & Bottenkommunerna  

2012  

 
Tabell 1: Toppen & bottenkommunerna 2012 

 

2016  

 
Tabell 2: Toppen & bottenkommunerna 2016 

 

2012 & 2016  

 
Tabell 3: Toppen & bottenkommuner 2012 & 2016 
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I tabellerna ovan presenteras deskriptiv statistik för topp- och bottenkommunerna tillsammans i 

form av minsta värde, medelvärde, högsta värdet och standardavvikelsen för varje variabel. Alla 

variabler presenteras i dessa former och ger oss en bättre överblick av hur det faktiskt ser ut. I tabell 

1 är data för bara år 2012 presenterad, i tabell 2 är data för år 2016 presenterad och i tabell 3 är data 

för 2012 och 2016 tillsammans presenterad. Detta ser ni även om om ni studerar N som innebär 

antalet observationer, att i tabell 1 och 2 är N = 40 medan i tabell 3 är N = 80.  

 

Det som presenteras i tabellerna 1-3 som är av intresse för denna studie är att 

hållbarhetsredovisningen för 2012 har en medelpoäng på 41,70 medan hållbarhetsredovisningen för 

2016 har ökat och fått en medelpoäng på 46,70. Det är ett intressant värde att jämföra med varandra 

för det visar om det har skett någon förändring i kommunernas sätt att hållbarhetsredovisa. Ett annat 

intressant värde att se på och som i denna studie är intressant är hållbarhetsarbetet hos kommunerna. 

2012 hade kommunerna en medelpoäng på 46,48 medans kommunerna 2016 hade en medelpoäng 

på 41,01, detta visar på att hållbarhetsarbetet hos kommunerna har minskat. En förklarande orsak 

till detta kan vara att de kommuner som hamnade i botten av kommunrankingen som vi har gjort 

vårt urval från 2016, inte låg i botten 2012. Det vill säga att de 20 stycken kommuner som hamnade 

sist i kommunrankingen 2016 inte hamnade sist 2012. De har fått högre poäng 2012 för att de har 

arbetat bättre med hållbarhetsarbete. Detta kan förklara varför det står att hållbarhetsarbetet har 

minskat från år 2012 till 2016.  

 

Toppen kommunerna  

2012 

 
Tabell 4: Toppkommunerna 2012 
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2016 

 
Tabell 5: Toppkommunerna 2016 

 

2012 & 2016 

 
Tabell 6: Toppkommunerna 2012 & 2016 

 

I tabellerna ovan presenteras deskriptiv statistik för toppkommunerna i form av minsta värde, 

medelvärde, högsta värdet och standardavvikelsen för varje variabel. Alla variabler presenteras i 

dessa former och ger oss en bättre överblick av hur det faktiskt ser ut. I tabell 4 är data för bara år 

2012 presenterad, i tabell 5 är data för år 2016 presenterad och i tabell 6 är data för 2012 och 2016 

tillsammans presenterad. Detta ser ni även om om ni studerar N som innebär antalet observationer, 

att i tabell 4 och 5 är N = 20 medan i tabell 6 är N = 40.  

 

I tabellerna 4-6 som visar statistik från hur toppkommunerna har presterat kan vi se att utvecklingen 

i hållbarhetsredovisningen har gått framåt. Vänder vi oss till år 2012 visar den statistiken att 

hållbarhetsredovisningen har en medelpoäng på 51 och att den har ökat till 62,40 år 2016. Detta 

visar en förändring i toppkommunernas sätt att hållbarhetsredovisa, att utvecklingen har gått framåt 

då kommunerna fick en högre medelpoäng 2016 jämfört med vad kommunerna fick 2012. När det 

gäller hållbarhetsarbetet hos dessa kommuner kan vi även se i dessa tabeller att utvecklingen från 

2012 till 2016 har varit positiv. Detta då kommunerna 2012 hade en medelpoäng på 66,15 och år 

2016 fick kommunerna en medelpoäng på 72,75. Även detta visar att toppkommunerna har 

utvecklat sitt hållbarhetsarbete från 2012. Som ovan nämnts så är toppkommunerna för 2012 inte 

det samma som topp kommunerna 2016, detta eftersom vi utgick från de kommuner som låg högst 
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upp 2016 på hållbarhetsindexet. Det innebär att dessa kommuner kan ha fått ett lägre 

hållbarhetsindex 2012. Trots detta visar den deskriptiva statistiken på att utvecklingen har varit 

positiv då dessa kommuner har fått en högre medelpoäng och det tenderar på att utvecklingen hos 

kommunernas hållbarhetsarbete gått framåt, för annars hade dessa 20 kommuner inte legat i toppen 

2016.  

 

Bottenkommunerna  

2012 

 
Tabell 7: Bottenkommunerna 2012 

 

2016 

 
Tabell 8: Bottenkommunerna 2016 

 

2012 & 2016  

 
Tabell 9: Bottenkommunerna 2012 & 2016 

 
I tabellerna ovan presenteras deskriptiv statistik för bottenkommunerna i form av minsta värde, 

medelvärde, högsta värdet och standardavvikelsen för varje variabel. Alla variabler presenteras i 

dessa former och ger läsarna en bättre överblick av hur det ser ut. I tabell 7 är data för bara år 2012 
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presenterad, i tabell 8 är data för år 2016 presenterad och i tabell 9 är data för 2012 och 2016 

tillsammans presenterad. Detta ser vi även om om man studerar N som innebär antalet 

observationer, att i tabell 7 och 8 är N = 20 medan i tabell 9 är N = 40.  

 

I tabellerna 7-9 presenteras data för bottenkommunerna ser vi att medelpoängen för 

hållbarhetsredovisningen 2012 är 32,40 och att den 2016 är 31. Om man ser till hållbarhetsarbetet 

var medelpoängen 2012 26,81 medan den 2016 var 9,28. Dessa siffror visar på att utvecklingen har 

varit negativ. En förklarande orsak till detta  som vi skrev tidigare när vi förklarade tabellerna 1-3 är 

att kommunerna som låg i botten 2016 inte låg i botten 2012. Det vill säga att de kommuner som 

ligger i botten 2016 ligger högre upp i indexet 2012, då de har fått en högre poäng jämfört med vad 

de har fått 2016. Denna statistik visar på att bottenkommunerna 2016 var bättre på att 

hållbarhetsredovisa samt hållbarhetsarbeta 2012 än vad de var 2016. Detta är ett medvetet val vi har 

gjort då vi främst vill se om det skett någon förändring mellan åren 2012-2016.  

 

Diagram gällande hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning 

I diagrammen nedan finns data som jämför hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet för 

tabellerna 3, 6 och 9 som ska ge en klarare bild i form av diagram istället för som ovan där de bara 

presenteras i siffror. I diagram 1 som hör till tabell 3 får ni en bättre överblick gällande minsta 

värdet, medelvärdet samt största värdet. Det samma gäller för diagram 2 som hör till tabell 6 och för 

diagram 3 som hör till tabell 9. Valet av att välja just dessa tre tabeller att presentera i diagram är 

för att dessa tabeller tar med kommunernas prestationer i hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsredovisning för åren 2012 och 2016 tillsammans. Vi anser att det kan vara intressant att 

studera hur skillnader ligger i hur det presterar främst mellan diagram 2 och diagram 3. Där diagram 

2 tar hänsyn till topp kommunerna 2012 och 2016 medan diagram 3 tar hänsyn till botten 

kommunerna 2012 och 2016, men även jämföra dessa med tabell 1 där man slår ihop alla 

kommuner från 2012 och 2016.  

