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Abstrakt 

Titel: Sveriges kommuners hållbarhetsmått - om rapporteringen och användningen av dessa 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi (kandidatnivå) 

Författare: Cecilia Andersson och Sanna Krawe 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2014 – 06  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur Sveriges kommuner förhåller sig till 

hållbarhetsmått. Vi ska studera vilka hållbarhetsmått som rapporteras samt vad som påverkar 

användningen av dessa hållbarhetsmått. 

Metod: Vi har använt oss av en enkätundersökning som skickats ut per mail för att samla in vårt 

empiriska underlag. Vi har sedan analyserat underlaget med hjälp av programmet IBM SPSS 

Statistics 22 för att sedan redovisa våra resultat i form av tabeller och löpande text. 

Resultat & slutsats: Resultatet av vår studie visar att kommuner rapporterar hållbarhetsmått i 

genomsnitt i viss till måttlig utsträckning. Den visar även att kommuner med drivande 

kommunledning tenderar att rapportera och använda hållbarhetsmått i större utsträckning än andra 

kommuner. Den pekar också på att antal miljöprojekt som kommunen bedriver samt om kommunen 

låter sig inspireras av andra kommuner även påverkar utsträckningen av rapporteringen och 

användningen av hållbarhetsmåtten. 

Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till fortsatt forskning är att göra en mer ingående 

analys av Sveriges kommuners hållbarhetsredovisning då vi på grund av tidsbegränsning inte 

kunnat göra någon mer ingående analys. Vidare forskning kan granska vilka effekter den bristande 

hållbarhetsredovisningen i många kommuner orsakar. 

Uppsatsens bidrag: Vår undersökning bidrar till nya insikter om hur Sveriges kommuner 

hållbarhetsredovisar. Vi belyser vilka hållbarhetsmått som kommunerna rapporterar samt vad som 

påverkar rapporteringen och användningen av hållbarhetsmåtten. 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbarhetsmått, kommuner, legitimitetsteori, institutionell 

teori  
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Abstract  

Title: Swedish municipalities' sustainability metrics - about the reporting and the use of these 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Cecilia Andersson and Sanna Krawe  

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2014 – 06 

Aim: The purpose of this paper is to study how Swedish municipalities relate to sustainability 

metrics. We will study the sustainability metrics as reported, and what influences the use of these 

sustainability metrics. 

Method: We have used a questionnaire sent out by mail to collect our empirical evidence. We then 

analyzed the empirical data using the IBM SPSS Statistics 22 in order to then report our results in 

tables and continuous text.  

Result & Conclusions: The results of our study show that municipalities report sustainability 

metrics on average in some or moderate extent. It also shows that municipalities with driving 

leadership tend to report and use sustainability dimensions in a greater extent than other 

municipalities. It also suggests that the number of environmental projects which the municipality is 

engaged in and the amount of inspiration the municipality take of other municipalities also affect 

the extent of reporting and use of sustainability metrics.  

Suggestions for future research: Our suggestion for future research is to conduct a more thorough 

analysis of Swedish municipalities sustainability reporting then we because out of our time 

limitation cannot undertake a more thorough analysis. Further research could examine the impact of 

the lack of sustainability reporting in many municipalities’ causes. 

Contribution of the thesis: Our study contributes new insights into how Swedish municipalities 

sustainability reports. We highlight the sustainability metrics that municipalities report and what 

affects the reporting and use of these sustainability metrics. 

Key words: Sustainability reporting, sustainability metrics, municipalities, legitimacy theory, 

institutional theory  
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Förord 

Med denna kandidatuppsats om hållbarhetsredovisningen bland Sveriges kommuner avslutar vi våra 

tre års studier vid Högskolan i Gävle. Vi valde att göra hållbarhetsredovisning till vårt fokusområde, 

dels på grund av ett eget intresse som väckts genom de tre åren som vi läst på ekonomiprogrammet 

och med en slutinriktning på redovisning kändes valet givet. 

 

Vi vill tacka vår handledare Jan Svanberg som gett oss stöd och vägledning genom uppsatsens alla 

delar. Vi vill tacka våra vänner och familjer som varit ett stort stöd för oss då de har korrekturläst 

och kommit med tankeväckande frågor. Vi vill även tacka alla de respondenter som tog sig tiden att 

besvara vår enkät och gjorde det möjligt för oss att genomföra vår uppsats. 

 

Finspång/Hultsfred, juni 2014 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Cecilia Andersson   Sanna Krawe  
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1. Inledning 

 

Inledningsvis ska vi börja med en beskrivning av bakgrunden kring ämnet vi valt för vår studie. 

Vidare följt av en diskussion som tar upp problematiken inom hållbarhetsredovisning hos Sveriges 

kommuner. Sist följer en beskrivning av syftet med denna studie samt våra hypoteser. 

 

1.1 Problembakgrund 

Hållbarhetsredovisning utgår från begreppet Triple Bottom Line, vilket i korthet innebär en 

redovisning av de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av ett företag (Löhman & 

Steinholtz 2003). Med hållbarhetsredovisningen mäts, presenteras och tas det ett ansvar gentemot 

interna och externa intressenter för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar 

utveckling. Corporate Social Responsibility (CSR) är enligt Frostenson, Helin och Sandström 

(2012) det internationella etablerade begreppet på hållbarhetsredovisning. H.R. Bowen var en av de 

första med att introducera detta CSR-koncept som uppstod i mitten av 1900-talet (Perrini 2006). 

Enligt Perrini (2006) hävdade Bowen att ett företag har en skyldighet att följa de riktlinjer, fatta de 

beslut samt agera på det sätt som uppfyllde samhällets värderingar och normer. Bara under de 

senaste femtio åren har det skett en drastisk ökning av det sociala och miljömässiga 

hänsynstagandet bland företagen (de Lange, Busch & Delgado-Ceballos 2012). 

 

Redan 1981 grundades uttrycket hållbar utveckling av Lester Brown och spred sig på en 

internationell nivå 1987 i samband med FNs rapport “Vår gemensamma framtid”, även kallad 

Brundtland-rapporten (Benneworth, Conroy & Roberts 2002; FN 2012). Detta gjorde miljöfrågan 

till en prioritet i det politiska sammanhanget (Del Bello 2006). I denna rapport definierar FN (1987, 

s. 41) hållbar utveckling på detta sätt: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs.” 

 

Fem år efter det att Brundtland-rapporten skrevs, 1992, hölls ett nytt FN möte i Rio de Janeiro där 

en handlingsplan för visionerna i Brundtland-rapporten skulle skrivas (Benneworth, Conroy & 

Roberts 2002). Denna handlingsplan fick namnet Agenda 21 då den skulle leda företag och 

regeringar in i det tjugoförsta århundradet, 2000-talet. Denna handlingsplan var den mest 
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omfattande som skrivits i FN och innehåller 1 400 paragrafer fördelade på 40 kapitel. Agenda 21 

var utbrett under 90-talet men har på senare tid avtagit och ersatts av andra typer av ramverk 

(Naturvårdsverket 2006b). 

 

En stor betydelse för framväxten av CSR var den diskussion som fördes under nittiotalet kring 

transparens, kontroll och riskminimering. Detta eftersom utvecklingen hade lett till ett 

granskningssamhälle vilket innebar att företagen granskades i större utsträckning än tidigare och 

krävdes på insyn, genomskinlighet, klarhet, öppenhet och tydlighet (Frostenson, Helin & Sandström 

2012). Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) arbetar många företag aktivt med 

hållbarhetsfrågor. De anser även att arbeten som exempelvis kollektivavtal, jämställdhetsplaner 

samt regler och policys kring arbetsmiljö och diskriminering skulle kunna redovisas för i en 

hållbarhetsredovisning. Sedan att företag väljer att inte redovisa för dessa typer av arbeten ser 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) som en nackdel. De menar på att företagens CSR-

arbeten endast kan bli värdeskapande först när transparensen kring hållbarhetsarbetet ökar och man 

redovisar för sina miljö- och sociala arbeten. En annan viktig betydelse för framväxten av CSR är 

media. Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) menar på att media är med och påverkar bilden 

av vad som anses vara rätt och fel i dagens affärsverksamhet och inom den svenska median är CSR 

ett väletablerat begrepp. 

 

Till följd av efterfrågan på mer hållbarhetsredovisning grundades år 1997 Global Reporting 

Initiative, GRI (GRI u.å.). GRI arbetar för att skapa enhetliga riktlinjer som företag över hela 

världen ska kunna använda. Riktlinjerna är formade efter principen “följa eller förklara” vilket 

innebär att man kan välja att göra avvikelser om en tydlig förklaring med motivering anges för 

denna avvikelse. Denna uppbyggnad gör riktlinjerna användbara för alla företag, oavsett storlek 

eller bransch, utan att kompromissa på huvudsyftet av redovisning och rapportering. Genom att 

följa GRI:s riktlinjer ska hållbarhetsredovisningen visa åstadkomna resultat mot bakgrunden av 

organisationens åtaganden, strategier samt hållbarhetsstyrning.  

 

GRI:s riktlinjer ses idag som en standard för hållbarhetsredovisning för företag över hela världen. 

KPMG är ett globalt redovisningsföretag som vart annat år genomför en undersökning av 

hållbarhetsrapporteringen i världens länder. År 2013 undersöktes de 100 största företagen i 41 

länder och enligt denna undersökning använde 78 procent av dessa företag GRIs riktlinjer. I Sverige 

är den siffran över 90 procent (KPMG 2013). Dock finns inga siffror på hur utbredd användningen 

av GRI är inom Sveriges kommuner.  
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Samtliga svenska kommuner bör följa sin egen lokala Agenda 21 samt de miljömål som riksdagen 

fastställt (Regeringskansliet 2013). Miljömålen har funnits i Sverige sedan år 1999 och bestod då 

utav 15 nationella miljökvalitetsmål (Miljömål 2013a). Dessa utvecklades senare till 71 stycken 

delmål. År 2002 inrättades Miljömålsrådet som skulle ansvara för att arbetet kring kvalitetsmålen 

upprätthålls. Under årens gång har strukturen på arbetet förändrats och det är idag Naturvårdsverket 

som ansvarar för upprätthållandet av arbetet. Idag består miljömålen utav ett generationsmål, 19 

stycken etappmål samt 16 miljökvalitetsmål (Miljömål 2013b). Generationsmålet är det 

övergripande målet som ska vägleda arbetet inom miljöområdet. Det fastställer den förändring som 

behöver ske i samhället för att miljökvalitetsmålen ska uppnås. Etappmålen är delmål som ska 

uppnås i arbetet mot att slutligen nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen 

presenterar och förtydligar vad miljöarbetet slutligen ska leda fram till. Varje år ska ansvarig 

myndighet sammanställa en rapport över hur arbetet med deras respektive miljömål går och 

Naturvårdsverket ansvarar sedan för att sammanställa dessa rapporter och presentera denna för 

regeringen (Ibid.). 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning har genererat flera anledningar till varför det är viktigt att hållbarhetsredovisa. 

Dock menar Ball och Grubnic (2007) på att den tidigare forskningen som finns inom 

hållbarhetsredovisning nästan helt uteslutande har inriktat sig på vinstdrivande företag och således 

gjort att den offentliga sektorn blivit förbisedd i detta ämne. Ytterligare forskning är därför starkt 

efterfrågat av Ball och Grubnic (2007) på grund av att de anser att den offentliga sektorn står för en 

stor del av den globala ekonomin och följaktligen har stor påverkan på både miljön och på 

samhället. Även Sciulli (2011) yrkar på att mera forskning kring den offentliga sektorns 

hållbarhetsredovisning bör göras. I sin artikel om hållbarhetsredovisning inom den offentliga 

sektorn i England understryker även Cooper och Pearce (2011) behovet av mer forskning kring 

ämnet hållbarhetsredovisning inom den offentliga sektorn.  

 

Önskan att kunna marknadsföra sig som en miljövänlig kommun driver kommuner till att arbeta 

mer med hållbar utveckling och i förlängningen då även miljömålen. Detta på grund av att 

miljömålen är en trovärdig bas för det lokala arbetet (Naturvårdsverket 2006a). Zavattaro (2010) 

menar på att det finns en känslomässig förbindelse till miljön som gör att om kommuner liksom 

företag väljer att värna om miljön kan de marknadsföra sig på ett sätt som upplevs av omvärlden 

som positiv. Detta görs således genom ett visat engagemang till sitt hållbarhetsarbete som vidare 
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ska leda till en påverkan bland såväl andra företag som invånare att göra likadant. Camagni, Capello 

och Nijkamp (1998, s. 105) betonar även detta genom citatet: 

“This promising profile of a city as a window of environmental opportunities is increasingly 

coming to the fore in institutional agenda formation for sustainable development” 

 

Miljömålsarbetet är ett viktigt steg i riktningen mot ett hållbart samhälle men kommunerna har fått 

utstå kritik kring sin rapportering av detta (FAR 2013). Branschorganisationen för 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), delar 

årligen ut ett pris för bästa hållbarhetsrapportering vari det mellan åren 2009 och 2012 fanns en 

priskategori för “Offentlig sektor” (FAR 2012). Detta för att belysa vikten av att även den offentliga 

sektorn upprätthåller korrekta hållbarhetsredovisningar. Denna kategori har emellertid tagits bort 

och enbart ett hedersomnämnande hann delas ut. Lars-Olle Larsson, ordförande i juryn för bästa 

hållbarhet år 2010 (FAR 2010) säger att kommuner och landstings redovisning sällan är styrkta av 

tredje part samt att de inte följer normerande riktlinjer för hur redovisningen ska utformas. Detta är 

ett problem som vi anser bör utforskas på grund av att kommuner har ansvaret över stora delar av 

den miljö vi har här i landet och det bör därför ligga i deras samt deras intressenters intresse att 

arbeta mot en bättre miljö. I dagsläget är det svårt för intressenterna att kunna granska kommunerna 

och se vad de gör för miljön då alla kommuner arbetar på så vitt skilda sätt. Därför anser vi det 

viktigt att alla kommuner upprättar tydliga och innehållsrika hållbarhetsredovisningar för att ge 

utomstående en klar bild över hur kommunerna arbetar med hållbarhet och vilka resultat det ger. 

Befolkningen räknar även med att den offentliga sektorn intar en ledande position inom samhället 

och organisationerna inom detta samhälle för att föra ett hållbart arbete (Albareda, Lazano, Tencati, 

Midttun & Perrini 2008; Ball & Grubnic 2007; Lidskog & Uggla 2009). I och med det betonar även 

Olausson och Uggla (2009) betydelsen av den offentliga kommunikationen och 

informationsspridningen. Den offentliga sektorn, däribland kommunerna, måste således skapa större 

insikt om deras roll som ledstjärna för övriga organisationer inom området kring hållbart arbete. 

Detta för att öka ansvarstagandet och medvetenheten kring socialt och miljömässigt ansvar 

(Vallentin & Murillo 2012). 

 

Det verkar inte gå att hitta två kommuner som utformar sin redovisning på samma sätt. Vissa väljer 

att implementera sin hållbarhetsredovisning i den ordinarie årsredovisningen som Öckerö kommun 

(2013) gör. Andra väljer att upprätta en helt fristående hållbarhetsredovisning som exempelvis 

Malmö kommun (2013) och sen finns det de som väljer att inte att utföra någon alls som Hällefors 
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kommun (2013). Det ligger också skillnader i hur ofta kommunerna väljer att publicera sin 

redovisning. Enligt Sveriges kommuner och landsting SKL (2014) är det 20 procent av alla 

kommuner som gör detta men det varierar från årligen till uppemot vart femte år. Naturvård, avfall 

och energianvändning är de tre gemensamma nämnare som vi finner att de kommuner som 

upprättar en hållbarhetsredovisning har med. Sedan har vissa kommuner gjort mer djupgående 

redovisningar än andra och tar upp ytterligare saker som exempelvis transport och dess påverkan på 

miljön. De mer djupgående och mer beskrivande hållbarhetsredovisningarna har således större 

betydelse än de korta mer översiktliga i det avseendet att det ger intressenterna, allmänheten och 

regeringen, en bättre och tydligare förståelse för hur kommunen engagerar sig och arbetar med 

hållbarhet och miljö. 

 

Problemet ligger således i att kommuner inte följer någon vedertagen standard och att alla gör på 

sitt eget sätt vilket leder till att en jämförbarhet mellan olika kommuner är omöjlig. En jämförbarhet 

mellan kommuner är önskvärd av flera anledningar. Dels kan kommuninvånarna vara intresserade 

av hur deras kommun står sig i jämförelse med andra kommuner för att kunna sätta press på sina 

kommunpolitiker att förbättra miljön i just deras kommun. Även från regeringens perspektiv är det 

bra att kunna jämföra olika kommuner med varandra. De kan då på ett enklare sätt se vart störst 

behov finns och på så sätt ordna resurser dit de behövs. Även FARs generalsekreterare Dan 

Brännström (FAR 2013) anser att kommuner och landsting måste bli bättre i utförandet av dessa 

rapporter då de inte upprätthåller samma transparens som till exempel statligt ägda företag ger. 

Detta kan delvis bero på att statlig ägda företag sedan den 1 januari 2008 måste 

hållbarhetsrapportera, med motiveringen att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring 

hållbarhetsfrågor (Westermark 2013) och att de bör följa riktlinjerna satta av GRI 

(Regeringskansliet 2007). Hållbarhetsredovisning är det verktyg som ska hjälpa arbetet med hållbar 

utveckling att gå framåt och därför är det viktigt med en tydlig rapportering samt uppföljning. Idag 

är de allmänt känt bland både akademiker och praktiker att den information som ges genom den 

traditionella finansiella rapporteringen inte längre är tillräcklig för att uppfylla de krav som interna 

och externa intressenter nu ställer. I dagsläget upprättar inte alla Sveriges kommuner en 

hållbarhetsredovisning och vissa av dem anser att hållbarhetsmått inte ens hör hemma i de 

finansiella rapporterna
1
. Vi anser att detta synsätt är fel och att kommunerna måste inse att 

hållbarhetsrapportering redan är en praxis inom företagsvärlden och även borde vara det inom den 

offentliga sektorn. Speciellt viktigt är det för den offentliga sektorn eftersom deras organisation inte 

                                                 

1
 Egen mailkonversation med respondent 
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kan analyseras och utvärderas genom enbart de traditionella finansiella måtten då de till största del 

tillhandahåller tjänster som till sin natur är mer abstrakta (Del Bello 2006). 

 

Den största mängden av forskningen inom hållbarhetsområdet har tidigare skett mot den privata 

sektorn (Deegan 2002) men forskningen har på senare år även börjat undersöka förhållandena inom 

den offentliga sektorn (Lodhia, Jacobs & Park, 2012; Adams, Muir & Hoque, 2014). Majoriteten av 

Sveriges kommuner väljer faktiskt att upprätta någon form av hållbarhetsredovisning (Westermark 

2013). Dock varierar rapporternas innehåll från kommun till kommun och hur rapporten redovisas 

är också något som varierar. Vissa väljer en fristående rapport medan andra väljer att inkludera den 

i sin ordinarie årsredovisning. Något som alla de svenska kommunerna dock har gemensamt är att 

ytterst få använder sig av externa granskare för att revidera hållbarhetsredovisningen. Detta trots att 

det är ett grundläggande krav från både GRI och FAR för att redovisningen ska bedömas som 

legitim (Westermark 2013). Lodhia, Jacobs och Park (2012) har i sin undersökning kommit fram till 

att den offentliga sektorn i Australien främst påverkas utav tvingande lagstiftning och interna krav 

och inte utav GRIs riktlinjer. Även Vormedal och Ruud (2009) har studerat lagstiftningens 

påverkan på hållbarhetsredovisningen. De fann att Norges lagstiftning var bristfällig och att många 

företag fann kryphål för att helt slippa genomföra rapporteringen. De menar på att för att kunna 

uppnå en transparent och enhetlig rapportering krävs det hårdare reglering ifrån myndigheter. 

 

I Sverige har relationerna mellan ekonomi och miljö fått ett allt tydligare fokus under de senaste 

åren. Det har blivit tydligt att även miljön påverkas av våra ekonomiska aktiviteter som konsumtion 

och livsstil. Spaargaren och Van Vliet (2000) menar att individer och organisationer måste väga in 

miljöpåverkan i deras beslutsled. De bör eftersträva en optimal balans mellan ekonomiskt, 

kulturellt, ekologiskt och socialt kapital. Vilket resulterar i att fokus inte längre enbart kan ligga på 

den ekonomiska aspekten utan även att miljön måste få sin plats i redovisningen. Ett viktigt verktyg 

för att lyfta fram de betydelsefulla miljöfrågorna inför ett beslutsfattande blir således 

miljöredovisning samt användning av miljöindikatorer. Enligt SKL (2009) har minst 100 

kommuner i Sverige genomfört någon form av miljöredovisning. I Hållbarhetsrådets enkät från 

2006 angav 61 procent av de tillfrågade kommunerna att de gör miljöbokslut och 52 procent uppgav 

att de använde sig utav miljöindikatorer. Mot slutet av 1998 var det bara 45 procent av Sveriges 

kommuner som lät miljöindikatorer ingå i deras Agenda 21-arbete. 

