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Abstract 
In today's society it has become increasingly important for organizations to take into account 
non-financial values. Sustainability reporting involves reporting the economic, social and 
environmental aspects of an organization's operations. The trend has been towards an all the 
more scrutinizing society with an increasing demand for transparency and translucency. A 
greater focus on environmental issues has also contributed to sustainability’s increasing 
importance as a topic. In this aspect, sustainability reporting becomes a mean for an 
organization's survival. Much attention has been paid to companies in the private sector; 
however, less attention has been directed towards the public sector. Local government 
activities have a strong impact on the environment in regard to its usage of resources, energy 
and raw materials. In addition, most municipalities are actively working with environmental 
issues and as a result, some form of sustainability reporting would be a logical step. However, 
sustainability reporting requires both resources and knowledge, which can be a limiting factor 
for municipalities’ sustainability operations. At the same time, the public sector is expected to 
be some form of guiding force when it comes to sustainability and environmental issues. 
 
The purpose of this study is to create a deeper understanding of sustainability in the local 
government sector and to outline to which stakeholders local government sustainability 
reporting is aimed and why. To meet this purpose, qualitative interviews were conducted with 
people responsible in the field of sustainability in various municipalities in Skaraborg. The 
collected empirical data were then analyzed based on a combination of institutional theory, 
legitimacy theory and stakeholder theory. 
 
The study shows that there are various institutional pressures, created by society affecting the 
implementation of sustainability reporting in local government and that these pressures differ 
between stakeholders. The study also explains how local authorities respond to these 
pressures by trying to legitimize their business. The study's results, however, show that the 
municipal sustainability reporting also aims to engage and motivate the municipality's citizens 
to contribute to a sustainable development. 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle har det blivit allt viktigare för organisationer att ta hänsyn till icke-
finansiella värden. Att hållbarhetsredovisa innebär att redovisa de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekterna av en organisations verksamhet. Utvecklingen har gått mot ett 
granskningssamhälle med allt större krav på insyn, genomskinlighet och öppenhet. Ett större 
fokus på miljöfrågor har även bidragit till att hållbarhet är ett ämne som har fått allt större 
vikt. Därmed anses hållbarhetsredovisningen bli en förutsättning för en organisations 
överlevnad. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt företag inom den privata sektorn, dock har 
mindre fokus legat på den offentliga sektorn. Kommuners verksamhet har emellertid en stark 
påverkan på miljön vid förbrukandet av resurser, energi och råvaror, dessutom har de flesta 
kommuner ett aktivt miljöarbete och en naturlig följd av detta arbete kan tänkas vara någon 
form av hållbarhetsredovisning. Dock fordrar en redovisning både resurser och kunskap, 
något som kan vara en begränsande faktor för kommuner att kunna arbeta med 
hållbarhetsredovisning. Samtidigt förväntas den offentliga sektorn att vara någon form av 
vägledare när det kommer till hållbarhets- och miljöfrågor.  
 
Denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse för hållbarhetsredovisning i den 
kommunala sektorn samt att redogöra för vilka intressenter en kommun hållbarhetsredovisar 
och varför. För uppnå detta syfte har kvalitativa intervjuer genomförts med ansvariga inom 
området hos olika kommuner i Skaraborg. Den insamlade empirin har sedan analyserats med 
utgångspunkt i en kombination av den institutionella teorin, legitimitetsteorin samt 
intressentteorin.  
 
Studien visar på att det förekommer olika institutionella tryck i samhället på kommunen när 
det gäller att hållbarhetsredovisa och att denna påverkan skiljer sig åt mellan de olika 
intressenterna av den kommunala hållbarhetsredovisningen. Undersökningen förklarar också 
hur kommunerna svarar på dessa tryck för att försöka legitimera sin verksamhet. Samtidigt 
visar studiens resultat på att den kommunala hållbarhetsredovisningen även har som mål att 
engagera och motivera kommunens medborgare till att bidra till en hållbar utveckling. 
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1 Inledning 
 

 

Inledningskapitlet kommer att ge en introduktion, bestående av en kort redogörelse för 

bakgrunden kring ämnet följt av en diskussion som belyser problematiken inom 

hållbarhetsredovisning i kommunal verksamhet. Sist följer en problemformulering som 

konkretiserar det valda problemet samt syftet med denna rapport.  