 

Likt den tidigare presenterade deskriptiva statistiken visar resultaten i dessa diagram att 

hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet är mycket högre hos topp kommunerna än vad den 

är hos botten kommunerna. Statistiken visar att hållbarhetsredovisningen har ett samband med 

hållbarhetsarbetet hos kommunerna. Om hållbarhetsarbetet är högre så tenderar också 

hållbarhetsredovisningen vara högre. Detta framgår tydligt i diagram 1, där ett lågt hållbarhetsarbete 

tenderar i en låg hållbarhetsredovisning och där ett högt hållbarhetsarbete tenderar i att 

kommunerna hållbarhetsredovisar i en större utsträckning.  
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Diagram  1: Topp & bottenkommunerna 2012 & 2016 

 
I diagram två och tre framgår det stora skillnader mellan de kommuner som presterade sämst och de 

kommuner som presterade bäst enligt Aktuell hållbarhets ranking. Sambandet mellan 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisningen är relativt tydlig trots att vi har delat upp 

kommunerna. I diagram två kan vi utläsa att de kommuner som presterade bäst enligt Aktuell 

hållbarhets ranking hållbarhetsarbetar bättre än vad kommunerna faktiskt redovisar. Det innebär att 

kommunerna skulle kunna redovisa ännu bättre för att ge ut mer information till intressenterna. Om 

vi tittar på diagram tre så tenderar de sämre kommunerna att hållbarhetsredovisa något bättre än vad 

de faktiska hållbarhetsarbetet är, vilket framgår i staplarna i diagram tre.  

 

Överlag om man ska jämföra topp- och bottenskiktet med varandra så presterar topp kommunerna i 

snitt mycket bättre än vad kommunerna i botten gör. Vilket tyder på att kommunerna i toppen har 

mer kunskap om detta, eller har mer resurser som gör att de kan arbeta mer aktivt med detta jämfört 

med vad de kommuner som hamnade i botten gör.  

 

 
Diagram  2: Toppkommunerna 2012 & 2016 
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Diagram  3: Bottenkommunerna 2012 & 2016 
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5. Resultat  

________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från våra statiska tester, de statiska tester som genomförts är 

Pearson Correlation och en multipel regressionsanalys. Detta kapitel avslutas sedan med en 

sammanfattning av de resultat som dessa tester visade.  

________________________________________________________________________________ 

5.1 Korrelationsanalys 

I statistikprogrammet SPSS har Pearsons korrelationstest genomförts på de oberoende variablerna 

som finns med i denna studie. Ett korrelationstest görs enligt Körner och Wahlgren (2005) i syfte att 

visa om det finns något samband mellan variablerna som därmed kan bidra till eventuella risker 

som är bra att ta hänsyn till. I detta test ingår både toppen och botten av 2012 och 2016 års 

observationer vilket motsvarar 80 stycken, som även går att utläsa efter ”N” i tabellen nedan. De två 

andra faktorerna som syns i testet är korrelationen som står efter ”Pearson Correlation” och 

signifikansnivån som står efter ”Sig. (2-tailed)”. Signifikansnivå förklarar Körner och Wahlgren 

(2005) som hur pålitligt testet är det vill säga en säkerhetsnivå och den mäts från 0-1. För att 

säkerhetsnivån ska bli så hög som möjligt så ska signifikansnivån vara så låg som möjligt. En 

signifikansnivå på 0.05 säger att vi till 95% (1-0,05=0,95) säkerhet kan påstå att det finns en 

korrelation mellan variablerna. 

 

I kolumnen för korrelationen finns det ett tal inom intervallet -1 till +1 där 0 innebär att det inte 

finns någon korrelation alls och ju närmare -1 eller 1 man kommer, desto mer korrelerar 

variablerna. Vid ett negativt tal så är det en negativ korrelation vilket innebär att låga värden på den 

ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra variabeln och vice versa. Med positiv 

korrelation menas att höga värden på den ena variabeln kan kopplas till höga värden på den andra 

variabeln, men även att låga värden på den ena variabeln kan kopplas till låga värden på den andra 

variabeln (Körner & Wahlgren, 2005).  

 



 

 39 

 
Tabell 10: Korrelationsmatris Pearson Correlation 

 

I korrelationstestet ovan har studiens oberoende variabler Hållbarhetsarbete, Tid, och Storlek 

jämförts med varandra. Hållbarhetsarbete och Tid har en korrelation på -0,098, vilket är en svag 

negativ korrelation. Signifikansnivån för dessa är 0,390 vilket ger en säkerhetsnivå på 61%. Denna 

korrelation är dock väldigt låg vilket innebär att det i princip inte finns något linjärt samband mellan 

variablerna. Hållbarhetsarbete och Storlek har en korrelation på 0,477, det vill säga att det finns ett 

positivt linjärt samband. Detta innebär att höga värden på hållbarhetsarbete hänger samman med 

höga värden på storlek i viss mån. Dock överstiger det inte det kritiska värdet som är på 0,7-0,8, så 

det är ingen fara för studiens trovärdighet sett till den aspekten. Signifikansnivån för detta samband 

är 0,000 vilket gör att vi till 99,999% säkerhet kan påstå att det sambandet inte beror på slumpen. 

Till sist har Tid och Storlek en korrelation på 0,014 och en signifikansnivå på 0,9. Vilket innebär att 

det finns ett väldigt svagt positivt samband men att det endast med 10% säkerhet går att lita på. Den 

låga korrelationen som framkommit med variabeln Tid kan förklaras av att den endast består av 

värdena 0 och 1, vilket således blir svårt att finna samband med.  

5.2 Multipel regressionsanalys   

En multipel regressionsanalys har gjorts för att få en bredare bild av resultatet av vår insamlade 

data. Syftet med en multipel regressionsanalys är att undersöka om det finns något samband mellan 

tre eller flera variabler (Dahmström, 2011; Djurfeldt & Barmark, 2009). I en multipel 

regressionsanalys är det främst tre värden man bör ta hänsyn till, dessa tre är justerat R2, 

signifikansnivån samt den ostandardiserade b-koefficienten. Det första är justerat R2 värde som är 

ett procentmått på hur stor andel av den beroende variabeln (hållbarhetsredovisning) som kan 

förklaras av de oberoende variablerna. Det andra är signifikansnivå, vilket är ett mått på hur 

tillförlitligt testet är. Den sista är den ostandardiserade b-koefficienten som visar vilken ökning “ett 

steg uppåt” på den oberoende variabeln innebär för den beroende variabeln. 
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2012 

 
Tabell 11: Model Summary 2012 

I tabellen ovan kan det avläsas ett justerat R2 värde på 0,288 för både toppen och botten 

kommunerna år 2012. Detta innebär att 28,8 % av den beroende variabeln, hållbarhetsredovisning, 

kan förklaras av de oberoende variablerna, i detta fall storlek och hållbarhetsarbete. 