 

Enligt en undersökning gjord utav SKL (2014) ser de flesta kommunerna positivt på de nationella 

miljömålen och att arbetet mot dessa mål har satts i rörelse. Dock finns det undantag, enligt en 
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kommunrankning Miljöaktuellt (2013a) gjort med underlag ifrån egna enkäter samt underlag ifrån 

sju andra källor
2
 bryter 28 procent av kommunerna mot de miljömål som är fastställda. Det gäller 

dels EUs normer kring luftkvalitén men även den miljöförordning som lagfördes 2011. Samtliga 

kommuner måste mäta och rapportera sin luftkvalité till Naturvårdsverket men i Miljöaktuellts 

(2013b) undersökning svarade 15 procent av kommunerna nej på om de utförde de grundläggande 

undersökningarna. 

  

                                                 

2
 Gröna Bilister, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, 

Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt, Kolada – kommunernas och landstingens 

gemensamma databas 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera vilka hållbarhetsredovisningsmått Sveriges kommuner 

redovisar. Dessutom avser studien att förklara vad som påverkar rapporteringen av hållbarhetsmått i 

kommunerna samt vad som påverkar i vilken utsträckning de rapporterade måtten används inom 

kommunen.  

1.4 Hypoteser 

För att kunna svara på vårt syfte har vi formulerat följande hypoteser: 

 H1: Kommuner som är drivande mot miljöförbättringar tenderar att rapportera 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 

 H2: Kommuner som är drivande mot miljöförbättringar tenderar att använda 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 

 H3: Kommuner som bedriver många miljöprojekt tenderar att rapportera hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

 H4: Kommuner som bedriver många miljöprojekt tenderar att använda hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

 H5: Kommuner som bedriver miljöprojekt med större positiv miljöpåverkan rapporterar 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 

 H6: Kommuner som bedriver miljöprojekt med större positiv miljöpåverkan använder 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 

 H7: Kommuner som låter sig inspireras av andra kommuners hållbarhetsredovisningar 

tenderar att rapportera hållbarhetsmått i större utsträckning. 

 H8: Kommuner som låter sig inspireras av andra kommuners hållbarhetsredovisningar 

tenderar att använda hållbarhetsmått i större utsträckning 

 H9: Kommunstorleken påverkar i vilken utsträckning kommunen rapporterar 

hållbarhetsmått 

 H10: Kommunstorleken påverkar i vilken utsträckning kommunen använder hållbarhetsmått 

 H11: Kommuner som arbetar mer med Miljömålen tenderar att rapportera hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

 H12: Kommuner som arbetar mer med Miljömålen tenderar att använda hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

 H13: Kommuner som ser sig själva som miljövänliga tenderar att rapportera 

hållbarhetsmått i större utsträckning.  

 H14: Kommuner som ser sig själva som miljövänliga tenderar att använda hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 
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2. Teori  

I detta kapitel kommer tidigare forskning som ligger till grund för vår studie att introduceras. Till 

att börja med kommer begreppet hållbarhetsredovisning att presenteras följt av vår referensram 

med tillhörande teorier. Kapitlet avslutas till sist med en härledning av våra hypoteser. 

 

2.1 Hållbarhetsredovisning 
Det finns många sätt att arbeta med hållbarhetsmått vilket väckte vår nyfikenhet kring varför 

Sveriges kommuner inte använder ett standardiserat sätt för detta inom deras bransch. Detta skulle 

underlätta användandet av hållbarhetsrapporter då det blir lättare att jämföra kommuner mot 

varandra och se deras styrkor och svagheter. Ifrån flera håll ser vi efterlysningar på en mer 

kontrollerad hållbarhetsrapportering ifrån den offentliga sektorn (FAR 2013; Aall 2012). Vi ska i 

denna studie identifiera kommunernas rapportering av hållbarhetsmått och se vad som påverkar 

användningen av dessa mått. Som det ser ut idag finns det betydligt mer forskning kring 

hållbarhetsrapporteringen i den privata sektorn än vad som finns kring den offentliga sektorn 

(Deegan 2002).  

 

Syftet med hållbarhetsredovisning är att uppfylla intressenternas efterfrågan på hållbart arbete (GRI 

2009). Verksamheten ska mäta, presentera och ansvara för det hållbarhetsarbete de utför (GRI u.å). 

I dagsläget är hållbarhetsredovisning inte obligatoriskt för verksamheter i Sverige förutom för 

statligt ägda bolag och denna typ av redovisning har kritiserats för att den inte uppförs på ett 

enhetligt sätt mellan olika verksamheter. Vissa verksamheter överpresterar sin 

hållbarhetsredovisning och gör dem alldeles för komplicerade och svåra att förstå medan andra 

verksamheter presterar en undermåttlig redovisning utan något särskilt djup (Regeringskansliet 

2010; Sherman 2012). Samma sak sker inom kommunernas olika hållbarhetsrapporter, där vissa 

väljer en mer detaljerad och djupgående rapport och andra endast gör en kort övergripande 

presentation. År 1997 grundades Global Reporting Initiative, GRI, med målet att generera en 

standard för hållbarhetsredovisning som kan användas globalt. Det är idag den mest använda och 

allmänt kända standarden för denna typ av redovisning (KPMG 2013; Sherman 2012). Deras arbete 

grundas i tanken att skapa uniforma riktlinjer för hållbarhetsredovisning som går att användas 

internationellt. Hållbarhetsredovisningen ska enligt GRI (2009) kunna ge en rimlig och balanserad 

bild av de resultat som skapats av hållbarhetsarbetet inom organisationen. Det är viktigt att både 

positiva och negativa resultat visas upp i redovisningen. GRI:s riktlinjer går ut på att 
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hållbarhetsredovisningen ska visa de skapade resultaten med organisationens åtaganden, strategier 

och hållbarhetsstyrning i åtanke. 

Populariteten av hållbarhetsredovisning har ökat kraftigt bara de senaste åren (Hsu 2011; Sherman 

2012; Vallentin & Murillo 2012). Konceptet för företagens sociala ansvar, det så kallade Corporate 

social responsibility (CSR), skapades redan under femtiotalet av H.R. Bowen. Det har varit tal om 

miljö/socialredovisning sedan sjuttiotalet men genomslaget kom först efter Brundtland-rapporten 

1987 och Rio-konferensen 1992 som satte begreppet "hållbar utveckling" på kartan (Bowers 2010; 

Frostenson, Helin & Sandström 2012). Brundtland-rapporten handlade om frågor kring miljö och 

mänskliga rättigheter och skrevs på uppdrag utav FN. Rapporten fastställde hållbarhetsbegreppet 

som (FN 1987, s. 41):  

”… a development able to satisfy the need of the present generations without compromising the 

capacity of future generations to satisfy their needs… ”  

 

Citatet understryker budskapet om rättvisan mellan generationer som Brundtland-rapporten avger. 

Fem år efter Brundtland-rapporten, 1992, hölls ett nytt FN möte i Rio de Janeiro där en 

handlingsplan för visionerna i Brundtland-rapporten skulle skrivas. Denna handlingsplan fick 

namnet Agenda 21 då den skulle leda företag och regeringar in i det tjugoförsta århundradet, 2000-

talet. Denna handlingsplan var den mest omfattande som skrivits i FN och planen innehåller 

principer, strategier och mål för att nå en hållbar utveckling (Frostenson, Helin & Sandström 2012; 

Del Bello 2006). Agenda 21 är den fastställda planen för internationell hållbar utveckling men den 

består även av en del som kallas Local Agenda 21, LA21, som tar upp hållbart arbete på en lokal 

nivå (Del Bello 2006). Aall (2012) förespråkar att arbetet med Agenda 21 på en lokal nivå måste 

ske med ett samarbete mot styrande regering. Detta på grund utav att kommuner med ett starkt 

LA21 arbete inte får dra bort uppmärksamheten ifrån ett passivt nationellt arbete. Engagemanget 

kring Agenda 21 hade sin höjdpunkt under nittiotalet men är inte längre lika aktuellt vid 

hållbarhetsarbetet inom kommunerna (Naturvårdsverket 2006b).  

 

För att främja en hållbar utveckling behövs ett engagemang, väletablerade standarder och 

fortgående utveckling inom området. För att samhället ska kunna medverka fullt ut i utvecklandet 

av hållbarhet krävs bland annat rätt form av utbildning, delaktighet, inflytande, incitament och 

motivation. Som vi kan utläsa ovan förespråkar olika forskare olika modeller vid utformandet och 

användningen av hållbarhetsrapportering.  
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2.1.1 Triple Bottom Line 

Triple bottom line-principen ligger som grund för hållbarhetsredovisning. Denna princip grundar sig 

i idén att verksamheter ska redovisa sin påverkan på omvärlden i vilken de opererar på ett tydligt 

sätt. Som framgår av namnet ska redovisningen ske med grund i tre perspektiv; ekonomiska, sociala 

samt miljön. John Elkington presenterade denna princip i slutet av nittiotalet. (Sherman 2012; de 

Lange, Busch & Delgado-Ceballos 2012). 

 

Figur 2.1 Egen modell över "Triple Bottom Line". 

2.1.1.1 Ekonomiska perspektivet 

Ekonomisk hållbarhet i ett smalt perspektiv syftar på att organisationen har en förpliktelse att 

utveckla, producera och marknadsföra produkter som på lång sikt ska garantera organisationens 

tillväxt och fortlevnad (Crane & Matten 2007). Organisationens strategier måste således vara 

uppbyggda på långsiktiga vinstmål och inte på kortsiktiga sådana. Det ekonomiska perspektivet har 

även ett vidare synsätt på ekonomisk hållbarhet där man även ser till verksamhetens påverkan på 

det ekonomiska systemet i vilket de opererar. Exempelvis kan organisationer bidra till ekonomisk 

ohållbarhet genom att skapa karteller som över tiden försvagar marknadens funktion eller undvika 

att betala skatt vilket skulle leda till ett försvagande av de institutioner som samhället vilar på 

(Ibid.). Då det är kommuner som vi undersöker anser vi att det långsiktiga ekonomiska perspektivet 

är något som de redan nu uppfyller då de arbetar med samhället vilket är av största vikt att detta 

fungerar ekonomiskt på långsikt. Vi stödjer detta på det faktum att kommuner, tillskillnad från 

företag, inte kan lägga ner hela sin verksamhet när det går dåligt och måste således arbeta för 

ekonomisk hållbarhet på långsikt. 
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2.1.1.2 Sociala perspektivet 

Under 1990-talet började de sociala frågorna att integreras i hållbarhetsbegreppet eftersom de fanns 

en stor oro över att organisationer som verkade i u-länder hade en negativ inverkan på dess 

ursprungsbefolkning. Klyftan som finns mellan de rika och de fattiga har enligt FN:s upptäckter 

vuxit under de senast årtiondena i de flesta fattiga länderna. Det visar sig även att många länder 

dessutom har svårt att tillgodose sina medborgares mest grundläggande behov. För att generera en 

mer jämlik och rättvis värld har det sociala perspektivet således blivit till en central del av 

hållbarhetsutvecklingen (Crane & Matten 2007). Genom olika regleringar arbetar kommunerna 

aktivt med arbetet kring det sociala perspektivet med exempelvis att hjälpa utsatta människor i sin 

kommun. Detta är något som de flesta invånare anser vara ett arbete som ingår i kommunens 

grundläggande arbetsuppgifter. Avsaknaden av information hos vissa kommuner gör det dock svårt 

att hitta några konkreta stöd för om detta tillämpas på ett bra och tillräckligt effektivt sätt. 

Hållbarhetsredovisningen skulle fungera som ett bra verktyg att mäta och visa hur det ser ut och 

således kunna avgöra om arbetet som utförs är tillfredställande. 

2.1.1.3 Miljö perspektivet 

Miljöperspektivet sägs vara den källa ur vilken hållbarhetsbegreppet vuxit fram och begreppet 

förknippas till största del fortfarande utav just miljötänkande (Crane & Matten 2007). Rapporter om 

växthuseffekten och behovet av att sänka koldioxidutsläppen bidrar även till ett ökat fokus av 

miljöperspektivet. Perspektivet handlar således om att genom en effektiv hantering bevara de 

fysiska resurserna i naturen för framtiden. Utnyttjandet av en naturtillgång måste begränsas så att 

dennas framtida överlevnad inte hotas. Urholkar och exploaterar organisationer en specifik tillgång 

kan detta äventyra framtida generationers behovstillfredsställelse. På grund av detta lyfts frågor 

fram om exempelvis energin och möjligheterna för att ersätta fossila bränslen med mer hållbara 

energislag (Ibid.). Många kommuner inom Sverige marknadsför sig idag som miljövänliga 

kommuner som tar sig an diverse miljöarbeten. Problemet vi dock ser är var utomstående 

intressenter kan hitta information som styrker detta arbete så att det inte bara är tomt prat ifrån 

kommunernas sida. Vi finner det således viktigt med någon form av hållbarhetsredovisning för att 

kunna rapportera vilka arbeten som görs, hur de görs och hur resultatet utfaller. Vi skulle vilja se en 

tydligare redovisning bland kommunerna för de miljöprojekt som de avsatt, hur de uppnås och vad 

det i slutändan bidrar med. 

 

Sammanfattningsvis tror vi att de flesta kommunerna arbetar med alla tre perspektiven men att de 

måste bli bättre på att redovisa arbetet kring dessa. Det ekonomiska perspektivet är det mest 
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framträdande bland kommunerna men de måste arbeta mera för att implementera de övriga två 

perspektiven för att få en god mix. En hållbarhetsredovisning anser vi i dagsläget vara minst lika 

viktigt som den finansiella årsredovisningen, så varför vissa kommuner väljer att avstå helt från 

hållbarhetsredovisningen anser vi ytterst besynnerligt. 

2.1.2 Riktlinjer för hållbarhetsredovisningens utformning 

Idag finns inte någon etablerad praxis för hållbarhetsredovisningens struktur och innehåll 

(Westermark 1999). Detta kan bero på att hållbarhetsredovisningen generellt endast används i det 

syfte för att ge en allmän förståelse för miljöfrågorna och som ett konstaterande av resultatnivåer, 

till skillnad från den finansiell rapportering som har en stark anknytning till ekonomiska beslut 

(Ibid.). Utformningen av hållbarhetsredovisningens innehåll beror snarare på vilka intressenter som 

man väljer att rikta sig till. Informationen i rapporten måste vara relevant och tillämplig för 

beslutsbehoven hos intressenterna som organisationen riktar sig mot för att kunna vara användbar 

(Ibid.). Inom kommunerna anser vi att det ligger i både kommuninvånarnas och regeringens intresse 

att få information tillgänglig kring hur kommunen arbetar med hållbarhet för att på så sätt kunna 

sätta press på kommunen ifall de inte sköter sina åtaganden. Det kan vara svårt att generera 

standardiserade riktlinjer för hållbarhetsredovisningens utformning då en anpassning av 

redovisningen och nyckeltalen ofta görs utifrån de olika intressenternas behov av hur de vill 

använda sig av informationen. För att erhålla intressenternas uppskattning används öppenhet, insyn 

och regelbunden information om miljöarbeten som andra viktiga nyckelfaktorer.  

 

Europaparlamentet beslutade den 25 november 2009 om en förordning gällande den frivilliga 

rapporteringen av miljöredovisning, förordning (EG) nr 1221/2009, L 342, 22.12.2009. Detta är den 

tredje varianten av Europaparlamentets miljölednings- och miljörevisionsordning, även kallad Eco-

Management and Audit Scheme, EMAS (u.å.a). EMAS fungerar som ett verktyg som ska hjälpa 

företag och andra organisationer att utvärdera, rapportera och förbättra sin miljöprestanda (Ibid.). 

Förordningen (EG) nr 1221/2009, L 342, 22.12.2009 är obligatorisk för alla medlemsländer inom 

unionen och innebär att ett system måste etableras som möjliggör registrering enligt EMAS, det är 

dock sedan frivilligt för företag och andra organisationer att ansluta sig till miljöledningssystemet 

(EMAS u.å.b). 
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2.2 Referensram 
I vårt val av teorier har vi valt att utgå ifrån både legitimitetsteorin och även utifrån den 

institutionella teorin. Flera forskare hävdar att dessa två teorier är starkt kopplade till 

hållbarhetsredovisning (Bebbington, Larrinaga-Gonzáles & Moneva-Abadía 2008; Deegan 2002). 

Vissa forskare menar även att dessa två teorier överlappar varandra (Ibid.). Vi kommer sedan gå 

igenom innebörden av kommunernas arbete med miljömålen samt ge en förklaring till vad som 

menas med hållbarhetsmått. 

2.2.1 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin grundar sig i den politisk-ekonomiska teorin (Deegan & Unerman 2011). Teorin 

menar att samhället, politiken och ekonomin hänger ihop och är oseparerbara, ska man analysera en 

av aspekterna måste man ta hänsyn till de andra för att få ett meningsfullt resultat (Deegan & 

Unerman 2011). Legitimitet kan definieras som de upplevda uppfattningarna samhället har av 

organisationens handlingar. Handlingar som samhället lättare skulle kunna ta del av genom en 

hållbarhetsredovisning, vilket är ytterligare ett bra skäl för att tillämpa hållbarhetsredovisning inom 

kommunerna. Upplevs handlingarna korrekta utifrån rådande värderingar och normer upplevs även 

organisationen som legitim (Deegan & Unerman 2011). Dessa värderingar och normer brukar kallas 

ett socialt kontrakt. Detta kontrakt är odefinierat och ändras med tiden då samhällets normer 

förändras. Legitimitetsteorin grundar sig i att organisationer legitimerar sin tillvaro. Detta gör de 

genom att påvisa att den nytta organisationen ger samhället överstiger de samhällskostnaderna som 

uppkommer för att skapa samma nytta. Legitimitet kan klassas som en resurs utifrån detta och 

organisationen kan handskas med denna resurs genom att hållbarhetsrapportera (Deegan 2002). 

Legitimitet blir alltså oumbärlig för en organisations fortlevnad (Deegan 2007). Vi ska i vår enkät 

fråga i vilket utsträckning respondenten anser att dennes kommun finner att sin kommun upplevs 

som en miljövänlig kommun. Detta kommer vi sedan ställa i relation till de övriga svaren som ges 

kring hållbarhetsarbetet för att se ifall det stämmer överens med den upplevda uppfattningen.  

 

Legitimitetsteorin och den institutionella teorin går in i varandra och legitimitet är en viktig del i 

institutionell teori (Deegan 2002). De olika teorierna har dock olika infallsvinklar, den 

institutionella anser att organisationen påtvingas normer av samhället medan legitimitet anser att 

organisationen påverkar uppfattningen kring vad som är att anse som legitimt (Ibid.). Vi finner att 

dessa båda teorier är relevanta för vår studie då studien handlar om kommuner vilka är 

organisationer som både påverkar och påverkas av samhället. 
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2.2.1.1 Legitimitet och hållbarhetsredovisning 

Flera forskare har tidigare påvisat att hållbarhetsredovisning är ett sätt att skapa legitimitet och 

påverka omvärldens uppfattning av organisationen (Deegan 2002; Lim & Tsutsui 2012). 

Hållbarhetsredovisning kan dock även manipulera och vara missvisande menar vissa forskare (Lim 

& Tsutsui 2012; Zavattaro 2010). Genom att enbart ta med de positiva aspekterna av 

organisationens miljö och sociala arbete används hållbarhetsredovisning som ett sätt att skapa 

legitimitet trots att företaget egentligen inte har förtjänat det (Ibid.). Eftersom kommuners 

huvudsyfte är att tillgodose dess kommuninvånares behov och krav är det viktigt att invånarna anser 

att kommunen bedriver en legitim verksamhet (Ivarsson & Karlsson 2011). En kommun som 

genomför en bra hållbarhetsredovisning och som påvisar ett gott arbete kring den hållbara 

utvecklingen borde ha en starkare legitimitet än de kommuner som inte redovisar detta (Lidström & 

Roos 2011). Eftersom hållbarhetsredovisningen inom vissa kommuner är så pass bristfällig blir det 

svårt att skapa något konkret att basera deras legitimitet på. Det blir lätt för utomstående att hota 

kommunens legitimitet om den är uppbyggd enbart på tomma ord utan något som stödjer detta. Än 

en gång vill vi peka på att utförandet av en hållbarhetsredovisning borde ha större prioritet bland 

kommunerna. 

2.2.2 Institutionell teori 

Den institutionella teorin har enligt Deegan och Unerman (2011) utvecklats inom den ledande 

akademiska litteraturen sedan slutet av 1970-talet. Teorin anses bygga på idén att institutioner 

skapas utifrån aktörernas konstruktion av den sociala verkligheten. Fokus ligger i hur 

organisationers handlande följer och påverkas av de som anses vara legitimt av den närliggande 

omgivningen av andra organisationer snarare än att man följer de mest effektiva och logiska sättet 

att handla. Till motsats av organisationsteorin, som ser organisationer som effektiva verktyg och 

grundar sig i att skapa en förståelse för själva organisationen, vill den institutionella teorin istället 

skapa en förståelse för omgivningens påverkan (Deegan 2002; Eriksson-Zetterquist 2009). Hatch 

och Cunliffe (2006) menar på att de finns två typer av krav som ställs på en organisation utav dess 

omgivning. Ena typen omfattar de tekniska, ekonomiska och fysiska kraven som rör produktion och 

utbyte av produkter och tjänster. Den andra typen handlar om de sociala, kulturella, juridiska och 

politiska kraven som pressar organisationerna att anta specifika roller i samhället och upprätthålla 

en specifikt formad yttre fasad. I vårt fall betyder detta att samhällen som fokuserar på det första 

kravet premierar kommuner som på ett effektivt sätt kan upprätthålla tjänster och administration. 