Signifikansnivån för detta ligger på 0,001, vilket gör det tillförlitligt.  

 

 
Tabell 12: Koefficienter 2012 

 

I tabell 12 ovan som gäller för år 2012 kan vi utläsa utifrån den ostandardiserade b-koefficienten att 

den beroende variabeln hållbarhetsredovisning och den oberoende variabeln hållbarhetsarbete har 

ett betavärde på 0,362. Det innebär att om hållbarhetsarbete ökar så ökar även 

hållbarhetsredovisning inom kommunerna. Tabellen visar att detta resultat är signifikant på ≤0,01, 

vilket innebär att det med 99 % säkerhet går att säga att det inte beror på slumpen. Ser man till 

studiens andra oberoende variabel som i detta fall är storlek och även en kontrollvariabel i denna 

studie. Här ligger b-koeffcienten på -9,161E-6 och motsvarar  - 0,000009161. Det innebär att den 

beroende variabeln hållbarhetsredovisning minskar med -0,000009161 när kontrollvariabeln storlek 

mätt i befolkningsmängd ökar med 1. Det som framgår i tabellen att storlek inte är signifikant då det 

har en signifikansnivå på 0,502.    

 

 

 

 



 

 41 

 

2016 

 
Tabell 13: Model Summary 2016 

 

I tabellen ovan kan det avläsas ett justerat R2 värde på 0,738 för både toppen och botten 

kommunerna år 2016. Detta innebär att 73,8% % av den beroende variabeln, 

hållbarhetsredovisning, kan förklaras av de oberoende variablerna, i detta fall storlek och 

hållbarhetsarbete. Signifikansnivån för detta ligger på 0,000, vilket gör det tillförlitligt.  

 
Tabell 14: Koefficienter 2016 

 

I tabell 14 ovanför som gäller för år 2016 kan vi utläsa utifrån den ostandardiserade b-koefficienten 

att den beroende variabeln hållbarhetsredovisning och den oberoende variabeln hållbarhetsarbete 

har ett betavärde på 0,496. Det innebär att om hållbarhetsarbete ökar så ökar även 

hållbarhetsredovisning inom kommunerna. Tabellen visar att detta resultat är signifikant på ≤0,01, 

vilket innebär att det med 99 % säkerhet går att säga att det inte beror på slumpen. Ser man till 

studiens andra oberoende variabel som i detta fall är storlek och även en kontrollvariabel i denna 

studie. Här ligger b-koeffcienten på -2,725E-7 och motsvarar  - 0,0000002725. Det innebär att den 

beroende variabeln hållbarhetsredovisning minskar med -0,0000002725 när kontrollvariabeln 

storlek mätt i befolkningsmängd ökar med 1. Det som framgår i tabellen att storlek inte är 

signifikant då det har en signifikansnivå på 0,978.    

 

 

 



 

 42 

 

2012 & 2016 

 
Tabell 15: Model Summary 2012 & 2016 

 

I tabellen ovan kan det avläsas ett justerat R2 värde på 0,575 för både toppen och botten 

kommunerna år 2012 och 2016 tillsammans. Detta innebär att 57,5 % av den beroende variabeln, 

hållbarhetsredovisning, kan förklaras av de oberoende variablerna, i detta fall storlek, tid och 

hållbarhetsredovisning. Signifikansnivån för detta ligger på 0,000, vilket gör det tillförlitligt.  

 

 
Tabell 16: Koefficienter 2012 & 2016 

 

I tabell 16 ovanför som gäller för år 2012 och 2016 kan vi utläsa utifrån den ostandardiserade b-

koefficienten är att den beroende variabeln hållbarhetsredovisning och den oberoende variabeln 

hållbarhetsarbete har ett betavärde på 0,455. Det innebär att om hållbarhetsarbete ökar så ökar även 

hållbarhetsredovisning inom kommunerna. Tabellen visar att detta resultat är signifikant på ≤0,01, 

vilket innebär att det med 99 % säkerhet går att säga att det inte beror på slumpen. Denna modell tar 

även hänsyn till tid som en oberoende variabel som de två tidigare modellerna inte har gjort då tid 

inte har varit en möjlig variabel då vi har sett till varje år för sig. Det vi kan utläsa utifrån den 

ostandardiserade b-koefficienten är att den beroende variabeln hållbarhetsredovisning och den 

oberoende variabeln tid har ett betavärde på 7,516. Det innebär att om tiden ökar, ökar även 

hållbarhetsredovisningen, i detta fall när hållbarhetsredovisningen från 2016 studeras istället för 

2012. Det tabellen även visar är att detta resultat är signifikant på ≤0,01, vilket innebär att det med 
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99 % säkerhet går att säga att det inte beror på slumpen. Till studiens andra oberoende variabel som 

i detta fall är storlek och även en kontrollvariabel i denna studie. Här ligger b-koeffcienten på -

6,025E-6 och motsvarar -0,000006025. Det innebär att den beroende variabeln 

hållbarhetsredovisning minskar med -0,000006025 när kontrollvariabeln storlek mätt i 

befolkningsmängd ökar med 1. Det vi kan se i tabellen att storlek inte är signifikant då det har en 

signifikansnivå på 0,466.   

5.3 Sammanfattning av resultatkapitlet 

Om vi ska sammanfatta resultatkapitlet samtidigt som vi kopplar det till vår första del av syftet som 

innebär att undersöka om det finns ett samband mellan kommuners hållbarhetsarbete och dess 

hållbarhetsredovisning, besvaras i en scatterplot nedan. Denna scatterplot har tagit hänsyn till alla 

40 kommuner 2012 samt 2016 och genom att titta på lutningen på denna linje som pekar uppåt visar 

den att det finns ett positivt samband mellan kommunernas hållbarhetsarbete och dess 

hållbarhetsredovisning. Det vill säga att om hållbarhetsarbetet ökar, så ökar även 

hållbarhetsredovisningen. Detsamma gäller om hållbarhetsredovisningen ökar, så ökar även 

hållbarhetsarbetet i kommunerna. Med hjälp av denna bild besvaras vårt först delsyfte samt vår 

första frågeställning om att det föreligger ett positivt samband mellan kommuners hållbarhetsarbete 

och dess hållbarhetsredovisning.  

 

 
Diagram  4: Scatterplot på hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete  
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Det som går att utläsa i tabellerna 12, 14 och 16 om man tittar på den standardiserade b-

koefficienterna är att det är hållbarhetsarbete som har den starkaste effekten på 

hållbarhetsredovisningen. Detta framgår eftersom att hållbarhetsarbete har den största koefficienten 

jämfört med storlek i tabell 12 och 14. Medan den även har den största koefficienten i tabell 16 

jämfört med storlek och tid. Det visar på att hållbarhetsarbete har den starkaste effekten på 

hållbarhetsredovisningen, vilket innebär att det är denna variabel som påverkar 

hållbarhetsredovisningen mest.  

 

För att vidare sammanfatta resultaten av empirin kan det konstateras att det är stora skillnader 

mellan kommunerna som ligger i framkant gällande hållbarhetsredovisning och kommuner som inte 

har kommit lika långt med det. En starkt förklarande orsak till detta som även styrks av empirin är 

att hållbarhetsarbete verkar vara en förklarande faktor, en faktor som har stor påverkan på om 

kommuner tenderar att hållbarhetsredovisa mer än andra och som vi även ser i scatterploten 

ovanför. Genom att göra ett korrelationstest ser vi om de oberoende korrelerar med varandra, ingen 

av de oberoende variablerna har en korrelation med varandra som överstiger 0,7-0,8. Vilket innebär 

att ingen av de oberoende variablerna korrelerar starkt med varandra. Det intressanta man ser i 

korrelationstestet är att det visar att hållbarhetsarbete och storlek korrelerar, det visar även att 

resultatet är signifikant på ≤0,01 då det fått 0,000 i signifikansnivå. Vilket gör att vi med 99 % 

säkerhet går att säga att det inte beror på slumpen. Genom att göra en multipel regressionsanalys 

konstaterades att samtliga variabler har någon form av relation till hållbarhetsredovisningen. Det är 

hållbarhetsarbete och tid som har en positivt relation till hållbarhetsredovisning samt att båda dessa 

variabler även visar att resultaten är signifikanta. Medan storlek har en negativ relation till 

hållbarhetsredovisningen. I tabell 15 presenteras förklaringsgraden, den ligger på 0,575 och innebär 

att 57,5 % av variationen i hållbarhetsredovisningen kan förklaras med hjälp av studiens oberoende 

variabler. Det innebär att hållbarhetsarbete, tid och storlek har en påverkan på hur en kommun 

tenderar att hållbarhetsredovisa, det vill säga att det föreligger ett samband mellan dessa variabler.  
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6. Diskussion 

________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras vad våra resultat kan bero på, utifrån att koppla dem till de aktuella 

teorierna som tidigare har presenterat samt jämföra resultatet med tidigare forskning. I kapitlet hör 

punkterna 6.1 och 6.2 till teorier som kan förklara om det finns ett samband mellan kommuners 

hållbarhetsarbete och dess hållbarhetsredovisning, som är denna studies första delsyfte samt första 

frågeställning. I punkt 6.3 förs en diskussion om det skett en förändring över tid i att 

hållbarhetsredovisa hos kommunerna, detta är även studiens andra delsyfte och vår andra 

frågeställning i denna studie.  

________________________________________________________________________________ 

6.1 Legitimitetsteorin 

O´donovan (2002) för ett resonemang om att organisationer ofta känner sig kravfyllda att leva upp 

till samhällets förväntningar. Vidare förklarar Campbell (2003) att hållbarhetsredovisningar är ett 

verktyg för organisationer att leva upp till samhällets förväntningar och därmed legitimera sin 

verksamhet. Afza, Ehsan och Nazir (2015) är inne på samma linje som Campbell (2003) och 

uttrycker det som att organisationer kan skapa sig konkurrensfördelar om de upprättar en 

hållbarhetsredovisning som är i linje med vad samhället förväntar sig av dem.  

 

I och med att det inte finns några lagstadgade bestämmelser på vad en hållbarhetsredovisning ska 

innehålla finns det möjlighet för organisationer att välja vilken information de vill redovisa och hur 

de ska vinkla den, vilket organisationerna i Higgins och Coffeys (2016) studie hade en tendens till 

att göra. Organisationerna de undersökte i deras studie hållbarhetsredovisar mer utförligt och på ett 

bättre sätt än jämfört med de resurser de lagt ner på hållbarhetsarbete. Det innebär att de visar 

allmänheten och intressenter att de faktiskt är bättre på hållbarhetsarbete än vad de faktiskt är och 

på det visar skapar de en bättre legitimitet. Detta kan i denna studie kopplas till att kommuner skulle 

hållbarhetsredovisa utförligt trots att deras hållbarhetsarbete inte stämmer överens med detta, i syfte 

att få samhället att tro att de uppfyllt vissa krav och därmed skaffat sig en bättre legitimitet. Utfallet 

av denna studie visade inga tendenser på detta, så frågan om att legitimitetsteorin skulle förklara 

resultatet i denna studie likt Higgings och Coffeys (2016) studie kan vi utesluta. Detta eftersom 

kommuner som hade ett svagt hållbarhetsarbete även tenderar till att hållbarhetsredovisa svagt.  
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6.2 Signalteorin 

Eccles et al. (2001) menar att organisationer som är stolta över vad de åstadkommit även tenderar 

till att vilja visa upp det för allmänheten, det vill säga att de vill signalera det. Resultatet i denna 

studie visar att ett bättre hållbarhetsarbete generellt sett leder till en bättre och utförligare 

hållbarhetsredovisning, det finns således ett positivt samband mellan variablerna. Chaing (2005) 

förklarar likt Eccles et al. (2001) att organisationer vill ge en god bild av sig själva gentemot 

allmänheten och sända ut rätt signaler. Chaings (2005) studie visar att bolag med bättre styrning har 

bättre resultat och det är de med bättre resultat som även avslöjar utförligare information om 

bolaget än de med sämre resultat (bortsett från den obligatoriska informationen). Detta resultat 

kopplar författaren till signalteorin i och med att de bolagen med bättre resultat även tenderar till att 

frivilligt signalera ut det till allmänheten. Detta kan jämföras med resultaten i denna studie, 

kommuner med ett bra hållbarhetsarbete även hållbarhetsredovisar bättre. Signalteorin kan vara en 

förklaring till detta, det vill säga att kommuner med ett bra hållbarhetsarbete är stolta över det och 

väljer därför att signalera det i form av en utförlig och bra hållbarhetsredovisning.  

 

I denna studie är det svårt att bortse från att ett bra hållbarhetsarbete leder till en bra 

hållbarhetsredovisning inom svenska kommuner. Något att reflektera över är vad Lozano, Nummert 

och Ceulemans (2016) kommer fram till i sin studie, det vill säga att en bra hållbarhetsredovisning 

tenderar att leda till ett bättre hållbarhetsarbete. Författarnas studie är dock gjord på företag och inte 

på kommuner, men det är intressant att de utgått från hållbarhetsredovisningen och inte 

hållbarhetsarbetet. Det hänger i och för sig ihop med denna studie, det vill säga att det positiva 

sambandet finns mellan variablerna hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Lozano et.al 

(2016) såg det ur det perspektivet att om företaget hållbarhetsredovisar bra så har de oftast större 

kunskap om hållbarhetsarbete och på det viset har ett bättre hållbarhetsarbete. Medan denna studie 

ser det som att ett bra hållbarhetsarbete vill framhävas och signaleras och ligger därför till grund för 

en bättre hållbarhetsredovisning.  

 

Även det Frostenson et al. (2013) menar att hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet går 

hand i hand, vilket innebär att hållbarhetsredovisningen ska spegla det faktiska hållbarhetsarbetet. 

Det resultat vi fått från denna studie tyder på att kommuner som fått ett högre index på 

hållbarhetsredovisningen även har ett högt index på hållbarhetsarbetet. Utifrån Frostenson et al. 