Om samhället å andra sidan fokuserar på krav nummer två kommer de att premiera kommuner som 

agerar korrekt utifrån det sociala kontrakt som finns. Vi vill med vår undersökning se hur 
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kommunerna fokuserar på krav nummer två och belysa politikens inverkan på kommunernas 

hållbarhetsarbete.  

 

Det finns många definitioner på vad en institution är för något (Eriksson-Zetterquist 2009). En 

definition som Hatch och Cunliffe (2006) använder är den av W. Richard Scotts som menar på att 

en institution är en process av upprepande handlingar som ges mening. Dessa handlingar upprepas 

av olika skäl och de som anses ligga som orsaksgrund är tre utmärkande så kallade institutionella 

tryck. När skälen grundar sig på lagar och regler uppstår det första trycket som är ett så kallat 

tvingade institutionellt tryck och enligt Eriksson-Zetterquist (2009) innebär detta att de starkare 

organisationerna kommer att kräva av de svagare att anpassa sig till de formella och informella krav 

som har ställs. Vi anser att det första trycket är kopplat till kommunerna genom att högre instanser, 

så som regeringen, sätter både formella och informella krav på kommunerna. Kommunerna är 

tvingade att följa dessa tryck för att upprätthålla sin organisation. Det andra trycket kallas för ett 

härmande institutionellt tryck och handlar om att den sociala påverkan gör att organisationer väljer 

att efterlikna andra organisationer. Dessa härmande påtryckningar uppkommer enligt Eriksson-

Zetterquist (2009) när en organisation befinner sig i ett osäkert läge och genom att välja att imitera 

andra slipper organisationen att på egen hand ta itu och lösa sina uppstående problem. En imitation 

av en organisation kan lika väl göras medvetet som omedvetet. Vi anser att kommunerna genom 

uppkomsten av hållbarhetsredovisning medvetet eller omedvetet härmar andra kommuner för att 

implementera sin egen hållbarhetsredovisning för att på så sätt slippa börja om från grunden med 

detta arbete. Vi kommer i vår undersökning granska om de som hämtar inspiration ifrån andra 

kommuner till sin egen hållbarhetsredovisning påverkar rapporteringen och användningen av 

hållbarhetsmått. Det tredje trycket kallas för ett normativt tryck och innebär att en 

hållbarhetsredovisning upprättas utifrån de värderingar och normer som råder i samhället (Deegan 

2002). Enligt Deegan (2002) frambringar detta en förhoppning om att en enhetlig form ska bildas 

bland organisationer, detta för att försöka upprätthålla organisationers potentiella överlevnad. Inom 

den privata sektorn är GRI den norm av hållbarhetsredovisning som används men inom den 

offentliga sektorn finns ingen liknande norm utan alla kommuner upprättar detta på olika sätt 

(KPMG 2013). Eftersom kommuner till skillnad från företag inte läggs ner när det går dåligt kan 

detta bidra till att kommunerna inte prioriterar att utforma en enhetlig norm att arbeta efter. Detta 

påverkar inte organisationens potentiella överlevnad men det påverkar ändå kommunen på ett 

negativt sätt då de inte upprätthåller den transparens som efterfrågas. Vi anser att många av 

kommunerna således inte har gett vika för det tredje trycket. 
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2.2.2.1 Institutionella tryck och hållbarhetsredovisning 

Nyckeln som ska bidra till den fortsatta globala marknadsekonomin menar Utrikesdepartementet 

(2013) är Corporate Social Responsibility, CSR. De menar på att för att företag, staten och 

samhället ska kunna fortsätta vara verksamma i framtiden måste en acceptans och implementering 

av CSR genomföras. De bakomliggande faktorerna för införandet utav en hållbarhetsredovisning 

anser de Lange, Busch och Delgado-Ceballos (2012) vara den externa institutionella påtryckningen 

men även de interna resurserna och möjligheterna till införandet spelar också roll. Detta kan vara en 

av anledningarna till att många väljer att generera en symbolisk bild när det kommer till 

hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning kan även användas i andra syften såsom i ett 

marknadsföringssyfte eller i ett rent informativt syfte för externa och interna intressenter som både 

begär och behöver informationen (Hedberg & von Malmborg 2003; Zavattaro 2010). En 

undersökning av Naturvårdsverket (2006a) visar även att viljan om att marknadsföra sig som en 

miljövänlig kommun är en viktig faktor till utvecklingen av hållbarhetsarbetet. CSR omfattar de 

sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna men istället för att marknadsföra kommunen med 

en balans av alla tre aspekter verkar det vara endast den miljömässiga delen som kommunerna 

väljer att lägga störst fokus på vid hållbarhetsrapportering. Enligt Zavattaro (2010) är det av den 

enkla anledningen att den är lättare att marknadsföra samt att folket verkar mest angelägna att höra 

om den aspekten. Vi kommer i vår studie att undersöka om de kommuner som anser sig uppfattas 

som en miljövänlig kommun faktiskt arbetar mer aktivt med hållbarhetsmått eller om detta endast är 

tomma ord.  

 

Hållbarhetsredovisningens införande anser Caprar och Neville (2012) dock vara ett resultat av 

kulturella effekter och att utvecklingen har haft ett institutionellt tryck på sig. I sin artikel redogör 

de för två typer av kulturella effekter, en normerad och en anpassad effekt. Den normerade effekten 

handlar om att det är kulturen som genererar normerna kring hållbarheten i samhället. Den 

anpassade effekten innebär att en institutionell press som genereras av kulturen sätts på företag att 

faktiskt hållbarhetsredovisa. de Lange, Busch och Delgado-Ceballos (2012) resonerar i sin studie att 

det är den nationella kulturen som utgjorde grunden för antagandet av CSR. De normerande 

effekterna uppstår alltså när den nationella kulturen inverkar på utvecklingen av den institutionella 

pressen, som i sin tur då bidrar till att generera ett antagande av CSR. Den institutionella pressen 

kan förekomma på både lokal, nationell och internationell nivå. I dagsläget är 

hållbarhetsredovisning i de allra flesta fall en frivillig företeelse men Brammer, Jackson och Matten 

(2012) menar att den institutionella teorin vill ta hållbarhetsredovisningen ett steg längre. De menar 

att denna typ av redovisningen ska ta en större plats, bland annat genom statlig reglering. Detta steg 
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har till viss del redan tagits i Sverige då statligt ägda företag måste hållbarhetsrapportera enligt 

GRI:s riktlinjer (Westermark 2013). Vi anser att även kommunerna skulle dra nytta av en sådan 

reglering då de i dagsläget arbetar utifrån olika referensramar vilket försvårar tydligheten för de 

som vill ta del av informationen samt att jämförbarheten mellan kommunerna blir svårare att 

verkställa. 

2.2.3 Miljömål 

Idag arbetar flera olika instanser i Sverige med olika miljömål (Miljömål 2012a). Kommunerna är 

väldigt viktiga i detta arbete då de tar nationella och regionala mål och anpassar dessa utefter deras 

kommunala förutsättningar (Miljömål 2012b). Enligt en undersökning Naturvårdsverket (2006a) 

gjorde på uppdrag av regeringen var glesbygdskommuner och de kommuner som är befolkade med 

färre än 12 500 invånare de som arbetade sämst med miljömålen. Dock fann de att så mycket som 

84 procent av kommunerna arbetade med miljömålen men att kommunerna varken prioriterade 

miljömålen mycket eller lite. Det främsta skälet till att kommunerna inte arbetade i större 

utsträckning med miljömålen ansåg 60 procent av kommunerna vara bristande resurser (Ibid.). I 

vilken utsträckning arbetet med miljömålen ibland Sveriges kommuner ser ut idag är en av de saker 

vi vill belysa i vår undersökning. Vi ska i vår studie se om de kommuner som arbetar mer aktivt 

med miljömålen även rapporterar och använder den information som framkommer i större 

utsträckning än de som inte arbetar aktivt med miljömålen.  

 

Sedan 1999 har den offentliga sektorn i Sverige arbetat med olika miljömål. Först bestod arbetet av 

15 nationella miljökvalitetsmål som senare utvecklades till 71 delmål (Miljömål 2013c). För att 

kunna organisera och upprätthålla arbetet kring kvalitetsmålen inrättades år 2002 Miljömålsrådet. I 

dagsläget är det Naturvårdsverket som ansvarar för arbetet med miljömålen och strukturen på 

arbetet har förändrats något sen starten. Idag består miljömålen utav ett generationsmål, 19 

etappmål och 16 miljökvalitetsmål (Miljömål 2013b). Det övergripande målet som ska vägleda 

arbetet kring resterande miljömål och fastställa den förändring som behöver ske i samhället är 

generationsmålet. Etappmålens uppgift är att de ska bistå arbetet mot generationsmålet med olika 

delmål som behöver uppnås för att slutligen nå generationsmålet. Till sist finns miljökvalitetsmålen 

som förtydligar vad miljöarbetet ska leda fram till. De ansvariga myndigheterna ska årligen 

sammanställa en rapport över hur arbetet med de respektive miljömål går och slutligen ansvarar 

Naturvårdsverket för att sammanställa dessa och presentera sedan detta för regeringen (Ibid.).  
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Åtskilliga kommuner i Sverige har en positiv inställning till de nationella miljömålen och det arbete 

som satts i rörelse mot dessa mål (SKL 2014). Men detta gäller således inte alla kommuner och 

utifrån underlag från 8 olika källor
3
 däribland en kommunrakning gjord av Miljöaktuellt (2013a) 

visar det sig att hela 28 procent av Sveriges kommuner faktiskt bryter mot de uppsatta nationella 

miljömålen. Främst gäller detta EU:s föreskrifter kring luftkvalitén samt mot miljöförordningen 

som lagfördes 2011. Mätningar av luftkvalitén ska utföras av samtliga kommuner i Sverige samt att 

den ska sammanställas och rapporteras till Naturvårdsverket. Vad vi förstår utförs inte detta av 

samtliga kommuner och genom en undersökning gjord av Miljöaktuellt (2013b) framkom det att 15 

procent av kommunerna avvikit att utföra dessa primära mätningar.  

 

Miljömålsarbetet är ett viktigt steg i riktningen mot ett hållbart samhälle men kommunerna har fått 

utstå kritik kring sin rapportering (FAR 2013). I dagsläget finns ingen standard för hur 

hållbarhetsrapporterna ska se ut och kommunerna kan själva välja vad de vill att just sin rapport ska 

innehålla. Vi anser detta problematiskt snarare än positivt och enligt vår mening skulle någon form 

av införd standard öka och främja arbetet för flera utförda hållbarhetsrapporter bland Sveriges 

kommuner. Hos det statligt ägda företagen finns ett måste om att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s 

riktlinjer vilket ger deras rapporter en bättre transparens (Regeringskansliet 2007). Det är relativt 

okänt hur kommunerna i Sverige idag väljer att utforma sina hållbarhetsredovisningar och det är 

bristfälligt med tillgänglig information kring detta ämne. 

2.2.4 Hållbarhetsmått 

Då miljö och hållbarhet är abstrakta i sin natur behövs det ett sätt att kunna omvandla dessa till 

kvantitativa mått. Hållbarhetsmått används för att undersöka, visualisera och kommunicera 

förhållanden, förändringar och trender i miljön (Naturvårdsverket 1999). Det anses även vara ett 

användbart verktyg för att förbättra och bredda de politiska beslut som tas samt för att implementera 

visioner, strategiska mål och program (Astleithner & Hamdinger 2003; McDaniels 2000). Enligt 

Niemijer (2002) är en av fördelarna med hållbarhetsmått att de urskiljer nyckelfrågor utifrån en stor 

mängd information vilket då ger beslutsfattarna en bättre förutsättning att kunna se mönster och 

samband. Användningen av hållbarhetmått ska resultera i en ökad förståelse för hur olika system 

                                                 

3
 Miljöaktuellt, Gröna Bilister, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, 

Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt, Kolada – kommunernas och landstingens 

gemensamma databas 



Sveriges kommuners hållbarhetsmått   Andersson och Krawe 

 
27 

fungerar genom att man beskriver och försöker finna samband mellan olika komponenter och 

system (Beratan, Kabala, Loveless, Martin & Spyke 2004; Niemeijer 2002). 

 

Larsson (2004, s. 10) som citerar Miljömålsrådet ger följande definition av begreppet 

hållbarhetsmått: 

”… ett informationshjälpmedel som valts ut för att förmedla information om 

miljöutvecklingen, relaterat till målet samt med en bedömande text.” 

 

De anser även att hållbarhetsmått är verktyg som används för att kunna nå de olika miljömålen samt 

att de ska vara till hjälp vid uppföljnings- och utvärderingsarbeten som görs. Dessa hållbarhetsmått 

kan således ses som ett stöd vid bedömningar av exempelvis hur trender ser ut och vid förmedling 

av information gällande hur förändringen och utveckling av miljötillståndet ser ut. 

 

Figur 2.2 Egen modell över hållbarhetsmåttens roll i miljömålsarbetet.  

McCool och Stankey (2004) menar på att hållbarhetsmåtten har tre viktiga teoretiska roller för 

uppföljning och utvärdering av ekologisk hållbarhet. Det första handlar om att hållbarhetsmåtten 

utgör ett hjälpmedel för beskrivning av de aktuella tillstånd som komplexa system befinner sig i. 

För det andra är hållbarhetsmått beroende av feedbackprocesser vilket underlättar utvärderingen av 

resultaten av de olika handlingarna och policys som används för att främja en hållbar utveckling. 

Hållbarhetsmått hjälper för det tredje till med att uppmärksamma förändringar. Användningen av 

hållbarhetsmått har således stor potential att hjälpa till att formulera och kommunicera en hållbar 

politik på både lokal, regional, nationell och internationell nivå. Enligt Eckerberg och Mineur 

(2003) anses därför hållbarhetsmåtten återge hur man förstår och tolkar hållbar utveckling och vad 
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som prioriteras vilket leder till vad man i framtiden kommer att arbeta kring. I dagsläget finns det 

enligt SKL (2014b) ett 30-tal olika hållbarhetsmått bland Sveriges kommuner. Dessa omfattar 

energi, utsläpp till luft, fordon och körsträckor, ämnen i tätortsluften, återvinning av olika 

fraktioner, miljöledningssystem, grön flagg, sysselsatta i miljöföretag, skyddad natur, ekologisk 

odling, betesmark och äng, FSC-certifierad skog, vattentäkter med skydd, inköpta ekologiska 

livsmedel och energianvändning i offentliga lokaler. Syftet av vårt arbete är att identifiera vilka av 

ett antal givna hållbarhetsmått som Sveriges kommuner idag rapporterar samt undersöka i vilken 

utsträckning som dessa hållbarhetsmått faktiskt används.  

2.3 Härledning av hypoteser 

2.3.1 Drivande mot miljöförbättring 

Vi vill undersöka om kommunstyrelsens ledning påverkar rapporteringen och användningen av 

hållbarhetsmått.  

 

Styrelsens uppgift är att driva kommunen framåt och även om kommunen i sig inte behöver 

maximera någon vinst måste de driva kommunen för att optimera användningen av dess resurser. 

Ett synsätt är att kommunen utgår från ett opportunistiskt perspektiv för att utöka kommunens 

välfärd (Watts & Zimmerman 1990). Enligt Belkaoui och Karpik (1989) har företag med kunskap 

om hur man får företaget att gå med vinst även kunskap om det sociala ansvaret som i 

förlängningen leder till utökad hållbarhetsredovisning.  

 

Vi vill undersöka detta med hjälp av följande hypoteser: 

 H1: Kommuner som är drivande mot miljöförbättringar tenderar att rapportera 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 

 H2: Kommuner som är drivande mot miljöförbättringar tenderar att använda 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 
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2.3.2 Miljöprojekt 

Vi vill undersöka om kommunerna som bedriver miljöprojekt påverkar rapporteringen och 

användningen av hållbarhetsmått.  

 

I dagsläget finns många olika typer av ramverk och det kan vara svårt att omvandla handlingar till 

konkreta siffror (Epstein 2008). Detta kan göra att de miljöprojekt som bedrivs inom kommunen 

kanske inte alltid redovisas.  

 

Genom följande hypoteser vill vi undersöka och fastställa om miljöprojekten bland kommunerna 

har någon påverkan på utsträckningen av rapporteringen och användningen av hållbarhetsmåtten. 

 H3: Kommuner som bedriver många miljöprojekt tenderar att rapportera hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

 H4: Kommuner som bedriver många miljöprojekt tenderar att använda hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

 H5: Kommuner som bedriver miljöprojekt med större positiv miljöpåverkan rapporterar 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 

 H6: Kommuner som bedriver miljöprojekt med större positiv miljöpåverkan använder 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 

2.3.3 Inspireras av andra kommuner 

Vi vill undersöka om kommuner som inspireras av andra kommuner rapporterar och använder 

hållbarhetsmått i större utsträckning än de som inte gör det.  

 

Enligt den institutionella teorin påverkar företag i olika branscher varandra genom olika tryck. 

Företag inom samma bransch vill efterlikna varandra för att dra legitima fördelar av varandra. Inom 

denna teori finns ett område som kallas imiterande isomorfism (Deegan & Unerman 2011). Detta 

fenomen uppkommer då osäkerhet råder inom en organisation som då söker sig till att imitera andra 

(Eriksson-Zetterquist 2009). I den osäkra situationen stödjer sig organisationen på mer erfarna och 

framgångsrika organisationer inom sin bransch. Då hållbarhetsredovisning inte är en norm inom 

kommunerna kan detta ses som en osäkerhet hos vissa som då letar efter inspiration hos andra mer 

erfarna kommuner.  
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Vi vill därmed undersöka om de kommuner som säger sig inspireras av andra kommuner 

rapporterar och använder hållbarhetsmått i större utsträckning genom dessa hypoteser: 

 H7: Kommuner som låter sig inspireras av andra kommuners hållbarhetsredovisningar 

tenderar att rapportera hållbarhetsmått i större utsträckning. 

 H8: Kommuner som låter sig inspireras av andra kommuners hållbarhetsredovisningar 

tenderar att använda hållbarhetsmått i större utsträckning 

2.3.4 Kommunstorlek 

Vi vill undersöka om kommunens storlek påverkar mängden av rapporterade hållbarhetsmått samt 

användningen av dessa rapporterade mått.  

I Hahn och Kühnens (2013) studie framkommer det att företags storlek har ett linjärt positivt 

samband till deras rapportering av hållbarhetsmått. Även Cormier och Magnan (2004) undersökte 

detta fenomen och fann att ju större företag desto större utsträckning av hållbarhetsredovisningen 

gjordes. Detta går i linje med legitimitetsteorin då större företag syns mer och därmed blir mer 

granskade än mindre företag. De söker därför legitimitet genom att upprätthålla en högre grad av 

hållbarhetsredovisning då detta genererar legitimitet (Gallo & Jones Christensen 2011; Hahn & 

Kühnen 2013). 

 

Vi vill följaktligen se om detta stämmer överens med de svenska kommunernas 

hållbarhetsredovisning och gör det genom dessa hypoteser: 

 H9: Kommunstorleken påverkar i vilken utsträckning kommunen rapporterar 

hållbarhetsmått 

 H10: Kommunstorleken påverkar i vilken utsträckning kommunen använder hållbarhetsmått 

2.3.5 Miljömålen 

Vi vill undersöka om de kommuner som säger sig arbeta med Miljömålen verkligen återspeglar 

detta i sin rapportering och användning av hållbarhetsmått.  

 

Både Dalhammar (2008) samt Emmelin och Lerman (2004) påpekar att de flesta kommuner nämner 

Miljömålen men att få kommuner arbetar aktivt med dessa mål. Kommunerna använder sig av 

miljömålen i framtagandet av översiktsplaner men sen fortsätter inte arbetet med översiktsplanerna 

och således stoppar även arbetet med miljömålen (Emmelin & Lerman 2004). 
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Vi vill genom följande hypoteser undersöka om kommunerna som arbetar med miljömålen även 

arbetar med rapporteringen och användningen av hållbarhetsmått i större utsträckning idag: 

 H11: Kommuner som arbetar mer med Miljömålen tenderar att rapportera hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

 H12: Kommuner som arbetar mer med Miljömålen tenderar att använda hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

2.3.6 Miljövänliga kommuner 

Vi vill undersöka om de kommuner som upplever sig som miljövänliga faktiskt rapporterar och 

använder sig av hållbarhetsmått i verkligheten.  

Inom legitimitetsteorin finns uttrycket “legitimitetsklyfta” som innebär att den upplevda 

legitimiteten inte är densamma som det som faktiskt görs i verksamheten (Deegan & Unerman 

2011). Inom hållbarhetsområdet kan detta innebära att kommunen ses utifrån som en miljövänlig 

kommun men att de i realiteten inte arbetar och rapporterar hållbarhetsmått aktivt. 

 

Vi ska undersöka detta genom följande hypoteser: 

 H13: Kommuner som ser sig själva som miljövänliga tenderar att rapportera 

hållbarhetsmått i större utsträckning.  

 H14: Kommuner som ser sig själva som miljövänliga tenderar att använda hållbarhetsmått i 

större utsträckning.  
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3. Metod 

I detta avsnitt ska vi genomgående presentera vårt val av metod kring arbetet med denna studie. Vi 

kommer att diskutera de olika val vi gjort vid utformningen av vår enkät och operationaliseringen 

av denna samt vårt val av respondenter. Slutligen kommer vi att ta upp de hinder som uppstått samt 

hur vi har bemött dessa. 

 

3.1 Forskningsprocessen 

Vi har studerat flertalet vetenskapliga artiklar samt facklitteratur inom vårt valda område och fann 

att hållbarhetsredovisningen inom den offentliga sektorn är väldigt spridd. Vi fann kritik (FAR 

2013) mot hållbarhetsredovisningen inom den offentliga sektorn i Sverige och ställde oss frågan i 

vilken utsträckning kommunerna i Sverige egentligen rapporterar och använder sig av 

hållbarhetsmått. Finns det någon koppling mellan kommunens storlek och styre gentemot 

användningen av hållbarhetsmått? Dessa frågor ledde oss in på vårt syfte med studien. Vi vill 

således genom vår studie se om någon koppling finns mellan våra valda teorier och den empiri vi 

samlat in.  

 

När det gäller forskning finns det två typer av väsentliga teorier av förhållandet mellan teori och 

praktik, den deduktiva och den induktiva teorin (Bryman & Bell 2011). Den deduktiva teorin bygger 

på att man först samlar in befintlig teori inom sitt forskningsområde för att sedan utforma hypoteser 

ur denna teori som sedan ska prövas. Till sist ska dessa hypoteser prövas mot empiriskt insamlad 

data för att kunna bekräftas eller förkastas. Den induktiva teorin å sin sida startar med själva 

forskningen för att utifrån resultatet av denna skapa en teori. Vi har valt att anta ett deduktivt 

tillvägagångssätt i uppbyggnaden av vår uppsats. Vi har initialt börjat med att studera befintlig 

forskning i vetenskapliga artiklar och facklitteratur för att sedan gå vidare med att skapa vårt syfte 

samt våra hypoteser. Vi fortsatte därefter vårt arbete med att samla in och sammanställa vårt 

empiriska material. Till sist analyserade vi det sammanställda materialet och formulerade vår 

slutsats. 
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3.2 Den empiriska studien 

3.2.1 Forskningsstrategi 

Vid utformningen av forskningsstrategin finns det två sätt att gå till väga, genom en kvalitativ eller 

en kvantitativ strategi (Bryman & Bell 2011). Den kvalitativa strategin kan definieras som att den är 

tolkande och lägger sin vikt på ord och intervjuer medan den kvantitativa strategin fokuserar mer på 

mätning, datainsamling och analys. Den kvalitativa strategin är induktiv och forskaren väljer då att 

sätta sig in i den miljön som efterforskas för att kunna skapa en förståelse kring vad som ligger 

bakom t.ex. olika beslut och handlingar. Den kvantitativa strategin är deduktiv och forskaren har 

här ett mer matematiskt synsätt på insamlingen av data. Det viktigaste är att variablerna går att mäta 

och ställa mot varandra för att på så sätt förklara varför det är som det är. Många forskare menar på 

att man inte använder sig av en strikt kvalitativ eller strikt kvantitativ forskningsstrategi utan att 

man brukar hamna någonstans emellan dessa motpoler (Bryman & Bell 2011). 

 

Vi har valt att utgå ifrån den kvantitativa forskningsstrategin med tanke på vår stora grupp av 

respondenter och det faktum att vi är ute efter en statistisk överblick av rapporteringen och 

användningen av hållbarhetsmått. Då vi främst är begränsade av vår tidsram men även av våra 

respondenters stora geografiska spridning uppstår en problematik som gjort att vi inte valt den 

kvalitativa forskningsstrategin. Genomförandet och sammanställningen av ett så stort antal 

intervjuer hade varit övermäktigt och vi hade då istället fått begränsa vårt urval av respondenter för 

att kunna genomföra vår studie.  

3.2.2 Utformning av enkäterna 

Vi har som underlag i vår empiri den enkätundersökning som vi genomfört och således använder vi 

oss av primärdata. Vi valde att samla in nytt empiriskt material då vårt forskningsområde är relativt 

outforskat inom Sverige och vi fann således brister i att välja sekundärdata för vår analys. Vi har 

använt oss av enkätverktyget i Google Drive för att utforma och distribuera vår enkät. 

Utformningen av vissa frågor är gjorda på fri hand medan andra frågor har fått inspiration ifrån 

enkäten i artikeln Measurement of sustainability preformance in the public sector som är skriven av 

C. Adams, S. Muir och Z. Hoque (2014). Vi valde att skicka ut vår enkät per mail och inte via post 

då detta både är billigare och då det tar kortare tid att samla in svaren (Bryman & Bell 2011; Kylén 

2004). Frågorna vi har använt oss av är i största utsträckning med slutna svarsalternativ vilket Kylén 

(2004) samt Bryman och Bell (2011) menar har både för- och nackdelar. Fördelarna är bland annat 
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att svaren är lättare att bearbeta och ökar jämförbarheten i de svar som man erhåller. Nackdelar med 

slutna svarsalternativ kan vara att respondenten inte anser att deras svar på frågan finns 

representerat ibland svarsalternativen eller att respondenterna uppfattar ett visst begrepp på olika 

sätt vilket kommer generera olika svar (Ibid.). Med tanke på våra begränsningar har vi bedömt att 

fördelarna med slutna frågor väger över och därför valt att genomföra vår enkät med övervägande 

del slutna svarsalternativ. Då vi har tre frågor i vår enkät där respondenten ska svara i vilken 

utsträckning de använder det som efterfrågas rekommenderar Kylén (2004) att man använder sig av 

”flera frågor i en”. Detta gör att respondenterna kan uppfatta besvarandet som mindre betungande 

då de egentligen svarar på flera frågor fast under en och samma rubrik.  

3.2.3 Pilotstudie 

Vi valde att genomföra en mindre pilotstudie som innebär att ett test av enkäten görs på en mindre 

del av urvalet. Detta för att kunna hantera eventuella oklarheter i enkäten och göra det möjligt för 

respondenterna att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna besvara enkäten. Förändringarna kan 

således medverka till ett mer tillförlitligt resultat (Bryman & Bell 2011).  

 

Enkätens första utkast redovisades för vår handledare och efter det justerades vissa frågors 

utformning och mer beskrivande text lades dit för att på så sätt undvika oklarheter med vad det är vi 

vill ha svar på. En pilotstudie genomfördes sedan på fem stycken slumpmässigt utvalda kommuner. 

Ekonomiansvarig på respektive kommun fick då läsa igenom frågorna och därefter ge respons på 

vilka frågor som kunde tydliggöras ytterligare. Pilotstudien resulterade i att enkätfråga nummer 

femton ändrades genom att ett tredje svarsalternativ lades till “Ingen hållbarhetsredovisning”. Trots 

pilotstudien missades utformningen av svarsalternativen på enkätfråga tre, om hur många procent 

av mandaten som Miljöpartiet upptar i kommunen, där intervallen skulle behövt vara tätare för att 

på så sätt kunna se tydligare skillnader. 

3.2.4 Operationalisering 

En operationaliserings syfte är att beskriva variablerna som undersöks och på vilket sätt som de 

mäts (Bryman & Bell 2011). I vår enkätundersökning har vi valt att dela upp de 17 frågorna i tre 

olika block. Det första blocket tar upp allmänna frågor om respondentens kommun, det andra 

blocket handlar om hur kommunen arbetar med miljöfrågor och det tredje blocket tar upp frågor 

kring hur kommunen hållbarhetsredovisar. 
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3.2.4.1 Allmänna frågor 

Under detta block återfinns tre stycken frågor som handlar om respondentens kommun. De 

behandlar kommunens storlek (antal invånare), styrande parti och hur många procent av mandaten 

miljöpartiet besitter. Vi ska ställa dessa variabler mot hur kommunerna rapporterar hållbarhetsmått 

och om de påverkar användningen av dessa.  

Undersökningen av denna enkätfråga valdes bort i analysen då vi fann att denna variabel inte 

tillförde något till vårt resultat. 

 

Antal invånare 

Antal invånare besvaras genom en öppen fråga där respondenten fick fylla i antalet invånare inom 

kommunen. Detta är enligt Bryman och Bell (2011) en kvotvariabel då det är lika stort avstånd 

mellan alla steg i variabeln. Det är alltså lika stor differens mellan 100 – 101 invånare som det är 

mellan 10 000 – 10 001 invånare. 

 

Parti med flest mandat 

Genom en sluten fråga fick respondenten kryssa för vilket parti som hade flest mandat i kommunen. 

Svarsalternativen som listar de olika partierna kan inte rangordnas och är därmed så kallade 

nominalvariabler men kallas även för kategorivariabler (Bryman & Bell 2011). Vi valde att ta med 

alla partier som finns i Sveriges riksdag med tillägg för svarsalternativet “Annat” i de fall 

respondenten skulle ha något lokalt styrande parti.  

Till en början ansåg vi att valet av politiskt parti inom kommunerna skulle ge underlag för eventuell 

påverkan av rapporteringen och användningen av hållbarhetsmått vilket således resulterade i denna 

enkätfråga. Däremot valdes denna enkätfråga bort i analysen då vi fann att denna variabel inte 

tillförde något signifikant värde till slutresultatet. 

Miljöpartiets storlek 

Enkätfrågan besvarades genom slutna intervallalternativ där antalet procent av mandaten som 

miljöpartiet besitter i kommunen skulle anges. Intervallerna har inte ett lika stort avstånd mellan sig 

överallt och kallas därför för ordinalvariabler. Det innebär att svarsalternativen kan rangordnas men 

att avståndet mellan dessa inte är lika stora överallt (Bryman & Bell 2011). 

Tanken bakom denna enkätfråga var meningen som ett komplement till enkätfrågan som handlade 

om parti med flest mandat vilket skulle ytterligare påvisa vilken påverkan som valet av parti ger på 

hållbarhetsredovisningen. Eftersom 98 procent av alla kommuner svarade samma sak utgav inte 
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detta någon variation att studera och valdes därför bort i kommande analys. Detta hade som tidigare 

nämnt kunnat undvikas med ett tätare intervall på svarsalternativen eller genom att lämna frågan 

öppen för respondenterna att själva fylla i andelen procent. 

3.2.4.2 Miljöprofil 

I det andra blocket ställs fyra frågor kring kommunens arbete med miljön. Vi bad dem dels svara på 

hur många miljöprojekt de bedriver och dels om de anser att projekten bidrar positivt till miljön. 

Vidare frågade vi om de tror sig uppfattas som en miljövänlig kommun samt om de anser att 

styrande politiker arbetar aktivt mot miljöförbättringar.  

 

Antal miljöprojekt 

Genom slutna svarsalternativ fick respondenten besvara hur många miljöprojekt de bedriver. 

Alternativen var utformade som numeriska intervall där även svarsalternativet “inga alls” fanns 

med. Då avståndet mellan intervallen inte är lika stort på samtliga alternativ ingår dessa i kategorin 

ordinalvariabel (Bryman & Bell 2011). 

 

Miljöprojektens påverkan på miljön 

Enkätfrågan utformades som en följdfråga till föregående enkätfråga om antalet miljöprojekt. I 

denna enkätfråga fick respondenten genom slutna svarsalternativ ta ställning till i vilken 

utsträckning de ansåg att miljöprojekten påverkar miljön på ett positivt sätt. Svarsalternativen 

utformades som en Likert-skala (Bryman & Bell 2011) med fem stycken steg som gick ifrån “i 

väldigt stor utsträckning” ner till “i liten eller ingen utsträckning”.  

 

Miljövänlig kommun 

Respondenten fick besvara enkätfrågan om i vilken utsträckning de anser att deras kommun 

uppfattas som en miljövänlig kommun. Svarsalternativen var slutna och presenterades som 

föregående enkätfråga genom en Likert-skala i fem steg som gick ifrån “i väldigt stor utsträckning” 

ner till “i liten eller ingen utsträckning”.  

 

Drivande mot miljöförbättringar 

Respondenten fick ta ställning till i vilken utsträckning de ansåg att styrande politiker är drivande 

mot miljöförbättringar. Svarsalternativen var utformade på samma sätt som de två föregående 

frågorna med slutna svarsalternativ på samma femgradiga Likert-skala. 
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3.2.4.3 Hållbarhetsredovisningsfrågor 

I det tredje blocket ställs tio frågor som handlar om kommunernas hållbarhetsredovisning. Många 

av frågorna är utformade för att ge svar på i vilken utsträckning som kommunen rapporterar och 

använder sig utav specifikt angivna mått i sina rapporter. Vi ställer även frågor kring om, hur och 

hur ofta de redovisar sina hållbarhetsrapporter. 

 

Vilka mått som används vid beslutsfattande och i vilken utsträckning dessa rapporteras  

Respondenten fick besvara genom slutna svarsalternativ i vilken utsträckning som de angivna 

listade måtten rapporterades. Svarsalternativen var utformade som en Likert-skala i fem steg som 

gick från “i väldigt stor utsträckning” ner till “i liten eller ingen utsträckning”.  

 

Vilka sammanhang som informationen/nyckeltalen används från hållbarhetsredovisningen 

Genom ett antal listade sammanhang fick respondenten utifrån dessa ta ställning till i vilken 

utsträckning som de använde informationen/nyckeltalen från hållbarhetsredovisningen i avgivna 

sammanhang. Svarsalternativen var som ovanstående enkätfråga utformade som en Likert-skala där 

högsta var “i väldigt stor utsträckning” och lägsta var “i liten eller ingen utsträckning”. 

 

Uträckningen i vilken hållbarhetsmått används vid sociala och miljömässiga sammanhang 

Som i det två ovanstående frågorna är även denna utformad med slutna svarsalternativ i form av en 

Likert-skala som gick från “i väldigt stor utsträckning” ner till “i liten eller ingen utsträckning”. 

Respondenten fick besvara genom att kryssa för i vilken utsträckning som hållbarhetsmåtten 

användes i vart och ett av de listade sociala och miljömässiga sammanhangen.  

 

Användning av GRI:s riktlinjer 

Genom slutna svarsalternativ fick respondenten besvara enkätfrågan om i vilken utsträckning som 

de följde GRI:s riktlinjer vid utformandet av deras hållbarhetsredovisning. Likert-skalan som gick 

från “i väldigt stor utsträckning” ner till “i liten eller ingen utsträckning” var även här aktuell vid 

utformandet av de slutna svarsalternativen. 

Denna enkätfråga togs bort i vår analys då variabeln GRI inte längre var relevant för vår studie. 

Eftersom vi valde att kasta ut ett relativt stort nät med hjälp av vår enkät blev det så att vissa 

enkätfrågor, däribland denna, valdes att tas bort från analysen för att ge studien ett mer fokuserat 

område. 
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Användning av Agenda 21 

Respondenten fick genom slutna svarsalternativ, utformade med som ovan beskriven Likert-skala, 

besvara i vilken utsträckning som deras kommun använde sig av Agenda 21 vid deras 

hållbarhetsarbete. 

I likhet med enkätfrågan om GRI togs även denna enkätfråga om Agenda 21 bort från vår analys 

eftersom den inte längre var av betydelse för studien.  

 

Användning av miljömålen  

Genom samma slutna svarsalternativ med Likert-skala utformning fick respondenten under denna 

enkätfråga kryssa för i vilken utsträckning som deras kommun använder sig av miljömålen i sitt 

hållbarhetsarbete.  

 

Externa revisorer 

Respondenten fick besvara enkätfrågan om deras kommun använde sig av externa revisorer som en 

kontroll av hållbarhetsredovisningen innan den presenteras. Enkätfrågan besvarades genom slutna 

svarsalternativ med utformningen av dikotoma variabler, vilka enligt Bryman och Bell (2011) bara 

har två kategorier och i detta fall var dessa “Ja” eller “Nej”.  

 

Presentationen av hållbarhetsredovisningen 

Genom tre slutna svarsalternativ fick respondenten besvara hur deras kommun valde att presentera 

sin hållbarhetsredovisning. Respondenten kunde välja mellan “årsredovisning”, “separat rapport” 

samt “ingen hållbarhetsredovisning”. Dessa tre svarsalternativ går inte att rangordna vilket gör att 

de enligt Bryman och Bell (2011) klassas som nominalvariabeler. 

För att göra studien mer koncentrerad valdes även denna enkätfråga bort i genomförandet av 

analysen då den inte utgav någon konkret relevans till vår studie. 

 

Inspiration av andras hållbarhetsredovisningar 

Genom slutna svaralternativ med utformningen av Likert-skalan enligt föregående frågor fick 

respondenten besvara i vilken utsträckning som deras kommun lät sig inspireras av andra 

kommuner vid utformningen av deras hållbarhetsredovisning.  
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Publiceringsfrevkvens av hållbarhetsredovisning 

I den sista enkätfrågan fick respondenten besvara hur ofta deras kommun valde att 

hållbarhetsredovisa. De slutna svarsalternativen som gavs var följande fem, “Oftare än en gång per 

år”, “En gång per år”, “Mer sällan än en gång per år”, “Mer sällan än en gång vart femte år” samt 

alternativet “aldrig”. Då svarsalternativen går att rangordna men inte innehåller samma avstånd 

mellan sig klassas dessa enligt Bryman och Bell (2011) som ordinalvariabler. 

Denna enkätfråga visade sig vara irrelevant för vår studie och blev därför utesluten från analysen. 

3.2.5 Utskick 

Vi samlade in samtliga kommuners ekonomichefers mailadresser genom att gå igenom alla 

kommuners hemsidor. De kommuner som inte presenterade mailadresserna till ekonomichefen på 

deras respektive hemsida ringde vi upp för att på så sätt få tag i rätt mailadress.  

 

För att minska bortfallet valde vi att skicka ut tre påminnelser till respondenterna med tre dagars 

mellanrum (Bryman & Bell 2011). Första påminnelsen genererade 23 fler svar och efter andra 

påminnelsen fick vi in ytterligare 21 stycken svar samt efter den tredje påminnelsen svarade 

ytterligare 19 kommuner. Vi skrev även ett introduktionsbrev till vår enkät för att presentera oss och 

syftet med vår enkät vilket enligt Bryman och Bell (2011) kan bidra till en ökad svarsfrekvens. Vi 

försökte hålla enkäten relativt kort utan att tumma på kvalitén på de frågor vi önskade få svar på 

vilket även det anses bidra till en ökad angelägenhet att besvara enkäten (Bryman & Bell 2011; 

Kylén 2004).  

3.2.6 Urval 

Vi har i vår studie valt att undersöka hela populationen och att inte göra något urval (Bryman & 

Bell 2011). Detta val gjorde vi eftersom Sverige består av 290 kommuner vilket är en hanterbar 

mängd respondenter.  

3.2.7 Undersökningens svarsfrekvens 

När man distribuerar en enkät per mail genererar detta ofta tyvärr en relativt låg svarsfrekvens 

(Bryman & Bell 2011). På grund utav den stora geografiska spridningen och vår tidsbrist var det 

omöjligt för oss att genomföra undersökningen med till exempel en så kallad självadministrerad 

metod (i vilken vi i så fall hade delat ut enkäten personligen) där svarsfrekvens oftast är mycket 

högre än vid post/mailutskick. Vi försökte eliminera bortfall i den mån det var möjligt med hjälp av 
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de olika metoderna som vi beskrivit tidigare i avsnitt 3.2.2 Utformning av enkäterna. I slutändan 

svarade bara 87 av 290 kommuner vilket gav oss en relativ låg svarsfrekvens på 30 procent.   

3.3 Den teoretiska referensramen 

3.3.1 Val av teori 

Vi har valt att utgå ifrån befintliga teorier i vår studie då vi som tidigare nämnt utgått ifrån ett 

deduktivt tillvägagångssätt. I början av vårt arbete läste vi in oss på olika teorier för att hitta de som 

var bäst lämpade för just vår studie. De vi sedan valde att utgå ifrån är den institutionella teorin 

samt legitimitetsteorin. Dessa teorier går in i varandra och därför anser vi att det känns naturligt att 

vår studie utgår ifrån dessa två. Deegan (2002) skriver att legitimitet är en viktig del i den 

institutionella teorin. Legitimitetsteorin arbetar utifrån att det finns ett socialt kontrakt som alla 

organisationer måste ta hänsyn till (Deegan & Unerman 2011). För att kommunerna ska anses 

legitima måste de åtminstone till synes uppfylla det sociala kontrakt som finns. Vi ska som en del i 

vår studie undersöka ifall respondenten upplever att deras kommun uppfattas som en miljövänlig 

kommun och ställa det mot i vilken utsträckning kommunen rapporterar och använder 

hållbarhetsmått. Är det så att kommuner som uppfattas som mer miljövänlig faktiskt även använder 

hållbarhetsmått i större utsträckning eller är detta enbart en fasad? Den institutionella teorin tar upp 

varför organisationer inom samma bransch tenderar att ta samma form och utgår ifrån tre olika 

tryck som påverkar formen av organisationen (Eriksson-Zetterquist 2009; Deegan 2002). Vi vill 

med hjälp av denna teori granska om kommunens inspiration från andra kommuner påverkar deras 

rapportering och användning avhållbarhetsmått.  