(2013) studie tyder detta på att hållbarhetsredovisningen faktiskt speglar kommunernas 

hållbarhetsarbete och att ett samband mellan hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning 

föreligger.  
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6.3 Förändring över tid  

I tabell 17 presenteras data i form av medelvärden för folkmängd och hållbarhetsredovisning för 

åren 2016 och 2012. Denna tabell visar att hållbarhetsredovisning har ökat med 11,99 % medan 

folkmängden hos kommunerna bara har ökat med 5,44 %. Med hjälp av denna jämförelse kan vi 

därför dra slutsatsen att hållbarhetsredovisningen faktiskt har ökat i kommunerna, då 

hållbarhetsredovisningen har ökat mer än vad befolkningsmängden har gjort. Det är även på detta 

sätt vi har använt folkmängd som en kontrollvariabel i de statistiska tester som vi har genomfört. 

Med detta skrivet kan resultaten om det skett någon förändring över tid kopplas till Aras och 

Crowther (2009) studie om att hållbarhetsredovisning har ökat över tid, vilket det även har gjorts 

hos de kommuner som vi har undersökt i denna studie.  

 

 
Tabell 17: Medelvärden för folkmängd och hållbarhetsredovisning 

 

Borglund et al. (2010) skriver att en undersökning från KPMG 2008 visar tydliga resultat på att 

hållbarhetsredovisningar har ökat med tiden. Undersökningen 2008 visar att de 250 största 

företagen i världen har gått från att 52 % hållbarhetsredovisar till att 79 % hållbarhetsredovisar, 

denna studie omfattar tiden 2005-2008. Detta går även se detta i Sverige, år 2008 redovisade 59 % 

av Sveriges 70 största företag separerade CSR/hållbarhetsredovisningar, vilket år 2005 endast var 

20 %, vilket är en markant ökning över dessa år. En förklarande orsak till detta framkommer i 

studien som Borglund et al. (2010) har gjort och det är för att företagen vill framhäva sitt 

hållbarhetsarbete i syfte att intressenter ska bli nöjda samt att kravet från intressenterna ökar på att 

företagen ska presentera sitt ansvarstagande.  

 

Borglund et al. (2010) skriver vidare att GRI:s standard för att hållbarhetsredovisa inte enbart syftar 

till att systematisera redovisningen utan att den även syftar på att utveckla och förbättra 

organisationers sätt att hållbarhetsarbeta. I studien framkommer det att det inte finns någon 

omfattande forskning kring att om man följer GRI:s sätt att hållbarhetsredovisa så skulle detta 

påverka hållbarhetsarbetet i organisationer. Detta är intressant då vi i vår studie utgår mycket från 
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GRI:s redovisningsprinciper, då denna studie utgått från två index som är framtagna genom att ha 

GRI:s principer som grund. Det diskuteras mycket i studien att stora utmaningar företag ofta ställs 

inför är vilka frågor man bör avgränsa sig mot och hur man bör rapportera och hur dessa frågor ska 

mätas.  

 

Som ett resultat av studien menar Borglund et al. (2010) att hållbarhetsredovisning är en läroprocess 

för företagen, då detta främst har varit aktuella hos de största företagen men nu även börjar 

tillämpas hos de mindre. Detta gör att utvecklingen av att hållbarhetsredovisa troligtvis kommer att 

öka med tiden, när man får mer kunskap inom området. Detta kan även avläsas ur denna studie när 

vi ser till storleken på kommunerna. Om vi går till den deskriptiva statistiken i tabell 6 så syns det 

att hållbarhetsredovisningen har ett medelvärde på 56,70 hos de kommuner som hamnade i toppen. 

Medan hållbarhetsredovisningen har ett medelvärde på 31,70 hos de kommuner som hamnade i 

botten, som vi kan se i tabell 9. Även i dessa tabeller kan vi se att medelvärdet för storleken hos 

topp kommunerna i tabell 6 är 167 858, medan för botten kommunerna i tabell 9 var medelvärdet 

bara 10 941. Med detta skrivet kan vi jämföra detta resultat som ligger i linje med vad Chen och 

Bouvain (2009); Borglund et al. (2010) studier som visade att företag som är större tenderar att 

hållbarhetsredovisa mer än vad mindre företag tenderar att göra. Detta är det närmaste vi har hittat i 

forskningssynpunkt som vi kan koppla till svenska kommuner och denna forskning är därför 

relevant då man även kan se kommuner som företag. Det innebär att det resultat vi har fått i denna 

studie stämmer överens med Chen och Bouvain (2009); Borglund et al. (2010) studier om att större 

företag, i detta fall större kommuner hållbarhetsredovisar i en större utsträckning än vad mindre 

företag gör, i detta fall mindre kommuner.  

 

En annan förklaring till varför kommuner inte väljer att hållbarhetsredovisa kan vara som Stubbs, 

Higgins och Milne (2012) menar i sin studie att en anledning till varför företag inte väljer att arbeta 

med hållbarhetsredovisning är att företagen tycker det är ”Nice-to-Do, not a Must-Do”. Detta 

innebär att företagen inte har resurserna till att redovisa hur de jobbar med hållbarhetsfrågor, trots 

att de jobbar med hållbarhet. Det vill säga att företagen fokuserar mer på att göra de rätta sakerna 

istället där man har resurser till, och för att sedan av vara resurser till exempelvis 

hållbarhetsredovisning i framtiden när man blivit större. Stubb et.al (2012) menar även att vissa 

företag inte anser att hållbarhetsredovisning tenderar att addera ett värde till företagen, då det kan 

ses mer som en kostnad i form av tid och pengar.  

 

Detta tyder på att de kommuner som är större till folkmängd tenderar att hållbarhetsredovisa mer än 

vad kommuner med mindre folkmängd tenderar att göra. En förklarande orsak till detta kan vara att 
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eftersom större kommuner har mer resurser att jobba med kan de även fokusera på 

hållbarhetsredovisningen i en större utsträckning än vad kommuner som är mindre och som inte har 

lika stora resurser och därför prioriterar de inte hållbarhetsredovisningen. Det kan kopplas till det 

Stubb et al. (2012) skriver i sin studie att kommunerna inte anser att det är en “Must-Do” sak, utan 

det är en “Nice-to-Do” sak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50 

7. Slutsatser, bidrag och vidare forskning  

________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vår slutsats att presenteras, vad vårt bidrag med denna studie blev samt ge 

exempel på vidare forskning inom det aktuella forskningsområdet.  

________________________________________________________________________________ 

7.1 Sammanfattande slutsats. 

Denna studie ämnas för att besvara studiens syfte som innebar:  

“Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan kommuners hållbarhetsarbete och dess 

hållbarhetsredovisning och om det skett någon förändring av hållbarhetsredovisningen över tid”. 

 

För att besvara detta syfte togs variablerna hållbarhetsredovisning, hållbarhetsarbete, tid och storlek 

i beaktning. Genom att sätta hållbarhetsarbete, tid och storlek i förhållande till 

hållbarhetsredovisning för att se om dessa variabler har någon påverkan på kommunernas 

hållbarhetsredovisning. Den beroende variabeln som under hela studiens gång varit 

hållbarhetsredovisning och där undersökningsvariablerna varit hållbarhetsarbete och tid, samt vår 

kontrollvariabel som varit storlek (folkmängd).  

 

Resultatet av denna studie visar att signalteorin kan vara en förklarande teori till att det finns ett 

samband mellan hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Eccles et.al (2001) menar i sin studie 

att företag som är stolta över vad de åstadkommit tenderar att vilja visa upp det för allmänheten, det 

vill signalera ut det. Genom att de kommuner i denna studie som hade ett högt hållbarhetsarbete 

också hade ett högre index i hållbarhetsredovisningen visar på att det finns ett positivt samband 

mellan dessa två faktorer. Det vill säga att om hållbarhetsarbete tenderar att stiga så kommer 

hållbarhetsredovisningen också göra det. Detta svarar på vår första frågeställning och vårt första 

delsyfte: “Om det finns ett samband mellan kommuners hållbarhetsarbete och dess 

hållbarhetsredovisning?”.  

 

Det resultat som kopplar till vår andra frågeställning och vårt andra delsyfte: “Om det har skett 

någon förändring över tid?”. Är att vi kan konstatera att en förändring har skett i kommunernas sätt 

att hållbarhetsredovisa mellan åren 2012 och 2016. Kommunerna var i snitt bättre år 2016 än vad de 

var år 2012 på att hållbarhetsredovisa. Förklarande faktorer till detta är att enligt Aras och Crowther 

(2009) att hållbarhetsredovisningen tenderar att öka med tiden. Det vill säga att företag blir bättre 

med tiden, vilket i detta fall också stämmer överens med kommunerna. Statistiken från denna studie 
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visar på att hållbarhetsredovisningen hos kommunerna har blivit bättre 2016 jämfört med 2012, då 

hållbarhetsredovisningen har ökat.  

7.2 Studiens bidrag  

7.2.1 Praktiskt bidrag 
I och med det rådande läget vad gäller intresset från samhället gällande hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsredovisningens framfart så bidrar denna studie med en förbättrad inblick i förhållandet 

mellan dessa. Samhällsinvånare, företag eller andra intressenter som funderar på att etablera sig 

eller flytta till någon kommun i Sverige kan utifrån kommunens hållbarhetsredovisning få en 

uppfattning om hur kommunen arbetar med hållbarhetsfrågor, vilket många prioriterar idag. Detta 

eftersom signalteorin visade sig vara tongivande vad gäller förhållandet mellan 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete och att legitimitetsteorin i princip var obefintlig. 

Viktigt att tänka på är att denna studie inte hade alla 290 kommuner med i undersökningen, vilket 

gör att detta inte går att lita på till 100%, men med stor sannolikhet i och med den låga 

signifikansnivån.  

7.2.2 Teoretiskt bidrag 
Tidigare forskning rörande sambandet mellan hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning som 

Lozano et al. (2016) kom fram till i sin studie var att företag som hållbarhetsredovisar utförligare 

även tenderar att arbeta med hållbarhetsarbete i större utsträckning. Det vill säga att om man vet hur 

man ska hållbarhetsredovisa så har man även större kunskaper om hållbarhetsarbetet. Det bidrag 

denna studie lämnar är först att undersöka om det finns ett samband mellan hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsredovisning, vilket denna studies resultat visar på det finns, det vill säga att det 

förekommer ett positivt samband mellan kommunernas hållbarhetsarbete och dess 

hållbarhetsredovisning. Tidigare studier tyder också på att hållbarhetsredovisningen tenderar att 

förbättras över tiden, vilket även denna studie tenderar tilla tt göra, det vill säga att 

hållbarhetsredovisningen har förbättrats mellan åren 2012 och 2016. Detta går i hand med det 

resultat som Aras och Crowther (2009) fick ut i sin studie om att hållbarhetsredovisningen bör öka 

med tiden.  

7.3 Förslag på vidare forskning  

Förslag på vidare forskning inom detta område är att undersöka om det finns fler samband mellan 

hållbarhetsredovisning och andra faktorer än hållbarhetsarbetet, vad som mer påverkar de olika 

kommunernas att hållbarhetsredovisa utförligare. Vidare studier skulle också kunna ta med samtliga 

290 kommuner i deras studier för att få ett ännu bättre och trovärdigare resultat, då vi i denna studie 
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enbart tittade på 40 kommuner totalt. Vi tycker att det skulle vara intressant att se på alla kommuner 

för att jämföra vårt resultat som vi fick i denna studie med deras för att se om detta gäller för 

samtliga kommuner som vi kom fram till i denna studie.  

 

Något som skulle vara intressant att studera vidare är vilken av faktorerna hållbarhetsredovisning 

eller hållbarhetsarbete som påverkar den ena eller andra faktorn mest. Det vill säga om 

hållbarhetsarbetet påverkar hållbarhetsredovisningen i större utförsåkning är vad 

hållbarhetsredovisningen påverkar hållbarhetsarbetet eller vice versa. Nu när 

hållbarhetsredovisningen börjar ta fart så skulle det vara intressant att se om hållbarhetsarbetet 

följer med i samma utsträckning. Detta behöver inte nödvändigtvis göras på kommuner, utan hade 

varit intressant att se överlag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53 

8. Källförteckning 

 Artiklar 

Aras, G., & Crowther, D. (2009). Corporate sustainability reporting: a study in disingenuity?. 
Journal of business ethics, 87(1), 279-288. doi: 10.1007/s10551-008- 9806-0 
 
Ashforth, B. E., & Gibbs, B. W. (1990). The double-edge of organizational legitimation. 
Organization Science, 1(2), 177–194. doi: 10.1287/orsc.1.2.177. 

Azevedo, S. G., Carvalho, H., Ferreira, L. M. & Matias J. C. O., (2016). A proposed framework to 
assess upstream supply chain sustainability. 1-21. doi: 10.1007/s10668-016-9853-0 

Bansal, P. (2005). Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development. 
Strategic Management Journal, 26(3), 197-218. doi: 10.1002/smj.441 
 
Baumgartner, R.J., & Ebner, D. (2010). Corporate sustainability strategies: Sustainability profiles 
and maturity levels. Sustainable Development, 18(2), 76-89. doi:10.1002/sd.447 
 
 
Campbell, D. (2003). Intra - and intersectoral effects in environmental disclosures: evidence for 
legitimacy theory? Business Strategy and the Environment, 12 (6), 357 – 371. doi: 10.1002/bse.375 
 
Campbell, D., Shrives, P., & Bohmbach-Saager, H. (2001). Voluntary Disclosure of Mission 
Statements in Corporate Annual Reports: Signaling What and To Whom? Business and Society 
Review, 106(1), p65, 23 p. doi: 10.1111/0045-3609.00102 
 
 
Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management Of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 39-48. doi: 10.1016/0007-
6813(91)90005-G 
 
Carroll, A. B. (1998). The Four Faces of Corporate Citizenship. Business & Society Review, Vol. 
100/101, s. 1-7. doi: 10.1111/0045-3609.00008 
 
Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility. Business and Society, 38(3), 268-295. doi: 
10.1177/000765039903800303 

Chaing, H. (2005). An empirical study of Corporate Governance and Corporate Performance. 
Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol.6, issue 1, pp.95-101 
 

Chen, S., & Bouvain, P. (2009). Is Corporate Responsibility Converging? A Comparison of 
Corporate Responsibility Reporting in the USA, UK, Australia, and Germany. Journal of Business 
Ethics, 87(S1), 299–317. doi: 10.1007/s10551- 008-9794-0  
 

Comyns, B., Figge, F., Hahn, T. & Barkemeyer, R. (2013). Sustainability reporting: the role of 
"search", "experience" and "credence" information. Accounting Forum, 37(3): 231-243. doi: 
10.1016/j.accfor.2013.04.006 
 



 

 54 

Connelly, B.L., Certo, S.T., Ireland, R.D. & Reutzel, C.R. (2011). Signaling Theory: A Review and 
Assessment. Journal of Management. Vol. 37, No. 1, 39-67. doi: 10.1177/0149206310388419 
 

Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures– a 
theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal,15(3), 282-311. doi: 
10.1108/09513570210435852 

Deegan, C., & Rankin, M. (1996). Do Australian companies report environmental news 
objectively?: An analysis of environmental disclosures by firms prosecuted successfully by the 
Environmental Protection Authority. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 9(2), 50–67. 
doi: 10.1108/09513579610116358 

Deegan, C., Gordon, B., (1996). A study of the environmental disclosure practices of Australian 
corporations. Accounting and Business Research. 26, 187. doi: 10.1080/00014788.1996.9729510 
 
 
Deegan, C., Rankin, M. Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and 
environmental disclosures of BHP from 1983--‐1997: A test of legitimacy theory. Accounting, 
Auditing & Accountability Journal, Vol. 15 Issue: 3, pp.312-343. doi: 
10.1108/09513570210435861 
 

Dumay, J., Guthrie, J., Farneti, F. (2010). GRI sustainability reporting guidelines for public and 
third sector organizations. Public management review. 37-41. doi: 10.1080/14719037.2010.496266 

Fernandez-Feijoo, B., Romero, S. & Ruiz, S. (2014). Commitment to corporate social responsibility 
measured through global reporting initiative reporting: factors affecting the behavior of companies. 
Journal of cleaner production, 81, 244-254. doi: 10.1016/j.jclepro.2014.06.034 
 
Freundlieb, M., Gräuler, M. & Teuteberg, F. (2014). A conceptual framework for the quality 
evaluation of sustainability reports. Management Research Review, 37(1), 19 - 44. doi: 
10.1108/MRR-04-2012-0087 
 
Gamerschlag, R., Möller, K., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of voluntary CSR disclosure: 
empirical evidence from Germany. Review of Managerial Science, 5(2–3), 233–262. doi: 
10.1007/s11846-010-0052-3  
 
Gherardi, L., Guthrie, J., & Farneti, F. (2014). Stand-alone sustainability reporting and the use of 
GRI in Italian Vodafone: A longitudinal analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences. doi: 
10.1016/j.sbspro.2014.11.045 
 
Giddings, B., Hopwood, B., & O'Brien, G. (2002). Environment, economy and society: fitting them 
together into sustainable development. Sustainable Development, 10(4), 187. doi: 10.1002/sd.199 

Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability… and how 
would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet. Accounting, 
Organizations and Society, 35(1), 47–62.  doi: 10.1016/j.aos.2009.04.006 
 

Guthrie. J., Farneti, F., (2008). GRI sustainability reporting by Australian public sector 
organizations. Public Money Manag. 28, 361-366. doi: 10.1111/j.1467-9302.2008.00670.x 



 

 55 

Guthrie, J., Petty, R., Yongvanich, K., Ricceri, F., (2004). Using content analysis as a research 
method to inquire into intellectual capital reporting. Journal of Intellectual Capital, 5, 282–293. doi: 
10.1108/14691930410533704 
 
Hahn, R. & Lülfs, R., (2014). Legitimizing negative aspects in GRI-orientedsustainability reporting: 
a qualitative analysis of corporate disclosure strategies. Journal of business ethics, (123), 401-420. 
doi: 10.1007/s10551-013-1801-4 

Hahn, R. & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: A review of results, 
trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. Journal of Cleaner Production, 
59: 5-21. doi: 10.1016/j.jclepro.2013.07.005 
 
Herbig, P. & Milewicz, John., (1993). The Relationship of Reputation and Credibility to Brand 
Success. Journal of Consumer Marketing, Vol. 10; No 3; pp 18-24. doi: 
10.1108/EUM0000000002601 
 
Higgins, C. & Coffey, B. (2016). Improving how sustainability reports drive change: a critical 
discourse analysis. Journal of Cleaner Production, 136, ss. 18-29. doi: 
10.1016/j.jclepro.2016.01.101 
 
 
Hooks, J. & van Staden, C.J. (2011). Evaluting enviromental disclosures: The relationship between 
quality and extent measures. The British Accounting Review. doi: 10.1016/j.bar.2011.06.005 
 
Jones, P., Hillier, D., Comfort, D., (2016). Materiality and external assurance in corporate 
sustainability reporting: an exploratory study of Europe’s leading commercial property companies. 
Journal of European Real Estate Research, 9 (2), 147 - 170. doi: 10.1108/JERER-07-2015-0027 
 

Kuzey, C., & Uyar, A. (2017). Determinants of sustainability reporting and its impact on firm 
value: Evidence from the emerging market of Turkey. Journal of Cleaner Production, 143, 27–39. 
doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2016.12.153  
 

Lodhia, S., Jacobs, K., Park, Y.J., (2012). Driving public sector enviromental reporing. Public 
Manag. Rev. 14. 631-647. doi: 10.1080/14719037.2011.642565 

Lozano, R., & Huisingh, D. (2011). Inter-linking issues and dimensions in sustainability reporting. 
Journal of Cleaner Production, 19(2), 99-107. doi: 10.1016/j.jclepro.2010.01.004 
 
 
Lozano, R., Nummert, B. & Ceulemans, K. (2016). Elucidating the relationship between 
Sustainability Reporting and Organisational Change Management for Sustainability. Journal of 
Cleaner Production, 125, 168 - 188. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.03.021             

 
McWilliams, A., Siegel, D., & Wright, P. (2006). Corporate social responsibility: Strategic 
implications. Journal of Management Studies, 43(1), 1-18. doi: 10.1111/j.1467-6486.2006.00580.x 
 
Montiel, I. (2008). Corporate social responsibility and corporate sustainability: Separate pasts, 
common futures. Organization & Environment, 21(3), 245-269. doi: 10.1177/1086026608321329 

 



 

 56 

Mori, R., Best, P. J. & Cotter, J. (2014). Sustainability reporting and assurance: a historical analysis 
on a world-wide phenomenon. Journal of Business Ethics 120(1): 1-11. doi: 10.1007/s10551-013-
1637-y 
 
Morris, R.D. (1987). Signalling, agency theory & accounting policy choice. Accounting & business 
research, 18(69), 47-56. doi: 10.1080/00014788.1987.9729347 
 