3.4 Analysmetod 

Vi har använt oss av programmet IBM SPSS Statistics 22 när vi genomfört våra analyser. Vi 

laddade ner en 14 dagars prova-på version ifrån Internet och inom dessa dagar utförde vi våra 

regressionsanalyser, korrelationsanalys, Cronbach’s Alpha tester med mera. Bryman och Bell 

(2011) skriver att detta program är det kanske mest använda statistikprogrammet för att analysera 

kvantitativ data. De har ägnat ett helt kapitel i sin bok ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” åt 

hur man genomför olika tester i detta program, varvid vi ansåg att det föll sig naturligt att använda 

sig av detta statistikprogram då så tydlig information kring detta fanns tillgängligt.  
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3.5 Metodkritik  

3.5.1 Validitet 

För att en kvantitativ studie ska kunna anses som tillförlitligt är det viktigt att den uppnår hög 

validitet. Validitet handlar om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett 

begrepp verkligen mäter just det begreppet. Ett tydligt exempel är när studenter menar på att svaren 

på tentamenfrågorna faktiskt inte säger något om huruvida kursmålen har blivit uppnådda eller ej, 

vilket är en fråga om validitet (Bryman & Bell, 2011). Enligt Bryman och Bell (2011) finns de fem 

olika sätt för hur man kan bestämma ett arbetets validitet: ytvaliditet, samtidiga validitet, prediktiv 

validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. Ytvaliditet är något som en forskare som 

utvecklar ett nytt mått vill uppnå. Det handlar om att det nya måttet måste kunna spegla det som 

begreppet i fråga föreställer. För att avgöra ytvaliditet kan man t.ex. be de experter som finns inom 

det valda området att bedöma om de anser att måttet kan leva upp till vad som förväntas. Om 

forskaren vill ge måttet ytterligare trovärdighet kan man också undersöka dess samtidiga validitet. 

Man utgår då från ett kriterium som man vet kommer ge olika resultat samt att kriteriet måste vara 

relevant för begreppet i fråga. Bryman och Bell (2011) menar på att för att avgöra den samtidiga 

validiteten hos ett mått som exempelvis arbetstillfredsställelse kan man använda sig av kriteriet 

frånvaro för att på så sätt undersöka i vilken utsträckning som personerna i fråga tenderar att vara 

hemma från arbetet. Framkommer det inget kausalt samband kan måttet ifrågasättas om det 

verkligen mäter begreppet i fråga. Vidare sätt att testa måttets validitet är genom prediktiv validitet 

vilket är desamma som samtidiga validitet förutom att man istället använder sig av ett framtida 

kriterium. Begreppsvaliditet även så kallad teoretisk validitet handlar om att man utifrån en teori 

ska härleda hypoteser som är av relevans för begreppet som ligger i fokus. Det sista sättet 

konvergent validitet handlar om att bedömningen ska ske utifrån en jämförelse mellan måttet i fråga 

och andra mått på begreppet som har utformats genom andra tillvägagångssätt (Ibid.).  

 

Genom att optimera utformningen av enkätfrågorna samt genom en rad olika tester har vi kunnat 

säkerställa validiteten för vår studie. Då studiens syfte är att undersöka vilka hållbarhetsmått som 

rapporteras och används samt vad som påverkar denna rapportering och användning anser vi att 

detta uppnåtts och därigenom kan studien ges en god validitet.   
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3.5.2 Reliabilitet 

Ytterligare en viktig del för att studien ska kunna ses som pålitlig är genom reliabilitet, som vid hög 

nivå ger måtten och mätningarna i studien trovärdighet och följdriktighet. Det finns enligt Bryman 

och Bell (2011) tre faktorer som man ska ta ställning till när man bedömer om ett mått eller mätning 

är reliabelt. Den första är stabilitet och handlar om huruvida resultaten från en mätning skulle se ut 

om den gjordes på nytt. Resultaten får således inte skilja sig åt och måttet måste därför uppnå 

stabilitet nog för att undvika detta. Om ett mått som har multipla indikationer (skalor) är pålitligt 

och följdriktigt anses det ha uppnått Intern reliabilitet. Man kan genom ett så kallat Cronbach’s 

Alpha test analysera om det finns någon intern reliabilitet mellan olika variabler och således ge 

måttet reliabilitet. Internbedömarreliabilitet är något som är bra att säkerhetsställa när de finns flera 

observatörer vid en undersökning och då är det viktigt att ta fram en gemensam tolkningsram för att 

undvika svag reliabilitet och skevhet i resultaten (Ibid.).  

 

Vi avser utföra ett Cronbach’s Alpha test på utvalda frågor i enkätresultaten för att på så sätt ge 

reliabilitet åt vårt arbete. Vi finner det svårt att kunna uppnå någon acceptabel nivå av stabilitet då 

resultaten med största sannolikhet kan ändras med åren genom exempelvis partibyte eller annan 

större förändring inom kommunen. Den interna bedömarreliabiliteten är inte aktuell i vårt fall då 

enkäterna skickas ut via mail och låter således kommunerna att besvara frågorna själva utan vår 

direkta medverkan.  

 

Då alla respondenter kan uppfattat de olika hållbarhetsmåtten som efterfrågas i enkäten på olika sätt 

lades det till en kort förklaring till samtliga mått i enkäten. Dessa förklaringar är till för att 

säkerställa att samtliga respondenter uppfattar alla frågor på samma sätt så att de inte svara på olika 

saker. Detta gjordes för att öka reliabiliteten i de svar som erhölls. 

3.5.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet avser en upprepning av tidigare forskning och de resultat som andra forskare 

tidigare kommit fram till. Det finns tillfällen då forskare istället vill försöka upprepa en tidigare 

undersökning och dess resultat snarare än att hitta nya svar genom nya undersökningar. Bryman och 

Bell (2011) menar på att det inte är så vanligt med replikation inom ett företagsekonomiskt syfte, 

men att replikationer faktiskt är högt uppskattade när de väl förekommer och uppmuntras av 

företagsekonomiska forskare inom den kvantitativa traditionen. Vi har inte valt att utföra en 

replikation i vårt val av studie men vi anser att om någon annan skulle vilja utföra en replikation av 
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vår studie skulle detta vara fullt möjligt. Detta genom att vi utförligt genom hela uppsatsen förklarar 

vårt tillvägagångssätt och genom att vi även har med våra enkätfrågor som en bilaga i slutet av vår 

uppsats. Vi anser således att vår studie uppnår en acceptabel nivå av replikerbarhet. 

3.5.4 Källkritik 

De grundläggande källorna för vår empiriska insamling har till största del varit kommunernas 

ekonomichefer, och i de kommuner där vi inte lyckats få tag i aktuell ekonomichef har vi skickat till 

vederbörlig anställd inom ekonomienheten. Enkätsvaren ger oss således en väldigt ensidig och 

översiktlig bild av kommunernas användning av hållbarhetsmått och hållbarhetsredovisning. Det 

faktum att kommunerna i grunden är politiska verksamheter kan medföra att de inte svarar på 

frågorna på ett helt rättvisande sätt utan istället svarar utifrån de egna politiska intressena vilket 

utgör en fara som kan generera skevhet i resultatet. Vi hoppas dock kunna undvika detta genom att 

göra enkäten anonym att svara på. Den litteratur och de vetenskapliga artiklar som vi har använt oss 

av i vår uppsats har vi försökt se till att de i största utsträckning är så aktuella som möjligt. Detta för 

att göra informationen i studien så tillförlitligt som det går.  

 

Vi har i efterhand även sett att en viss enkätfrågas svarsalternativ inte är riktigt utformad då 

samtliga kommuner ger samma svar. Detta fångades inte upp i vår pilotstudie. Vi har således valt att 

inte lägga någon större vikt vid den enkätfrågan i vår analys.  

3.6 Inhämtning av data 

Litteratursökningen och sökningen efter tidigare forskning har i denna studie huvudsakligen gjorts 

genom sökmotorn Google Scholar samt att vi har använt oss utav databaserna Emerald och Science 

Direct. För att få en djupare förståelse kring vad den tidigare forskningen bidragit med har vi 

studerat vetenskapliga artiklar, dessa har sedan granskats efter användbara källor till vår uppsats. 

Vidare har även böcker som ingått i kurslitteraturen för ekonomiprogrammet på Högskolan i Gävle 

samt böcker från Finspångs bibliotek använts i denna uppsats. Sökningar genom sökmotorn Google 

har också utförts under studiens gång efter dokument och grundläggande information som 

komplement till litteraturen och de vetenskapliga artiklarna. För empirins del, då vi valt att utgå från 

en kvantitativ forskningsstrategi, har vår primära källa varit enkätformuläret som skickats ut till 

Sveriges 290 kommuner.   
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4. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt kommer vi att behandla underlaget vi bygger vår analys på samt analysera det 

empiriska underlaget. Vi kommer ställa det inkomna underlaget mot våra hypoteser och vårt syfte.  

 

4.1 Beskrivande statistik 

För att bedöma omfattningen av i vilken utsträckning som Sveriges kommuner rapporterar och 

använder sig av hållbarhetsmått har respondenterna ombetts att ange tillämpligt nummer på en fem-

gradig skala som gick från 5 - i väldigt stor utsträckning ner till 1 - i liten eller ingen utsträckning. 

Tabellerna nedan visar resultaten på denna fem punkters Likert-skala. 

Tabell 4.1 Sammanfattning av svaren kring rapporteringen av hållbarhetsmått 

Hållbarhetsmått  

i väldigt stor 

utsträckning 
i stor 

utsträckning 
i måttlig 

utsträckning 
i viss 

utsträckning 

i liten eller 

ingen 

utsträckning Medelvärde 

Kundens/samhällets 

tillfredsställelse 
6 (6,9 %) 39 (44,8 %) 22 (25,3 %) 13 (14,9 %) 7 (8,0 %) 3,2759 

Outputs 2 (2,3 %) 32 (36,8 %) 20 (23,0 %) 24 (27,6 %) 9 (10,3 %) 2,9310 

Lärande och 

tillväxtmått 
2 (2,3 %) 23 (26,4 %) 27 (31,0 %) 23 (26,4 %) 12 (13,8 %) 2,7701 

Resultat 1 (1,1 %) 19 (21,8 %) 29 (33,3 %) 19 (21,8 %) 19 (21,8 %) 2,5862 

Inputs 2 (2,3 %) 20 (23,0 %) 21 (24,1 %) 26 (29,9 %) 18 (20,7 %) 2,5632 

Övriga mått 0 (0,0 %) 16 (18,4 %) 28 (32,2 %) 19 (21,8 %) 24 (27,6 %) 2,4138 

Aktivitet/process 1 (1,1 %) 13 (14,9 %) 25 (28,7 %) 19 (21,8 %) 29 (33,3 %) 2,2874 

Not: Tabellen visar en sammanställning av i vilken utsträckning respondenterna rapporterar de listade hållbarhetsmåtten, samt ett 

medelvärde av varje mått. Kunden/samhällets tillfredsställelse avser ett mått på kommuninvånarnas nöjdhet. Outputs är ett mått av 

effekterna av de brister som uppstår i arbetsmiljön. Måttet Lärande och tillväxtmått rör mätningen av förmågan hos kommunens 

anställda. Resultat avser ett mått av det icke-finansiella resultatet som förekommer, åtminstone delvis, på grund av tjänster som 

tillhandahålls. Inputs är måttet av kommunens insatser för att förbättra arbetsmiljön och Aktivitet/process avser mått för 

kommunens hållbarhetsarbete inom aktiviteter/processer. 

Data i Tabell 4.1 arrangerar resultaten som beskriver i vilken utsträckning som hållbarhetsmåtten 

används i Sveriges kommuner efter fallande medelvärde för att på så sätt hjälpa till att tolka 

betydelsen av användningen av de olika måtten. Sammanställningen visar att de tre hållbarhetsmått 

som rapporterades mest i väldig stor respektive stor utsträckning var Kundens/samhällets 

tillfredställelse, Outputs samt Lärande och tillväxtmått. Kundens/samhällets tillfredställelse som är 
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ett mått på kommuninvånarnas nöjdhet gav ett resultat på 6,9 procent och 44,8 procent (totalt 51,7 

procent) vid rapportering i väldigt stor respektive stor utsträckning. Outputs som är ett mått av 

effekterna av brister i arbetsmiljön hade något lägre siffror 2,3 procent respektive 36,8 procent 

(totalt 39,1 procent) och Lärande och tillväxtmått som handlar om mätningen av förmågan hos de 

anställda genererade 2,3 procent respektive 26,4 procent (totalt 28,7 procent). De hållbarhetsmått 

som visade högst procentsats vid rapportering i liten eller ingen utsträckning var Aktivitet/process 

som innebär ett mått för hållbarhetsarbetet inom aktiviteter/processer (33,3 procent), Övriga mått 

(27,6 procent) samt Resultat som handlar om mått av de icke-finansiella resultaten som 

förekommer, åtminstone delvis, på grund av tjänster som tillhandahålls (21,8 procent).  

Tabell 4.2 Sammanfattning av användningen av hållbarhetsmått 

Sammanhang 

i väldigt stor 

utsträckning 
i stor 

utsträckning 
i måttlig 

utsträckning 

i 

viss utsträck

ning 

i liten eller 

ingen 

utsträckning 
Medel-

värde 

För att uppfylla kraven i 

lagstiftningen 
8 (9,2 %) 24 (27,6 %) 26 (29,9 %) 21 (24,1 %) 8 (9,2 %) 3,0345 

För att uppnå miljömål 3(3,4 %) 25 (28,7 %) 30 (34,5 %) 22 (25,3 %) 7 (8,0 %) 2,9425 

För att möta samhällets 

förväntningar 
5 (5,7 %) 20 (23,0 %) 32 (36,8 %) 23 (26,4 %) 7 (8,0 %) 2,9195 

I den strategiska planeringen 2 (2,3 %) 17 (19,5 %) 31 (35,6 %) 26 (29,9 %) 11 (12,6 %) 2,6897 

I budgeteringens uppföljning 3 (3,4 %) 18 (20,7 %) 23 (26,4 %) 26 (29,9 %) 17 (19,5 %) 2,5862 

I budgeteringen 2 (2,3 %) 15 (17,2 %) 28 (32,2 %) 26 (29,9 %) 16 (18,4 %) 2,5517 

För att uppnå sociala 

ansvarsmål 
1 (1,1 %) 19 (21,8 %) 23 (26,4 %) 25 (28,7 %) 19 (21,8 %) 2,5172 

För att anta åtgärder 

baserade på resultaten 
1 (1,1 %) 18 (20,7 %) 23 (26,4 %) 28 (32,3 %) 17 (19,5 %) 2,5172 

För att tillgodose 

yrkesorganisationer 
1 (1,1 %) 14 (16,1 %) 21 (24,1 %) 25 (28,7 %) 26 (29,9 %) 2,2989 

För att följa andra 0 (0,0 %) 10 (11,5 %) 20 (23,0 %) 28 (32,2 %) 29 (33,3 %) 2,1264 

För att mäta 

programprestanda 
2 (2,3 %) 3 (3,4 %) 26 (29,9 %) 22 (25,3 %) 34 (39,1 %) 2,0460 

Övriga sammanhang 0 (0,0 %) 3 (3,4 %) 27 (31,0 %) 21 (24,1 %) 36 (41,4 %) 1,9655 

För att straffa eller belöna 

personalen 
0 (0,0 %) 1 (1,1 %) 7 (8,0 %) 13 (14,9 %) 66 (75,9 %) 1,3448 

Not: Utifrån denna tabell kan man utläsa i vilken utsträckning som respondenterna använder sig av hållbarhetsmåtten i de 

olika listade sammanhangen samt ett medelvärde för varje sammanhang. 

Tabell 4.2 ordnar resultaten på samma sätt som Tabell 4.1 efter fallande medelvärde för att således 

kunna bedöma och tolka betydelsen av användningen av de olika måtten som används i dessa 

listade sammanhang. Resultaten indikerar att de hållbarhetsmått som används i de operativa 

aktiviteterna är främst de som rör lagstiftningens krav, för att uppnå miljömål samt för att möta 
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samhällets förväntningar. Jämfört med en tidigare studie gjord av Adams, Muir och Hoque (2014) 

som utförde samma test i Australien visade Sveriges kommuner ett bättre miljöinriktat resultat då de 

respondenterna i Australien la relativt lite tonvikt på de sociala och miljömässiga måtten. 

Informationen i Tabell 4.2 fastställer att hållbarhetsmåtten används i liten eller ingen utsträckning 

För att straffa eller belöna personalen (75,9 procent), För att mäta programprestanda (39,1 procent) 

och vid Övriga sammanhang (41,4 procent). Den huvudsakliga användningen av hållbarhetsmått i 

väldigt stor respektive stor utsträckning var För att uppfylla kraven i lagstiftningen (totalt 36,8 

procent), För att möta samhällets förväntningar (totalt 28,7 procent) och För att uppnå miljömål 

(totalt 32,1 procent) samt I budgeteringens uppföljning (totalt 24,1 procent).  

Tabell 4.3 Sammanfattning av användningen av hållbarhetsmått vid olika sociala och miljömässiga sammanhang 

Sociala och miljömässiga 

sammanhang 

i väldigt stor 

utsträckning 
i stor 

utsträckning 
i måttlig 

utsträckning 
i viss 

utsträckning 

i liten eller 

ingen 

utsträckning 
Medel-

värde 

Medarbetarnöjdhet 7 (8,0 %) 39 (44,8 %) 24 (27,6 %) 11 (12,6 %) 6 (6,9 %) 3,3448 

Hälsa och säkerhet 4 (4,6 %) 36 (41,4 %) 27 (31,0 %) 15 (17,2 %) 5 (5,7 %) 3,2184 

Bevarande av naturresurser 

och utsläppsnivåer 
5 (5,7 %) 28 (32,2 %) 25 (28,7 %) 16 (18,4 %) 13 (14,9 %) 2,9540 

Samhällsrelationer 3 (3,4 %) 22 (25,3 %) 33 (37,9 %) 14 (16,1 %) 15 (17,2 %) 2,8161 

Ekonomiska konsekvenser 3 (3,4 %) 23 (26,4 %) 25 (28,7 %) 18 (20,7 %) 18 (20,7 %) 2,7126 

Intressent-engagemang i 

samhälleliga och miljöfrågor 
0 (0,0 %) 19 (21,8 %) 35 (40,2 %) 14 (16,1 %) 19 (21,8 %) 2,6207 

Andra samhälleliga, etiska, 

sociala och miljömässiga 

frågor 

1 (1,1 %) 14 (16,1 %) 34 (39,1 %) 24 (27,6 %) 14 (16,1 %) 2,5862 

Medarbetarmångfald 2 (2,3 %) 18 (20,7 %) 28 (32,3 %) 18 (20,7 %) 21 (24,1 %) 2,5632 

Not: I tabellen utläses i vilken utsträckning som respondenterna använder sig av hållbarhetsmåtten vid de listade sociala och 

miljömässiga sammanhangen, samt ett medelvärde av dessa sammanhang. 

Resultaten i Tabell 4.3 visar i vilken utsträckning som hållbarhetsmåtten används vid vart och ett av 

de listade sociala och miljömässiga sammanhangen. Tabell 4.3 är även den anordnad efter fallande 

medelvärde och de sammanhangen där hållbarhetsmåtten användes mest visade sig vara vid 

Medarbetarnöjdhet, Hälsa och säkerhet samt vid Bevarande av naturresurser och utsläppsnivåer. Av 

de tillfrågade var de totalt 52,8 procent som svarade att de i väldigt stor respektive stor utsträckning 

använde hållbarhetsmått gällande faktorn Medarbetarnöjdhet och totalt 46 procent använde i väldigt 

stor respektive stor utsträckning sig av hållbarhetsmått gällande Hälsa och säkerhet. Bevarande av 



Sveriges kommuners hållbarhetsmått   Andersson och Krawe 

 
47 

naturresurser och utsläppsnivåer visade totalt 37,9 procent för användning i väldigt stor respektive 

stor utsträckning. Användningen av hållbarhetsmått i liten eller ingen utsträckning var störst för 

sammanhangen Medarbetarmångfald (24,1 procent), Intressent-engagemang i samhälleliga och 

miljöfrågor (21,8 procent) samt vid Ekonomiska konsekvenser (20,7 procent). 

Vi kommer vidare i detta kapitel analysera dessa tre frågor mer djupgående men uppdelade i två 

områden, rapporteringen av hållbarhetsmått samt användningen av hållbarhetsmått. 