Norman, W. & McDonald, C. (2004). Getting to the bottom of the “triple bottom line”. Business 
Ethics Quarterly, 14(2), 243-26 doi: 10.5840/beq200414211 
 
O’Donovan, Gary. (2002). Environmental disclosures in the annual report: Extending the 
applicability and predictive power of legitimacy theory. Accounting, Auditing & Accountability 
Journal, 15:3, s. 344 – 371. doi: 10.1108/09513570210435870 
 
Pava, M. L. (2007). A repsonse to “getting to the bottom of ‘triple bottom line’”. Business Ethics 
Quarterly, 17(1), 105-110. doi: 10.5840/beq200717116 
 
Schwartz, B., & Tilling, K. (2009). ‘ISO-lating’ Corporate Social Responsibility in the 
Organizational Context: A Dissenting Interpretation of ISO 26000. Corporate Social Responsibility 
and Environmental Management, 16(5), 289-299. doi: 10.1002/csr.211 
 
Stubbs, W. Higgins, C. & Milne, M. (2012). Why Do Companies Not Produce Sustainability 
Reports? Business Strategy and the Environment, Vol. 22 (Issue 7), 456–470. doi: 
10.1002/bse.1756 
 
Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of 
Management Review, 20 (3), 571-610. doi: 10.5465/AMR.1995.9508080331 

Sweeney, L., & Coughlan, J. (2008). Do different industries report Corporate Social Responsibility 
differently? An investigation through the lens of stakeholder theory. Journal of marketing 
communications. doi: 10.1080/13527260701856657 

Sachs, J.D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. The 
Lancet, 379 (9832), 2206-2211. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60685-0 
 
Van der Ploeg, L. & Vanclay, F. (2013) Credible Claim or Corporate Spin?: a Checklist to Evaluate 
Corporate Sustainability Reports. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 
15(3), ss 1-21. doi: 10.1142/S1464333213500129 
 
Watson, A., Shrives, P. & Marston, C. (2002). Voluntary Disclosure of Accounting Ratios in the 
UK. The British Accounting Review, 34(4), 289-313. doi: 10.1006/bare.2002.0213 
 

Wilmshurst, Trevor D & Frost, Geoffrey R. (2000). Corporate environmental reporting: A test of 
legitimacy theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 13:1, s. 10 – 26. doi: 
10.1108/09513570010316126 

 

 



 

 57 

Elektroniska källor  

Afza, T., Ehsan, S., & Nazir, S. (2015). Whether companies need to be concerned about Corporate 
Social Responsibility for their Financial performance or not?  Hämtad 2017-12-01, från 
http://european-science.com/eojnss/article/view/2873 

Aktuell hållbarhet. (2017). Det här säger rankningen. Hämtad 2017-10-12, från 
https://www.aktuellhallbarhet.se/det-har-sager-rankningen/ 

Aktuell hållbarhet. (2017). Hela listan – Alla 290 rankade kommuner. Hämtad 2017-09-11, från 
http://kommunrankning.miljobarometern.se/hela-listan/ 
 
Borglund, T., Frostensson, M. & Windell, K. (2010). Effekterna av hållbarhetsredovisning. Hämtad 
2017-12-01, från 
http://www.regeringen.se/49bb56/contentassets/ae1b2a3db1a34b6491f2324ed526a657/effekterna-
av-hallbarhetsredovisning-n2010.30 
 
Global reporting. (2013). GRI G4-Part1 Reporting Principles and Standard Disclosures. Hämtad 
2017-11-04, från https://www.globalreporting.org/information/g4/Pages/default.aspx 
 
Global reporting. (2013). GRI G4-Part2 Implementation. Hämtad 2017-10-17, från 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf 

 
Global reporting. (2017). About sustainability reporting. Hämtad 2017-11-03, från           
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx 
 
Regeringen (2010). Effekt av hållbarhetsredovisning. Hämtad 2017-09-01 från, 
http://www.regeringen.se/49bb56/contentassets/ae1b2a3db1a34b6491f2324ed526a657/effekterna-
av-hallbarhetsredovisning-n2010.30 
 
Regeringskansliet. (2016). Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hämtad 2017-10-15, från 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-
hallbar-utveckling/ 
 
Shocker, A.D & Sethi, S.P. (1973). An approach to incorporating social preferences in developing 
corporate action strategies. Hämtad 2017-12-02, från 
https://www.researchgate.net/profile/S_Sethi/publication/245296693_An_Approach_to_Incorporati
ng_Societal_Preferences_in_Developing_Corporate_Social_Action/links/55759de208aeacff1ffcf32
6/An-Approach-to-Incorporating-Societal-Preferences-in-Developing-Corporate-Social-Action.pdf 
 

Slaper, T. & Hall, T. (2011) The triple bottom line: What is it and how does it work? Hämtad 2017-
11-08, från http://www.ibrc.indiana.edu/ibr/2011/spring/pdfs/article2.pdf 

 
Statistiska centralbyrån. (2017). Befolkningsstatistik. Hämtad: 2017-11-08, från 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/ 
 

Världsnaturfonden. (2017). Vad är klimatförändringar? Hämtad 2017-09-03, från 
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/vad-ar-klimatforandringarna/1124260-vad-ar-
klimatforandringarna 



 

 58 

Yang, L. & Guo, Z. (2014). Evolution of CSR Concept in the West and China. Hämtad 2017-10-10, 
från http://www.irmbrjournal.com/papers/1399193355.pdf  
 

Litteratur 

Ball, A. Grubnic, S & Brichall, J. (2014). Sustainability accounting and accountability in the public 
sector. Abingdon: Routledge 

Bennett, M, Burritt, R & Schaltegger, S. (2006). Sustainability Accounting and Reporting. 
Dordrecht: Springer. 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 
Stockholm: Liber AB. 
 

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial accounting theory. Second European ed. Maidenhead: 
McCraw-Hill Education. 
 
Eccles, R.G., Hertz, R.H., Keegan, M. & Phillips, D.M.H. (2001). The Value Reporting Revolution - 
Moving Beyond the Earnings Game. USA: Wiley.  

Frostenson, M., Helin, S. & Sandström, J. (2013). Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel: 
Roll, relevans och nytta. Stockholm: Handelns Utvecklingsråd. 
 
Grankvist, P. (2009). CSR i praktiken: hur företaget kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar. 
Malmö: Liber AB. 
 
Körner, S., Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder. Malmö: Studentlitteratur AB 
 
Nilsson, T. (2009). 125 år med Corporate Social Responsibility. Stockholm: Centrum för 
näringslivshistoria. 
 

Unerman, J., Bebbington, J. & O´Dwyer, B. (2007). Stakeholder engagement and dialogue. 
London: Routledge. 

Westermark, C. (2013). Hållbarhetsredovisning: Teori, standarder och praktiskt tillämpning. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Windell, K. (2010). CSR conferences as catwalks: the translation of an idea. Stockholm: Santérus 
Academic Press Sweden.  
   

    

  
 

 
                 



 

 59 

 
 
 
 
 
 
   

 

     

    

   

    

   

 

     

    

   

 

 