Tabell 4.4 Statistik över respondenternas kommunstorlek 

Descriptive Statistics 

Variable Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kommunstorlek 4 000 205 000 34732,1839 35131,38958 

Not: Tabellen visar en beskrivande statiskt över respondenternas kommunstorlek där man dels kan 

utläsa minimum- och maximumvärdet av antalet invånare, samt ett genomsnittsvärde och en 

standardavvikelse för antalet invånare som de medverkande respondenternas kommuner innehar. 

Den demografiska informationen om respondenternas respektive kommun storlek sammanfattas i 

tabell 4.4. Minimumvärdet för kommunstorleken låg på 4 000 invånare och maximumvärdet 

uppgick till 205 000 invånare. Genomsnittsvärdet för kommunstorleken gav ett resultat på 34 732 

invånare och standardavvikelsen generade ett värde på 35 131 invånare.  

Tabell 4.5 Statistik över respondenternas användning av externa revisorer 

Descriptive Statistics 

Externa revisorer Frekvens Procent 

Ja 5 5,7 

Nej 82 94,3 

Totalt 87 100 

Not: Tabellen visar antalet respondenter som låter externa revisorer granska 

deras hållbarhetsredovisning innan publicering 

Vi kan i tabell 4.5 utläsa att enbart 5,7 procent av respondenterna använder sig av externa revisorer 

innan publicering av hållbarhetsredovisningen. Med tanke på att de externa revisorerna hjälper till 

att höja legitimiteten för hållbarhetsredovisningsrapporten hade vi förväntat oss att denna siffra 

skulle varit större. 

4.2 Förutsättningar för dataanalys 

För att säkerställa frågornas reliabilitet har vi genomfört ett Cronbach’s Alpha test som enligt 

Bryman och Bell (2011) är ett vanligt förekommande mått på intern reliabilitet. En tumregel vid 

användningen av Cronbach’s Alpha är att alphakoefficienten ska överstiga 0,8 för att den interna 

reliabiliteten ska anses acceptabel. Alphakoefficienten sträcker sig ifrån noll till ett där noll (0) 
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representerar ingen intern reliabilitet och ett (1) representerar perfekt intern reliabilitet (Ibid.). Vi 

utför ett Cronbach’s Alpha test på de sammanslagna faktorerna för de enkätfrågor som mäter 

rapportering av hållbarhetsmått samt de sammanslagna faktorerna som mäter användningen av 

hållbarhetsmått. 

Tabell 4.6 Cronbach’s Alpha för grupperingen av rapportering av hållbarhetsmått samt användningen av hållbarhetsmått 

Reliability Statistics 

Variabel 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

Rapportering av hållbarhetsmått 0,887 7 

Användningen av hållbarhetsmått  0,953 21 

Not: Tabellen sammanfattar Cronbach’s Alpha-värdet för variablerna rapportering av hållbarhetsmått samt användningen av 

hållbarhetsmått. Variabeln rapportering av hållbarhetsmått är en sammanställning av följande mått. Kunden/samhällets 

tillfredsställelse avser ett mått på kommuninvånarnas nöjdhet. Outputs är ett mått av effekterna av de brister som uppstår i 

arbetsmiljön. Måttet Lärande och tillväxtmått rör mätningen av förmågan hos kommunens anställda. Resultat avser ett mått av det 

icke-finansiella resultatet som förekommer, åtminstone delvis, på grund av tjänster som tillhandahålls. Inputs är måttet av 

kommunen insatser för att förbättra arbetsmiljön och Aktivitet/process avser mått för kommunens hållbarhetsarbete inom 

aktiviteter/processer. Variabeln för användning av hållbarhetsmått är en sammanställning av följande sammanhang; I den 

strategiska planeringen, I budgeteringen, I budgeteringens uppföljning, För att uppnå miljömål, För att uppnå sociala ansvarsmål, 

För att mäta programprestanda, För att uppfylla kraven i lagstiftningen, För att möta samhällets förväntningar, För att tillgodose 

yrkesorganisationer, För att straffa eller belöna personalen, För att följa andra, För att anta åtgärder baserade på resultaten, 

Medarbetarmångfald, Medarbetarnöjdhet, Hälsa och säkerhet, Samhällsrelationer, Bevarande av naturresurser och utsläppsnivåer, 

Intressent-engagemang i samhälleliga och miljöfrågor, Ekonomiska konsekvenser, Andra samhälleliga, etiska, sociala och 

miljömässiga frågor samt Övriga sammanhang. 

Som utläses i tabell 4.6 har både rapporteringen av hållbarhetsmått samt användning av 

hållbarhetsmått överstigit gränsen 0,8 för den interna reliabiliteten och kan därför anses som 

tillförlitliga. 

4.3 Korrelationsanalys 

Genom en korrelationsanalys av rapporteringen samt användningen av hållbarhetsmått kan samband 

mellan de enskilda variablerna undersökas. Ett inbördes samband mellan två variabler kan sålunda 

utläsas genom en korrelationsanalys. En stark positiv korrelation ger indikationer på starka 

förutsättningar till acceptans av våra hypoteser. Korrelationskoefficienten ligger mellan -1 och 1 där 

dessa ytterligheter representerar perfekt negativt samt positivt samband. Om värdet ligger på 0 finns 

inget samband mellan variablerna (Bryman & Bell 2011). 
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Tabell 4.7 Pearson’s korrelation mellan hypotesernas olika variabler 

  

a. b. c. d. e. f. g. h. i. 

a. Rapportering av 

hållbarhetsmått 

Pearson Correlation 1         

Sig. (2-tailed)          

b. Användning av 

hållbarhetsmått 

Pearson Correlation 0,774** 1        

Sig. (2-tailed) 0,000         

c. Kommunstorlek 
Pearson Correlation 0,278** 0,315** 1       

Sig. (2-tailed) 0,009 0,003        

d. Antal 

miljöprojekt 

Pearson Correlation 0,464** 0,403** 0,419** 1      

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000       

e. Projektens miljö 

påverkan 

Pearson Correlation 0,438** 0,333** 0,275** 0,375** 1     

Sig. (2-tailed) 0,000 0,002 0,010 0,000      

f. Miljövänlig 

kommun 

Pearson Correlation 0,416** 0,455** 0,335** 0,378** 0,577** 1    

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000     

g. Drivande mot miljö- 

förbättringar 

Pearson Correlation 0,519** 0,504** 0,367** 0,291** 0,609** 0,720** 1   

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000    

h. Miljömålen 
Pearson Correlation -0,190 -0,256* -0,256* -0,254* -0,203 -0,155 -0,295** 1  

Sig. (2-tailed) 0,077 0,017 0,017 0,018 0,059 0,151 0,006   

i. Inspireras av andra 

kommuner 

Pearson Correlation 0,433** 0,442** 0,126 0,281** 0,300** 0,434** 0,376** -0,252* 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,246 0,008 0,005 0,000 0,000 0,018  

** Korrelation är signifikant vid 0,01 

* Korrelation är signifikant vid 0,05 

Not: Tabellen beskriver sambandet mellan olika variabler. De fetmarkerade sambandsresultaten är de som vi avser undersöka med 

hjälp av våra hypoteser. Variabeln Rapportering av hållbarhetsmått är en sammanställning av följande mått. Kunden/samhällets 

tillfredsställelse avser ett mått på kommuninvånarnas nöjdhet. Outputs är ett mått av effekterna av de brister som uppstår i 

arbetsmiljön. Måttet Lärande och tillväxtmått rör mätningen av förmågan hos kommunens anställda. Resultat avser ett mått av det 

icke-finansiella resultatet som förekommer, åtminstone delvis, på grund av tjänster som tillhandahålls. Inputs är måttet av 

kommunen insatser för att förbättra arbetsmiljön och Aktivitet/process avser mått för kommunens hållbarhetsarbete inom 

aktiviteter/processer. Variabeln Användning av hållbarhetsmått är en sammanställning av följande sammanhang; I den strategiska 

planeringen, I budgeteringen, I budgeteringens uppföljning, För att uppnå miljömål, För att uppnå sociala ansvarsmål, För att mäta 

programprestanda, För att uppfylla kraven i lagstiftningen, För att möta samhällets förväntningar, För att tillgodose 

yrkesorganisationer, För att straffa eller belöna personalen, För att följa andra, För att anta åtgärder baserade på resultaten, 

Medarbetarmångfald, Medarbetarnöjdhet, Hälsa och säkerhet, Samhällsrelationer, Bevarande av naturresurser och utsläppsnivåer, 

Intressent-engagemang i samhälleliga och miljöfrågor, Ekonomiska konsekvenser, Andra samhälleliga, etiska, sociala och 

miljömässiga frågor samt Övriga sammanhang. 

I tabell 4.7 finner vi att samtliga korrelationer mellan rapportering samt användning av 

hållbarhetsmått och övriga variabler förutom Miljömålen har ett positivt signifikant samband. Det 

starkaste sambandet till rapporteringen av hållbarhetsmått och till de sammanhang de används 

finner vi hos variabeln Drivande mot miljöförbättringar. Detta indikerar att ju mer drivande 

kommunpolitikerna är mot miljöförbättringar desto mer rapporteras hållbarhetsmått och även att 

information genererad av hållbarhetsmåtten används i flera sammanhang. Hos variabeln Miljömål 

finner vi ett signifikant negativt samband mellan användningen av miljömålen och användningen av 

hållbarhetsmåtten men ingen signifikans finns mellan miljömålen och rapporteringen av 

hållbarhetsmått. Genom tabell 4.7 kan vi även utläsa att den största korrelationskoefficienten är ett 

positivt samband mellan variablerna Rapportering av hållbarhetsmått och Användningen av 
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hållbarhetsmått. Dessa två variabler har en koefficient på 0,774 och är signifikant på en-

procentsnivån (p < 0,01) vilket indikerar att de kommuner som rapporterar hållbarhetsmått även 

använder de i många sammanhang.  

 

Vi finner genom korrelationsanalysen således stöd för hypotes 1-10 samt 13-14. Hypotes 11 saknar 

i korrelationen signifikans och hypotes 12 har blivit motsagt då korrelationen visar på ett negativt 

samband mellan arbetet med miljömålen och användningen av hållbarhetsmått. 

 

Då en korrelationsanalys enbart studerar sambandet mellan två variabler utan att korrigera för 

påverkan av de övriga variablerna måste vi göra en regressionsanalys för att kunna studera och 

förklara våra hypoteser närmare. 

4.4 Regressionsanalys 

För att kunna uppnå syftet med studien ska en regressionsanalys genomföras för att mäta samtliga 

variablers relation med en beroende variabel. Genom denna analys mäts relationen och styrkan av 

denna relation mellan de olika variablerna.  

4.4.1 Rapporteringen av hållbarhetsmått 

Vi ska här genomföra en regressionsanalys av kommunernas rapportering av hållbarhetsmått. 

Tabell 4.8 Förklarandegraden utifrån regression på rapporteringen av hållbarhetsmått 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,655a 0,430 0,379 4,64184 

a. Predictors: (Constant), Kommunstorlek, Antal miljöprojekt, Projektens 

miljöpåverkan, Miljövänlig kommun, Drivande mot miljöförbättringar 

Miljömålen, Inspireras av andra kommuner 

Not: I tabellen kan förklarandegraden utläsas utifrån en regression på variabeln rapportering av hållbarhetsmått som är en 

sammanställning av följande mått. Kunden/samhällets tillfredsställelse avser ett mått på kommuninvånarnas nöjdhet. Outputs är ett 

mått av effekterna av de brister som uppstår i arbetsmiljön. Måttet Lärande och tillväxtmått rör mätningen av förmågan hos 

kommunens anställda. Resultat avser ett mått av det icke-finansiella resultatet som förekommer, åtminstone delvis, på grund av 

tjänster som tillhandahålls. Inputs är måttet av kommunen insatser för att förbättra arbetsmiljön och Aktivitet/process avser mått för 

kommunens hållbarhetsarbete inom aktiviteter/processer. 

Utifrån regressionsanalysen av rapporteringen avhållbarhetsmått, visar tabell 4.8 att variablerna som 

mäts står för 43 procent av förklarandegraden. Detta betyder att av samtliga variabler som mäts i 

regressionen förklarar dessa 43 procent av förändringen i rapporteringen av hållbarhetsmått hos 

kommunerna.   
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Tabell 4.9 Signifikans för hela modellen på rapportering av hållbarhetsmått 

ANOVA
a 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1282,225 7 183,175 8,501 0,000b 

 Residual 1702,189 79 21,547   

 Total 2984,414 86    

a. Dependent Variable: Rapportering av hållbarhetsmått 
b. Predictors: (Constant), Kommunstorlek, Antal miljöprojekt, Projektens miljöpåverkan, Miljövänlig 

kommun, Drivande mot miljöförbättringar Miljömålen, Inspireras av andra kommuner 
Not: Tabellen visar signifikansen hos modellen på rapportering av hållbarhetsmått i sin helhet. Den konstanta variabeln 

Rapportering av hållbarhetsmått är en sammanställning av följande mått. Kunden/samhällets tillfredsställelse som avser ett mått på 

kommuninvånarnas nöjdhet. Outputs är ett mått av effekterna av de brister som uppstår i arbetsmiljön. Måttet Lärande och 

tillväxtmått rör mätningen av förmågan hos kommunens anställda. Resultat avser ett mått av det icke-finansiella resultatet som 

förekommer, åtminstone delvis, på grund av tjänster som tillhandahålls. Inputs är måttet av kommunen insatser för att förbättra 

arbetsmiljön och Aktivitet/process avser mått för kommunens hållbarhetsarbete inom aktiviteter/processer. De oberoende 

variablerna som ingår i modellen är: Kommunstorlek, Antal miljöprojekt, Projektens miljöpåverkan, Miljövänlig kommun, Drivande 

mot miljöförbättringar Miljömålen, Inspireras av andra kommuner. 

F-värdet i tabell 4.9 påvisar att vi har signifikans för vår modell på rapportering av hållbarhetsmått. 

Vi kan alltså konstatera att minst en av våra prövade variabler har en linjär relation till vår beroende 

variabel som är rapporteringen av hållbarhetsmått.   

Tabell 4.10 Regressionstabell över rapporteringen av hållbarhetsmått 

Coefficients
a 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 
(Constant) 0,096 3,232  0,030 0,976 

 
Antal miljöprojekt 2,995 0,987 0,309 3,033 0,003 

 
Drivande mot miljöförbättringar 2,641 0,916 0,394 2,884 0,005 

 
Inspireras av andra kommuner 1,278 0,508 0,246 2,516 0,014 

 
Miljövänlig kommun -0,953 0,888 -0,144 -1,073 0,287 

 
Projektens miljöpåverkan 0,652 0,717 0,103 0,909 0,366 

 
Miljömålen 0,502 0,697 0,067 0,720 0,474 

 
Kommunstorlek 1,727E-6 0,000 0, 010 0,104 0,917 

a. Dependent Variable: Rapportering av hållbarhetsmått 
Not: Regressionstabellen över rapporteringen av hållbarhetsmått visar de olika variablernas påverkan på rapporteringen av 

hållbarhetsmått med hänsyn till varandras påverkan. Den beroende variabeln Rapportering av hållbarhetsmått är en 

sammanställning av följande mått. Kunden/samhällets tillfredsställelse avser ett mått på kommuninvånarnas nöjdhet. Outputs 

är ett mått av effekterna av de brister som uppstår i arbetsmiljön. Måttet Lärande och tillväxtmått rör mätningen av 

förmågan hos kommunens anställda. Resultat avser ett mått av det icke-finansiella resultatet som förekommer, åtminstone 

delvis, på grund av tjänster som tillhandahålls. Inputs är måttet av kommunen insatser för att förbättra arbetsmiljön och 

Aktivitet/process avser mått för kommunens hållbarhetsarbete inom aktiviteter/processer. 

I tabell 4.10 kan man utläsa att tre variabler är signifikanta; Antal miljöprojekt, Drivande mot 

miljöförbättringar samt Inspireras av andra kommuner. Betavärdet i tabell 4.10 beskriver 

variablernas koefficienter och vid ett positivt betavärde kan man utläsa en positiv relation mellan 
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respektive variabel och den konstanta variabeln Rapportering av hållbarhetsmått. Alla variabler 

utom en har i vårt fall en positiv relation till rapporteringen av hållbarhetsmått. För de variabler som 

inte har någon signifikans har betavärdet uppstått av en slump i vår undersökning. Betavärdets 

storlek har betydelse i form av att ju större betavärde en variabel har desto mer påverkar den 

rapporteringen av hållbarhetsmåtten som är den konstanta variabeln. För de tre variablerna som 

uppvisade signifikans har variabeln Drivande mot miljöförbättringar störst betavärde på 0,394, 

vilket gör att denna variabel dels har en positiv relation till rapporteringen av hållbarhetsmått samt 

att den även påverkar mest. Antal miljöprojekt (0,309) och Inspireras av andra kommuner (0,246) 

uppvisar även de relativt höga betavärden. Vi finner alltså stöd för hypotes 1, 3 och 7 men saknar 

här signifikant stöd för hypotes 5, 9, 11 och 13.  

4.4.2 Användningen av hållbarhetsmått 

Nedan analyserar vi påverkansfaktorerna på användningen av hållbarhetsmått mer djupgående. 

Tabell 4.11 Förklarandegraden utifrån regression på användningen av hållbarhetsmått 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,620a ,385 ,33 12,88905 

a. Predictors: (Constant), Kommunstorlek, Antal miljöprojekt, 

Projektens miljöpåverkan, Miljövänlig kommun, Drivande mot 

miljöförbättringar, Miljömålen, Inspireras av andra kommuner 
Not: Tabellen visar förklarandegraden hos de variabler som mäts i regressionsmodellen. Variabeln för användning av 

hållbarhetsmått är en sammanställning av följande sammanhang; I den strategiska planeringen, I budgeteringen, I budgeteringens 

uppföljning, För att uppnå miljömål, För att uppnå sociala ansvarsmål, För att mäta programprestanda, För att uppfylla kraven i 

lagstiftningen, För att möta samhällets förväntningar, För att tillgodose yrkesorganisationer, För att straffa eller belöna personalen, 

För att följa andra, För att anta åtgärder baserade på resultaten, Medarbetarmångfald, Medarbetarnöjdhet, Hälsa och säkerhet, 

Samhällsrelationer, Bevarande av naturresurser och utsläppsnivåer, Intressent-engagemang i samhälleliga och miljöfrågor, 

Ekonomiska konsekvenser, Andra samhälleliga, etiska, sociala och miljömässiga frågor samt Övriga sammanhang. 

I tabell 4.11 utläses en förklarandegrad på 38,5 procent av de analyserade variablerna. Variablerna i 

regressionsmodellen förklarar alltså 38,5 procent av förändringen i användningen av 

hållbarhetsmått i olika sammanhang. 
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Tabell 4.12 Signifikans för hela modellen för användningen av hållbarhetsmått  

ANOVA
a 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8211,868 7 1173,124 7,062 ,000b 

 Residual 13124,086 79 166,128   

 Total 21335,954 86    

a. Dependent Variable: Användningen av hållbarhetsmått 
b. Predictors: (Constant), Kommunstorlek, Antal miljöprojekt, Projektens miljöpåverkan, Miljövänlig 

kommun, Drivande mot miljöförbättringar, Miljömålen, Inspireras av andra kommuner 
Not: I tabellen visas signifikansen hos modellen på användning av hållbarhetsmått i sin helhet. Den konstanta variabeln Användning 

av hållbarhetsmått är en sammanställning av följande sammanhang. För att uppfylla kraven i lagstiftningen, För att uppnå miljömål, 

För att möta samhällets förväntningar, I den strategiska planeringen, I budgeteringens uppföljning, I budgeteringen, För att uppnå 

sociala ansvarsmål, För att anta åtgärder baserade på resultaten, För att tillgodose yrkesorganisationer, För att följa andra, För att 

mäta programprestanda, Övriga sammanhang, För att straffa eller belöna personalen, Medarbetarnöjdhet, Hälsa och säkerhet, 

Bevarande av naturresurser och utsläppsnivåer, Samhällsrelationer, Ekonomiska konsekvenser, Intressent-engagemang i 

samhälleliga och miljöfrågor, Andra samhälleliga, etiska, sociala och miljömässiga frågor samt Medarbetarmångfald. De oberoende 

variablerna som ingår i modellen är: Kommunstorlek, Antal miljöprojekt, Projektens miljöpåverkan, Miljövänlig kommun, Drivande 

mot miljöförbättringar Miljömålen, Inspireras av andra kommuner. 

Tabell 4.12 visar en signifikans för vår modell för användningen av hållbarhetsmått i olika 

sammanhang. F-värdet visar att minst en av de prövade variablerna följaktligen har en linjär 

påverkan på användningen av hållbarhetsmått. 

Tabell 4.13 Regressionstabell över användningen av hållbarhetsmått 

Coefficients
a 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

Model  

B 

Std. 

Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 
16,553 8,975  1,844 0,069 

 Inspireras av andra kommuner 
3,391 1,411 0,244 2,403 0,019 

 Drivande mot miljöförbättringar 
5,748 2,543 0,321 2,26 0,027 

 Antal miljöprojekt 
5,44 2,742 0,21 1,984 0,051 

 Kommunstorlek 
3,272E-5 0 0,073 0,71 0,48 

 Projektens miljöpåverkan 
−1,174 1,992 −0,069 −0,589 0,557 

 Miljömålen 
−0,696 1,935 −0,035 −0,36 0,72 

 Miljövänlig kommun 
0,858 2,467 0,049 0,348 0,729 

a. Dependent Variable: Användningen av hållbarhetsmått 
Not: Regressionstabellen över användningen av hållbarhetsmått visar de olika variablernas påverkan på rapporteringen av 

hållbarhetsmått med hänsyn till varandras påverkan. Den beroende variabeln Användningen av hållbarhetsmått är en 

sammanställning av följande sammanhang: För att uppfylla kraven i lagstiftningen, För att uppnå miljömål, För att möta 

samhällets förväntningar, I den strategiska planeringen, I budgeteringens uppföljning, I budgeteringen, För att uppnå 

sociala ansvarsmål, För att anta åtgärder baserade på resultaten, För att tillgodose yrkesorganisationer, För att följa andra, 

För att mäta programprestanda, Övriga sammanhang, För att straffa eller belöna personalen, Medarbetarnöjdhet, Hälsa 

och säkerhet, Bevarande av naturresurser och utsläppsnivåer, Samhällsrelationer, Ekonomiska konsekvenser, Intressent-

engagemang i samhälleliga och miljöfrågor, Andra samhälleliga, etiska, sociala och miljömässiga frågor samt 

Medarbetarmångfald. 
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I tabell 4.13 kan utläsas att tre variabler har positiv signifikans. Dessa variabler är Drivande mot 

miljöförbättringar, Antal miljöprojekt samt Inspireras av andra kommuner. Dessa tre variabler har 

ett positivt betavärde vilket innebär en positiv relation till användningen av hållbarhetsmått i olika 

sammanhang. Variabeln Drivande mot miljöförbättringar har det största betavärdet på 0,321 vilket 

således innebär att denna variabel har störst påverkan eftersom ju större betavärde desto större 

påverkan på den konstanta variabeln Användningen av hållbarhetsmått. Inspireras av andra 

kommuner (0,244) och Antal miljöprojekt (0,21) påvisar också en påverkan på den konstanta 

variabeln men något svagare.  

 

Vi finner följaktligen stöd för hypotes 2, 4 och 8 men saknar här stöd till hypotes 6, 10, 12 och 14.  

4.5 Resultat av hypotesprövning 

Utformade hypoteser sätts i relation till de resultat som framkommit ur de genomförda analyserna. 

4.5.1 Hypotes 1 

H1: Kommuner som är drivande mot miljöförbättringar tenderar att rapportera hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

I tabell 4.7 kan det utläsas en korrelationskoefficient på 0,519 med en signifikans (p<0,01) för 

variablerna Drivande mot miljöförbättringar och Rapportering av hållbarhetsmått. 

Regressionsanalysen resulterade i signifikans av den oberoende variabeln samt ett positivt 

betavärde på 0,394 vilket indikerar på en positiv relation mellan den oberoende variabeln Drivande 

mot miljöförbättringar och den beroende variabeln Rapportering av hållbarhetsmått. I tabell 4.10 

kan man se att betavärdet är relativt stort i jämförelse med de andra variablerna vilket indikerar på 

att denna oberoende variabel har en större påverkan på den konstanta variabeln. 

Hypotesen accepteras. 

4.5.2 Hypotes 2 

H2: Kommuner som är drivande mot miljöförbättringar tenderar att använda hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

För variablerna Drivande mot miljöförbättringar och Användningen av hållbarhetsmått kan en 

korrelationskoefficient på 0,504 med signifikans på en-procentsnivån (p<0,01) utläsas i tabell 4.7. 

Detta värde talar om att ett positivt samband mellan dessa variabler finns och genom en 

regressionsanalys kan ytterligare stöd ges detta samband. I tabell 4.13 som återger 
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regressionsanalysens resultat ges variabeln signifikans samt ett betavärde på 0,321 som indikerar på 

en positiv relation mellan den oberoende variabeln Drivande mot miljöförbättringar och den 

konstanta variabeln Användningen av hållbarhetsmått. Hypotesen har därför stöd i att användningen 

av hållbarhetsmått bland kommuner påverkas av om kommunerna är drivande mot 

miljöförbättringar eller inte. 

Hypotesen accepteras. 

4.5.3 Hypotes 3 

H3: Kommuner som bedriver många miljöprojekt tenderar att rapportera hållbarhetsmått i större 

utsträckning. 

För variablerna Antal miljöprojekt och Rapportering av hållbarhetsmått kan i tabell 4.7 en 

korrelationskoefficient på 0,464 med signifikans utläsas. För vår hypotes indikerar detta på en 

acceptans att kommuner som bedriver många miljöprojekt tenderar att rapportera hållbarhetsmått i 

större utsträckning. Detta kan sedan ges ytterligare stöd med regressionsanalysen där man i tabell 

4.10 kan utläsa att variabeln är signifikant. Variabeln har ett betavärde på 0,309 och har således en 

positiv relation till den kontanta variabeln. Detta indikerar att den oberoende variabeln Antal 

miljöprojekt har en stor påverkan på den konstanta variabeln Rapportering av hållbarhetsmått. 

Hypotesen har empiriskt stöd och kan accepteras. 

4.5.4 Hypotes 4 

H4: Kommuner som bedriver många miljöprojekt tenderar att använda hållbarhetsmått i större 

utsträckning. 

Korrelationsanalysen, tabell 4.7, och regressionsanalysen, tabell 4.13, återger båda ett positivt 

signifikant värde. Detta indikerar att det finns en positiv koppling mellan den oberoende variabeln 

Antal miljöprojekt och den konstanta variabeln Användningen av hållbarhetsmått. Det finns således 

stöd i att antalen miljöprojekt som kommunerna driver påverkar utsträckningen av både 

användningen samt rapporteringen av hållbarhetsmåtten. 

Hypotesen accepteras. 
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4.5.5 Hypotes 5 

H5: Kommuner som bedriver miljöprojekt med större positiv miljöpåverkan rapporterar 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 

Hypotesens påstående att kommuner som bedriver miljöprojekt med stor positiv miljöpåverkan 

tenderar att rapportera hållbarhetsmått i större utsträckning accepteras genom korrelationsanalysen, 

tabell 4.7. Korrelationsanalysen genererade en koefficient på 0,438 med signifikans för variablerna 

Projektens miljöpåverkan och Rapportering av hållbarhetsmått vilket indikerar att ett positivt 

samband finns mellan dessa. Dock genom regressionsanalysen i tabell 4.10 kan man utläsa ett 

accepterat betavärde på 0,103 men utan signifikans för den oberoende variabeln Projektens 

miljöpåverkan. Vilket således indikerar att ingen koppling kan göras mellan dessa två variabler. 

Kommunernas bedrivande av miljöprojekt med stor positiv miljöpåverkan saknar empiriskt stöd till 

i vilken utsträckning som man rapporterar hållbarhetsmått. 

Hypotesen saknar empiriskt stöd. 

4.5.6 Hypotes 6 

H6: Kommuner som bedriver miljöprojekt med större positiv miljöpåverkan använder 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 

Mellan variablerna Projektets miljöpåverkan och Användningen av hållbarhetsmått finns ett positivt 

signifikant samband (koefficientvärde 0,333) i korrelationsanalysen, tabell 4.7. Vilket indikerar på 

ett stöd till hypotes 6 om att de finns ett positivt samband mellan variablerna. I regressionsanalysen 

finner vi ett betavärd på -0,069 som visar på en negativ relation mellan variablerna samt att den 

oberoende variabeln i denna analys saknar signifikans, vilket indikerar på att hypotesen saknar 

empiriskt stöd. Den oberoende variabeln Projektens miljöpåverkan har således inget signifikant stöd 

för påverkan på den konstanta variabeln Användningen av hållbarhetsmått. 

Hypotesen saknar empiriskt stöd. 
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4.5.7 Hypotes 7 

H7: Kommuner som låter sig inspireras av andra kommuners hållbarhetsredovisningar tenderar att 

rapportera hållbarhetsmått i större utsträckning. 

Även för denna hypotes kan ett positivt samband utläsas i tabell 4.7 med en korrelationskoefficient 

på 0,433 med signifikans för variablerna Inspireras av andra kommuner och Rapportering av 

hållbarhetsmått. Detta indikerar att kommuner som låter sig inspireras av andra kommuners 

hållbarhetsredovisningar tenderar att i större utsträckning rapporterar hållbarhetsmått. Ytterligare 

stöd för denna hypotes återfinns i regressionstabellen 4.10 som återger ett signifikant värde på den 

oberoende variabeln samt ett betavärde på 0,246. Även detta indikerar på en positiv relation mellan 

variablerna samt en relativ stor påverkan av variabeln Rapportering av hållbarhetsmått. 

Genom dessa resultat kan hypotesen ges stöd och accepteras. 

4.5.8 Hypotes 8 

H8: Kommuner som låter sig inspireras av andra kommuners hållbarhetsredovisningar tenderar att 

använda hållbarhetsmått i större utsträckning 

I tabell 4.7 kan en korrelationskoefficient på 0,442 med signifikans utläsas för variablerna 

Inspireras av andra kommuner och Användningen av hållbarhetsmått. Detta tyder på ett positivt 

samband som ytterligare styrks i regressionsanalysen, tabell 4.13, med ett signifikant värde för den 

oberoende variabeln samt ett betavärde på 0,244. Det finns därför genom dessa resultat stöd för att 

kommuner som låter sig inspireras av andra kommuners hållbarhetsredovisningar tenderar att i 

större utsträckning använda sig av hållbarhetsmåtten. 

Hypotesen kan accepteras. 

4.5.9 Hypotes 9 

H9: Kommunstorleken påverkar i vilken utsträckning kommunen rapporterar hållbarhetsmått 

För denna hypotes kan ett positivt samband utläsas i tabell 4.7 mellan variablerna Kommunstorlek 

och Rapportering av hållbarhetsmått med en signifikant (p<0,01) korrelationskoefficient på 0,278. 

Genom en regressionsanalys genereras ett betavärde på 0,010 vilket är relativt lågt i jämförelse med 

de övriga betavärdena samt att den oberoende variabeln saknar signifikans. Detta innebär en 

avsaknad av ett samband mellan den oberoende variabeln Kommunstorlek och den beroende 
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variabeln Rapportering av hållbarhetsmått. Att uttrycka sig om att storleken på kommunen påverkar 

utsträckningen av hållbarhetsmåttens rapportering bland kommunerna stämmer således inte utifrån 

vårt resultat.  

Hypotesen saknar empiriskt stöd. 

4.5.10 Hypotes 10 

H10: Kommunstorleken påverkar i vilken utsträckning kommunen använder hållbarhetsmått 

Liksom föregående hypotes återfinns ett positiv samband med signifikans i tabell 4.7 för 

korrelationsanalysen men får inte ytterligare stöd genom regressionsanalysen i tabell 4.13 där ett 

relativt lågt betavärde utan signifikans för den oberoende variabeln Kommunstorlek återfinns. Det 

finns en liten indikation på ett samband men utan ytterligare stöd har vi inga belägg för vår hypotes 

att kommunen storlek påverkar kommunernas användning av hållbarhetsmått i olika sammanhang. 

Hypotesen saknar empiriskt stöd. 

4.5.11 Hypotes 11 

H11: Kommuner som arbetar mer med Miljömålen tenderar att rapportera hållbarhetsmått i större 

utsträckning. 

För denna hypotes kan inget empiriskt stöd återfinnas i varken korrelationsanalysen eller i 

regressionsanalysen. Koefficienten visar ett negativt resultat utan signifikans och betavärdet i 

regressionsanalysen genererar ett lågt värde på 0,067 men ingen signifikans för den oberoende 

variabeln. Utifrån dessa resultat kan hypotesen inte accepteras och det finns således inget 

signifikant stöd i påståendet att kommuner som arbetar mer med miljömålen skulle tendera att i 

större utsträckning rapportera hållbarhetsmått. 

Hypotesen saknar empiriskt stöd. 

4.5.12 Hypotes 12 

H12: Kommuner som arbetar mer med Miljömålen tenderar att använda hållbarhetsmått i större 

utsträckning. 

I likhet med ovanstående hypotes saknar även denna hypotes empiriskt stöd. Att kommuners arbete 

med mera miljömål skulle resultera i en större användning av hållbarhetsmåtten i olika 
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sammanhang kan således inte påstås. Korrelationsanalysen i tabell 4.7 visar ett negativt signifikant 

samband mellan Miljömål och Användning av hållbarhetsmått. Detta motsäger vår hypotes och 

pekar på att kommuner som arbetar med miljömålen tenderar att använda hållbarhetsmåtten i 

mindre utsträckning. Dock visar regressionsanalysen inte på att något signifikant samband mellan 

dessa variabler skulle finnas. 

Hypotesen saknar empiriskt stöd. 

4.5.13 Hypotes 13 

H13: Kommuner som ser sig själva som miljövänliga tenderar att rapportera hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

De kommuner som uppfattar sig som mer miljövänliga rapporterar hållbarhetsmått i större 

utsträckning genererade i korrelationsanalysen en koefficient på 0,416 och var signifikant (p<0,01) 

vilket innebär att ett positivt samband mellan dessa variabler finns. Dock visade den oberoende 

variabeln Miljövänlig kommun ingen signifikans i regressionsanalysen samt uppvisade ett 

betavärde på -0,144. Således finns inget signifikant empiriskt stöd för att kommuner som ser sig 

själva som miljövänliga skulle tendera att rapportera hållbarhetsmått i större utsträckning. 

Hypotesen saknar empiriskt stöd 

4.5.14 Hypotes 14 

H14: Kommuner som ser sig själva som miljövänliga tenderar att använda hållbarhetsmått i större 

utsträckning. 

I tabell 4.7 kan en korrelationskoefficient på 0,455 av signifikans (p<0,01) utläsas mellan 

variablerna Miljövänlig kommun och Användningen av hållbarhetsmått. I likhet med ovanstående 

hypotes genererades dock ingen signifikans för den oberoende variabeln eller något högt betavärde i 

regressionsanalysen, vilket pekar på att det inte finns något signifikant stöd för relation mellan 

dessa variabler. 

Hypotesen saknar empiriskt stöd. 
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4.6 Sammanfattning av hypotesernas resultat 

Tabell 4.14 Sammanfattning av hypotesprövning  

H1 Kommuner som är drivande mot miljöförbättringar tenderar att 

rapportera hållbarhetsmått i större utsträckning 
Accepteras 

H2 Kommuner som bedriver många miljöprojekt tenderar att rapportera 

hållbarhetsmått i större utsträckning 
Accepteras 

H3 Kommuner som låter sig inspireras av andra kommuners 

hållbarhetsredovisningar tenderar att rapportera hållbarhetsmått i 

större utsträckning. 

Accepteras 

H4 Kommunstorleken påverkar i vilken utsträckning kommunen 

rapporterar hållbarhetsmått 
Accepteras 

H5 Kommuner som bedriver miljöprojekt med större positiv 

miljöpåverkan rapporterar hållbarhetsmått i större utsträckning. 

Saknar empiriskt 

stöd 

H6 Kommuner som arbetar mer med Miljömålen tenderar att rapportera 

hållbarhetsmått i större utsträckning. 

Saknar empiriskt 

stöd 

H7 Kommuner som ser sig själva som miljövänliga tenderar att 

rapportera hållbarhetsmått i större utsträckning. 
Accepteras 

H8 Kommuner som är drivande mot miljöförbättringar tenderar att 

använda hållbarhetsmåtten i större utsträckning. 
Accepteras 

H9 Kommuner som bedriver många miljöprojekt tenderar att använda 

hållbarhetsmåtten i större utsträckning 

Saknar empiriskt 

stöd 

H10 Kommuner som låter sig inspireras av andra kommuner tenderar att 

använda hållbarhetsmåtten i större utsträckning 

Saknar empiriskt 

stöd 

H11 Kommunstorleken påverkar i vilken utsträckning kommunen 

använder sig av hållbarhetsmått i olika sammanhang 

Saknar empiriskt 

stöd 

H12 Kommuner som bedriver miljöprojekt med större positiv 

miljöpåverkan använder hållbarhetsmåtten i större utsträckning. 

Saknar empiriskt 

stöd 

H13 Kommuner som arbetar mer med Miljömålen tenderar att använda 

hållbarhetsmåtten i större utsträckning. 

Saknar empiriskt 

stöd 

H14 Kommuner som ser sig själva som miljövänliga tenderar att använda 

hållbarhetsmåtten i större utsträckning. 

Saknar empiriskt 

stöd 
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5. Diskussion och slutsats 

 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera analysens resultat i relation till de praktiska konsekvenser de 

genererar. Vi kommer även att ge förslag till fortsatt forskning samt begrunda den kritik som kan 

ges studien. 

 

5.1 Diskussion av resultat och slutsats 

Resultaten av vår data visade att det hållbarhetsmått som övervägande flest kommuner rapporterar 

för är Kundens/samhällets tillfredställelse. Flest kommuner är således mest intresserade av hur 

nöjda deras kommuninvånare är och mätningen av detta. Grundaren av CSR-konceptet, H. R. 

Bowen, menade att organisationerna är skyldiga att fatta beslut och agera utifrån samhällets intresse 

(Perrini 2006). Faktumet att kommunerna är mest intresserade av samhällets tillfredställelse pekar 

på att kommunerna är intresserade av att se om de faktiskt fattar de beslut och agerar på det sätt som 

uppfyller samhällets normer och värderingar, i linje med Bowens tankar. På andra plats kom 

Outputs som mäter effekterna av brister i arbetsmiljön och på tredjeplats Lärande och tillväxtmått 

som mäter kompetensen hos de anställda. Vi ser att alla dessa hållbarhetsmått mäter individmiljö 

och fokuserar således inte på de hållbarhetsmått som rör processer och klimat. De hållbarhetsmått 

som kommunerna rapporterade i liten eller ingen utsträckning alls var måttet för hållbarhetsarbetet 

inom aktiviteter/processer, måttet av de icke-finansiella resultaten som förekommer, åtminstone 

delvis, på grund av tjänster som tillhandahålls samt övriga mått.  

 

I jämförelse med resultaten som uppkom i en tidigare studie gjord av Adams, Muir och Hoque 

(2014) visade det att i Australien användes hållbarhetsmåttet för Outputs, Aktivitet/process och 

Kundens/samhällets tillfredställese i störst utsträckning. Av de hållbarhetsmått som i Australien 

visade liten till ingen utsträckning alls hade Lärande och tillväxtmåtten högst procentsats, vilket 

jämfört med våra resultat visar på en skillnad (Ibid.). Detta påvisar ett skilt intresse mellan de olika 

ländernas offentliga organisationer. För Sveriges del är kommunerna mer inriktade på att mäta 

individernas miljö medan Australien har en blandning av process- och individskopplade 

hållbarhetsmått. Detta kanske kan bero på att Australien har en mer utbredd lagstiftning kring 

hållbarhetsrapportering medan det i Sverige är ett frivilligt arbete. Däremot anser Adams, Muir och 

Hoque (2014) att deras forskning påvisar generellt en väldigt låg grad av rapportering av 

hållbarhetsmått (överlag låg rapporteringen mellan måttlig och stor utsträckning) vilket de fann 

ytterst oroväckande med tanke på att vissa miljöfrågor i Australien omfattas av lagstiftningen. Om 



Sveriges kommuners hållbarhetsmått   Andersson och Krawe 

 
62 

vi utgår ifrån deras synsätt skulle således våra resultat påvisa en ännu lägre grad av rapporterade 

hållbarhetsmått i Sverige. Utifrån detta borde Sveriges kommuner följaktligen rapportera betydligt 

fler hållbarhetsmått än vad de gör idag. De hållbarhetsmått som i våra resultat användes till liten 

eller ingen utsträckning alls var de mått som var kopplade till processen kring rapporteringen av 

hållbarhetsarbetet, vilket visar att kommunerna sålunda inte lägger lika stort fokus på detta som vi 

hade hoppats att de skulle göra. Som påvisats i studien av Adams, Muir och Hoque (2014) är 

rapporteringen av sociala och miljömässiga resultat i den privata sektorn högre eftersom där kan 

hållbarhetsrapporten användas för att särskilja företaget från dess konkurrenter och således vinna 

konkurrensfördelar. I en icke-konkurrensutsatt miljö, som den bland Sveriges kommuner, verkar 

inte hållbarhetsrapporteringen göra mycket påverkan och kan således vara en förklaring till 

hållbarhetsmåttens låga utsträckning av rapportering. Samhällsinvånarna väljer främst inte 

hemkommun utifrån ifall kommunen presenterar en hållbarhetsrapport eller inte utan var de växt 

upp och vart det finns jobb. Aktivt arbete med hållbarhet är i det stora hela minst lika viktigt enligt 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) som att sedan redovisa för det arbete man utfört. Därför 

bör de redovisade måtten avspegla det faktiska arbetet. Utsträckningen i vilken kommuner väljer att 

rapportera hållbarhetsmått genererade överlag ett medelvärde som hamnade mellan viss och måttlig 

utsträckning av de rapporterade hållbarhetsmåtten. Slutsatsen kan sålunda dras för att kommunerna 

måste se över deras processer för rapportering av hållbarhetsmått för att fånga upp alla de 

hållbarhetsmått som kommunen använder sig av inom deras arbete. Sherman (2012) påpekar att 

vissa väljer att överarbeta sina hållbarhetsredovisningar medan andra väljer allt för undermåliga 

hållbarhetsredovisningar. Då vi granskar genomsnittet av respondenternas svar kring rapporteringen 

av hållbarhetsmått ser vi att dessa hamnar i Shermans (2012) undermåttliga kategori. Då det inte 

finns någon given standard eller praxis för arbetet med att ta fram kvantitativa mått på 

hållbarhetsarbetet kommer detta att bidra till variationer mellan kommunerna beroende på hur 

arbetarnas kompetens inom området ser ut. Positivt här är att rapporteringen av hållbarhetsmått har 

ett positivt samband till de fall där kommunen finner inspiration hos andra kommuners 

hållbarhetsrapporter. Detta tyder på att en enhetlighet inom kommunernas hållbarhetsredovisning 

kommer bidra till en ökad rapportering av hållbarhetsmått. 

 

I vår undersökning av vilka variabler som kan tänkas påverka kommunerna till att rapportera 

hållbarhetsmått fann vi enbart tre stycken som hade ett signifikant samband till utsträckningen av 

rapporteringen. Den variabel som påverkar rapporteringen mest är Drivande mot miljöförbättringar. 

De kommuner som anser att de är drivande mot miljöförbättringar är bättre på att redovisa för deras 

arbete i sina hållbarhetsredovisningar. Detta stödjer Belkaoui och Karpiks (1989) studie om att 
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utökad kunskap i förlängningen leder till utökad hållbarhetsredovisning. Denna variabel är tätt följd 

av Antal miljöprojekt. Slutsatsen vi kan dra av detta är att de kommuner som bedriver många 

miljöprojekt även redovisar för dessa projekt i sin hållbarhetsredovisning i större utsträckning. 

Intressant att utläsa är att variabeln Projektens miljöpåverkan, som mäter om kommunens 

miljöprojekt har en positiv påverkan på miljön, inte visar någon signifikans. Epstein (2008) menar 

att det kan vara svårt att omvandla de miljöprojekt man bedriver till kvantitativ data. Som vi tog upp 

tidigare i diskussionen hamnar dock den generella nivån av kommunernas rapportering på viss till 

måttlig utsträckning vilket tyder på att Epstein har rätt. Trots att kommunerna tenderar att 

rapportera hållbarhetsmått i större utsträckning då de arbetar mer aktivt med miljöprojekt är ändå 

rapporteringsgraden för låg. Kommunerna har således svårt att omvandla miljöprojekten till 

kvantitativ data. Däremot visar inte arbetet med miljömålen någon signifikans i vår 

regressionsanalys. I korrelationsanalysen visade arbetet med miljömålen däremot ett negativt 

signifikant samband till användningen av hållbarhetsmått. Detta var förvånande för oss då vi trodde 

att fler kommuner skulle arbeta aktivt med miljömålen och därigenom arbeta aktivt med olika 

miljöprojekt. Vi trodde således att dessa två variabler skulle gå hand i hand men detta verkar inte 

vara fallet. Om vi utgår ifrån korrelationsanalysen är det snarare så att användningen av 

hållbarhetsmått minskar vid ökad användning av miljömålen. Detta stämmer överens med forskning 

gjord av både Dalhammar (2008) samt Emmelin och Lerman (2004) som menar att kommunernas 

miljömålsarbeten inte är särskilt aktiva utan att de snarare nämns i förbifarten. Den sista variabeln 

som vi fann hade ett samband med rapporteringen av hållbarhetsmått var Inspireras av andra 

kommuner. Detta följer institutionell- och legitimitetsteorierna då man kan anse att kommunerna 

opererar inom samma bransch och vill efterlikna varandra för att på så sätt dra legitima fördelar av 

de andra kommunerna (Deegan & Unerman 2011). De kommuner som är i uppstartsfasen av 

hållbarhetsrapporteringen kan titta på kommuner som redan har erfarenhet av 

hållbarhetsredovisning och på så sätt dra fördelar av detta och därmed slipper de uppfinna hjulet en 

gång till. Detta stämmer även överens med den del av institutionell teori som kallas imiterande 

isomorfism som menar att osäkra organisationer kommer härma mer erfarna organisationer för att 

få stöd (Eriksson-Zetterquist 2009).  

 

Gällande användningen av hållbarhetsmått visade våra resultat på att de sammanhang som 

genererade högst medelvärde bland kommunerna är Medarbetarnöjdhet, Hälsa och säkerhet, För att 

uppfylla kraven i lagstiftningen samt För att uppnå miljömål. Forskningen som Adams, Muir och 

Hoque (2014) utförde visade på ett likartat resultat med För att uppfylla kraven i lagstiftningen och 

Medarbetarmångfald högt upp men avvek från våra resultat då de erhöll Mäta programprestanda 
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som det sammanhang som gav högst medelvärde av hållbarhetsmåttens användning. Detta skiljer 

sig från våra resultat där Mäta programpresentanda genererade en relativt låg användningssiffra. Vi 

fann dock överensstämmande resultat gällande de sammanhang där hållbarhetsmåtten användes i 

liten eller ingen utsträckning alls, nämligen för att straffa och belöna personalen. Tidigare forskning 

(Guthrie & Farneti 2008) menar på att hållbarhetsmått främst används för interna intressenter och 

även vår analys påvisar att de kommuner som använder sig av hållbarhetsmått främst fokuserar på 

de interna intressenterna.  

 

Ytterligare en undersökning utfördes med samma oberoende variabler som tidigare för att uppfatta 

om de även hade någon påverkan på kommunernas användning av hållbarhetsmåtten. Resultatet 

påvisade att samma tre variabler som i tidigare undersökning hade en signifikant påverkan på 

kommunernas användning av hållbarhetsmått. Även här visade sig variabeln Drivande mot 

miljöförbättringar vara den som påverkar mest gällande användningen av hållbarhetsmåtten bland 

kommunerna. Vi kan således dra en slutsats att en ledning som är drivande mot miljöförbättringar 

medför att kommunerna blir en mer påtaglig användare av hållbarhetsmåtten än andra kommuner. 

Faktumet att kommuner låter sig inspireras av andra kommuner är även det en stor påverkan till 

huruvida kommunerna i större utsträckning väljer att använda sig av hållbarhetsmått. Våra resultat 

låter oss dra slutsatsen att kommuner som väljer att dra nytta av andra kommuner, som kanske har 

större erfarenheter och kunskaper inom området hållbarhet, verkligen använder hållbarhetsmått i 

större utsträckning. Detta visar sig således stämma överens med institutionell- och legitimitetsteorin 

samt den imiterande isomorfism som finns inom institutionell teori (Deegan & Unerman 2011; 

Eriksson-Zetterquist 2009). Variabeln Antal miljöprojekt visade sig ha minst påverkan av de tre 

signifikanta variablerna på användningen av hållbarhetsmått bland kommunerna. Detta kan bero på 

att en hållbarhetsredovisning ska fungera som ett kommunikationsverktyg för att förmedla de 

miljöarbeten som utförts till organisationens omgivning/intressenter (Marcus 1999). Detta i likhet 

med Westermarks (1999) tanke om att intressenterna genom hållbarhetsredovisningen ska kunna ta 

del av de miljöarbeten som utförts inom organisationen. Vi anser det därmed vara en logisk följd att 

de som bedriver ett stort antal miljöprojekt är mer intresserade av hållbarhet och till följd därav 

använder sig av rapporterade hållbarhetsmått i större utsträckning för att kunna kommunicera detta 

till deras intressenter. 

 

Utöver vårt syfte fann vi stöd till Lars-Olle Larssons (FAR 2010) uttalande om att kommunernas 

hållbarhetsredovisning sällan är granskad av en utomstående part. Enbart 5,7 procent av våra 

respondenter använder sig av en extern revisor innan publicering av hållbarhetsredovisningen. Detta 
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kan bidra till en legitimitetsklyfta mellan vad kommunerna faktiskt gör och det som rapporteras 

(Westermark 2013). Att upprätta hög legitimitet är viktigt för att i sin tur kunna påverka att 

kommuninvånarnas uppfattning av kommunen är positiv (Deegan 2002; Lim & Tsutsui 2012). 

Därför anser vi att flera kommuner borde implementera en extern granskare som kan höja 

legitimiteten i det positiva hållbarhetsarbete som kommunerna redovisar. 

 

Sammanfattningsvis kan vi med denna studie utläsa att de kommuner som drivs av 

kommunpolitiker som är engagerade i miljö och hållbar utveckling också rapporterar och använder 

hållbarhetsmått mer än de som inte drivs av miljöengagerade politiker. För att ta tag i problemet 

med dålig uppslutning kring hållbarhetsrapportering bör, enligt våra resultat, fokus läggas på att få 

kommunpolitikerna engagerade i den hållbara utvecklingen. Till exempel skulle detta kunna ske 

genom att staten ger bidrag till de kommuner som upprättar en tydlig, transparent och legitim 

hållbarhetsredovisning. Vilket således kan få kommunpolitikerna motiverade till att öka sin 

kompetens kring hållbarhet och vad detta innebär. Detta kan då även i förlängningen innebära en 

ökad rapportering och användning av hållbarhetsmått. 

5.2 Kritik till studien 

Vissa enkätfrågors struktur borde ha förändrats för att få ett mer tillförlitligt och analyserbart svar. 

Miljöpartiets procent av mandaten i kommunen borde ha utformats så att respondenten själv fått 

fylla i antalet procent miljöpartiet upptog istället för att vara utformad med intervall. Om denna 

enkätfråga utformats på detta sätt hade vi även kunnat analysera om Miljöpartiets storlek i 

kommunen hade haft någon påverkan på hållbarhetsarbetet. Vi anser också att om enkätfråga 8, 9 

och 10 hade haft ett öppet sista svarsalternativ där respondenterna själva hade kunnat fylla i vilka 

andra hållbarhetsmått de rapporterar och i vilka sammanhang de använder måtten hade en mer 

djupgående analys kunnat göras. Vi valde dock att i övervägande del använda oss av slutna 

svarsalternativ för att öka chanserna för en högre svarsfrekvens samt att administrationen och 

kodningen av enkäten underlättas vid valet av slutna svarsalternativ. 

 

En annan kritisk punkt för studien var det faktum att svarsfrekvensen endast uppkom till 30 procent. 

Om svarsfrekvensen hade varit högre skulle detta göra resultaten och analysen mera tillförlitliga. 

Eftersom det var få kommuner med många invånare (över 50 000) som svarade blir analysens 

resultat snedfördelat. Då vi var intresserade av att analysera om stora kommuner 

hållbarhetsredovisar mer än mindre kommuner blev detta svårt då knappt några stora kommuner 

svarade på vår enkät. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att den offentliga sektorn skulle behöva studeras mera ingående för att på så sätt kunna 

påverka deras sätt att arbeta med hållbarhetsredovisningen. Vi har inte funnit något signifikant 

samband mellan kommunernas användning av miljömålen och mängden av rapporterade och 

använda hållbarhetsmått. Här skulle ytterligare studier kunna belysa vilken typ av hållbarhetsarbete 

som genererar mer hållbarhetsredovisning. För att hållbarhetsredovisningen ska få större plats anser 

vi att det är viktigt att belysa fördelarna samt påvisa hur det faktiskt ser ut bland kommunerna för att 

på så sätt fånga kommuninvånarnas uppmärksamhet på de brister som finns. Detta för att 

kommuninvånarna ska kunna sätta press på sin kommun så att de verkligen arbetar aktivt med 

hållbarhetsfrågor och redovisar detta.  

 

En fortsatt studie kan även genomföras genom att mer ingående studera kommunernas sätt att 

hållbarhetsredovisa. Genom ett urval av kommuner kan man välja att genomföra intervjuer istället 

för enkäter för att på så sätt få mer ingående resultat. Detta ger ingen helhetsbild över Sveriges 

kommuners sätt att hållbarhetsredovisa men det ger en mer förståelse kring bakomliggande faktorer 

till varför vissa kommuner väljer att hållbarhetsredovisa på ett visst sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

Inledning: 

Vi är två högskolestudenter som läser ekonomiprogrammet på Högskolan i Gävle och vi håller just 

nu på att skriva vår kandidatuppsats som ska handla om Sveriges kommuners användning av 

hållbarhetsmått. Med hållbarhetsmått avser vi mått som mäter arbetet med t.ex. sociala- och 

miljöfrågor. Med denna enkät vill vi undersöka vilka typer av mått som Ni använder Er av samt i 

vilken utsträckning Er kommun använder sig av dessa hållbarhetsmått i årsredovisningen.  

Dina svar är helt anonyma, tar några minuter att svara på och är till stor hjälp för oss och vår 

examen! 

Tack på förhand  

Cecilia och Sanna 

Allmänna frågor: 

För att få en liten uppfattning kring Din kommun ber vi Dig svara på följande allmänna frågor. 

FRÅGA 1. 

Ange hur många invånare som finns i Er kommun. 

_______________________ 

FRÅGA 2. 

Vilket politiskt parti har flest mandat i Er kommun? 

 Moderaterna 

 Socialdemokraterna 

 Centerpartiet 

 Kristdemokraterna  

 Vänsterpartiet 

 Miljöpartiet 

 Folkpartiet 

 Sverigedemokraterna 

 Annat 
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FRÅGA 3. 

Hur många procent av mandaten upptar Miljöpartiet i Er kommun? 

 100 - 80 %  

 80 - 60 %  

 60 - 40 %  

 40 - 20 %  

 20 - 0 % 

Miljöprofil: 

För att få en uppfattning kring Er kommuns arbete med miljöfrågor ber vi Er svara på följande 

frågor. 

FRÅGA 4. 

I vilken utsträckning driver Er kommun miljöprojekt?  

 fler än 100  

 100 - 50  

 50 - 10   

 färre än 10  

 inga alls 

FRÅGA 5. 

I vilken utsträckning anser Du att dessa miljöprojekt påverkar miljön på ett positivt sätt?  

 i väldigt stor utsträckning 

 i stor utsträckning  

 i måttlig utsträckning 

 i viss utsträckning  

 i liten eller ingen utsträckning 
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FRÅGA 6. 

I vilken utsträckning anser Du att Er kommun uppfattas som en miljövänlig kommun? 

 i väldigt stor utsträckning 

 i stor utsträckning  

 i måttlig utsträckning 

 i viss utsträckning  

 i liten eller ingen utsträckning 

FRÅGA 7.  

I vilken utsträckning anser Du att de styrande politikerna i Er kommun är drivande mot 

miljöförbättringar?  

 i väldigt stor utsträckning 

 i stor utsträckning  

 i måttlig utsträckning 

 i viss utsträckning  

 i liten eller ingen utsträckning 

Hållbarhetsredovisningsfrågor: 

I detta avsnitt vill vi att Ni besvarar frågor angående Era hållbarhetsmått och användandet av dessa i 

Era rapporter. Med hållbarhetsmått avser vi mått som mäter arbetet med t.ex. sociala- och 

miljöfrågor. 
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FRÅGA 8. 

Ett antal viktiga hållbarhetsmått är listade nedan. Ange genom att kryssa i lämplig kolumn vilka 

mått som används i Din kommun när Ni fattar olika beslut och i vilken utsträckning som de 

används?  

 
i väldigt stor 

utsträckning 

i stor 

utsträckning 

i måttlig 

utsträckning 

i viss 

utsträckning 

i liten eller ingen 

utsträckning 

Inputs (mått av Era insatser 

för att förbättra arbetsmiljön, 

t.ex. utbildning) 

     

Aktivitet/process (mått för 

Ert hållbarhetsarbete inom 

aktiviteter/processer, t.ex. en 

aktivitets påverkan på 

luftkvalitén) 

     

Resultat (mått av det icke-

finansiella resultat som 

förekommer, åtminstone 

delvis, på grund av tjänster 

som tillhandahålls) 

     

Outputs (mått av effekterna 

av brister i Er arbetsmiljö i 

form av t ex ohälsa, 

sjukfrånvaro eller 

förtidspensioneringar) 

     

Kundens/samhällets 

tillfredsställelse (mått på 

kommuninvånarnas nöjdhet) 

     

Lärande och tillväxtmått 

(mått som rör mätningen av 

förmågan hos anställda, 

informationssystem och 

organisatoriska rutiner för att 

hantera verksamheten och 

förmågan att anpassa sig till 

förändring, t ex 

personaltillfredsställelse, 

personalomsättning, 

utbildning av anställda, 

anställdas frånvaro) 

     

Övriga mått      
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FRÅGA 9. 

I vilka sammanhang nedan använder Ni information/nyckeltal ifrån hållbarhetsredovisningen? Och 

i vilken utsträckning används hållbarhetsmåtten/nyckeltalen i dessa sammanhang?  

 
i väldigt stor 

utsträckning 

i stor 

utsträckning 

i måttlig 

utsträckning 

i viss 

utsträckning 

i liten eller 

ingen 

utsträckning 

I den strategiska 

planeringen 
     

I budgeteringen       

I budgeteringens 

uppföljning 
     

För att uppnå miljömål      

För att uppnå sociala 

ansvarsmål  
     

För att mäta 

programprestanda  
     

För att uppfylla kraven i 

lagstiftningen (lag, 

förrättning, politik, etc.) 

     

För att möta samhällets 

förväntningar 
     

För att tillgodose 

yrkesorganisationer 

(t.ex. fackförbund) 

     

För att straffa eller 

belöna personalen  
     

För att följa andra       

För att anta åtgärder 

baserade på resultaten 
     

Övriga sammanhang      
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FRÅGA 10. 

En rad sociala och miljömässiga sammanhang är listade nedan. Vänligen kryssa i lämplig kolumn 

till vilken utsträckning som hållbarhetsmåtten används i Er kommun vid vart och ett av dessa 

sammanhang?  

 
i väldigt stor 

utsträckning 

i stor 

utsträckning 

i måttlig 

utsträckning 

i viss 

utsträckning 

i liten eller 

ingen 

utsträckning 

Medarbetar mångfald      

Medarbetar nöjdhet      

Hälsa och säkerhet      

Samhällsrelationer      

Bevarande av 

naturresurser och 

utsläppsnivåer  

     

Intressent-engagemang 

i samhälleliga och 

miljöfrågor 

     

Ekonomiska 

konsekvenser 

(exklusive finansiella 

mått som används i 

finansiella 

räkenskaper) 

     

Andra samhälleliga, 

etiska, sociala och 

miljömässiga frågor 
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FRÅGA 11. 

I vilken utsträckning anser du att Ni följer GRI:s riktlinjer vid utformandet av Er 

hållbarhetsredovisning?  

(Global Reporting Initiative (GRI) är världens största organisation för utformandet av riktlinjer 

kring hållbarhetsredovisning.) 

 i väldigt stor utsträckning 

 i stor utsträckning  

 i måttlig utsträckning 

 i viss utsträckning  

 i liten eller ingen utsträckning 

FRÅGA 12. 

I vilken utsträckning använder Ni Er av Agenda 21 i Ert hållbarhetsarbete?  

(Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget av FN. Programmet beskriver hur arbetet för att 

motverka b.la. natur- och miljöförstöring ska utvecklas för att våra samhällen ska få en hållbar 

utveckling.) 

 i väldigt stor utsträckning 

 i stor utsträckning 

 i måttlig utsträckning 

 i viss utsträckning  

 i liten eller ingen utsträckning 

FRÅGA 13. 

I vilken utsträckning använder Ni Er av Miljömålen i Ert hållbarhetsarbete?  

(Regeringen har fastställt olika miljömålsarbeten. Miljömålen består utav ett generationsmål, 19 

stycken etappmål samt 16 miljökvalitetsmål.) 

 i väldigt stor utsträckning 

 i stor utsträckning  

 i måttlig utsträckning 

 i viss utsträckning  

 i liten eller ingen utsträckning 
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FRÅGA 14. 

Använder Ni externa revisorer som kontrollerar Er hållbarhetsredovisning innan publicering? 

 Ja 

 Nej  

FRÅGA 15. 

Presenterar Ni er hållbarhetsredovisning i årsredovisningen eller i en separat rapport? 

 Årsredovisning 

 Separat 

 Ingen hållbarhetsredovisning 

FRÅGA 16. 

I vilken utsträckning anser Du att Ni tittar på och låter Er inspireras av andra 

kommuners/organisationers hållbarhetsredovisningar när Ni gör Er egen hållbarhetsredovisning? 

 i väldigt stor utsträckning 

 i stor utsträckning  

 i måttlig utsträckning 

 i viss utsträckning  

 i liten eller ingen utsträckning 

FRÅGA 17. 

Hur ofta redovisar Ni en hållbarhetsredovisning?  

 Oftare än en gång per år 

 En gång per år 

 Mer sällan än en gång per år 

 Mer sällan än en gång vart femte år 

 Aldrig 