 
 

1.1 Problembakgrund 
I dagens samhälle har det blivit allt viktigare för organisationer att ta hänsyn till icke-
finansiella värden. Enron-, Worldcom-, och Skandiaskandalen är exempel på hur viktigt etik 
och öppenhet är när det gäller redovisningen. Jucan & Blaga (2011) menar på att den 
ekonomiska krisen 2008 bekräftade detta behov och att de finansiella systemen måste ses över 
med hänsyn till hållbarhet och ansvar. Även Sherman (2012) håller med i detta resonemang 
och påpekar att allmänheten i dag har ett ökat krav på att företag ska agera som en god 
medborgare. Ett större fokus på miljön i dagens samhälle är en annan viktig faktor som 
bidragit till ett ökande intresse för hållbarhetsfrågor samt företagens ansvar när det gäller dess 
påverkan på miljö och samhälle (Ljungdahl, 2008a). 
 
Hållbarhetsredovisning innebär att redovisa de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekterna av företagets verksamhet, vilket innebär att ta ansvar gentemot både interna och 
externa intressenter med hänsyn till organisationens arbete mot hållbar utveckling. Det 
internationellt vedertagna begreppet på hållbarhetsredovisning är corporate social 
responsibility, CSR (Frostenson, et al., 2012). Vikten av ett socialt och miljömässigt 
hänsynstagande för samhället och företagen har ökat dramatiskt de senaste femtio åren (de 
Lange, et al., 2012). Konceptet CSR uppkom i mitten av 1900-talet. H.R. Bowen var en av de 
första att introducera detta. Bowen argumenterade för att en organisation har en skyldighet att 
följa de riktlinjer, ta de beslut, och agera på de sätt som är önskvärt utifrån samhällets 
värderingar och normer (Jucan & Blaga, 2011). Uttrycket hållbar utveckling fick sitt stora 
genomslag genom Brundtland-kommissionen1 år 1987. Från och med detta blev miljöfrågan 
en prioritet i politiska sammanhang (Del Bello, 2006). En diskussion kring transparens, 
kontroll och riskminimering som fördes från och med nittiotalet har också haft betydelse för 
framväxten av CSR. Utvecklingen har gått mot ett granskningssamhälle där organisationer 
granskas allt mer och avkrävs insyn, genomskinlighet, klarhet, öppenhet och tydlighet 
(Frostenson, et al., 2012). Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) menar på att många 
organisationer aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor och liknande. Bland annat kollektivavtal, 
jämställdhetsplaner samt regler och policys kring arbetsmiljö och diskriminering menar de är 
exempel på arbeten som hade kunnat ha redovisats i en hållbarhetsredovisning. Att 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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organisationen inte väljer att redovisa dessa arbeten ser de som en nackdel. Det är nämligen 
först när organisationen ökar transparensen kring sitt hållbarhetsarbete och visar upp de miljö- 
och sociala arbeten som pågår som deras CSR-arbeten kan bli värdeskapande. Media har 
också varit en pådrivande aktör i CSR:s framväxt. Borglund, et al. (2009) säger att media kan 
anses vara med och forma bilden av vad som anses vara rätt och fel i näringslivet och i dag är 
CSR ett väl etablerat begrepp i svensk affärspress.  
 
I dag publicerar nästan alla stora börsnoterade företag någon form av hållbarhetsredovisning i 
sina årsredovisningar. Anledningen till detta, utöver ovan nämnda faktorer, är att de flesta 
företag anser att det ökar deras trovärdighet gentemot dess intressenter (Ljungdahl, 2008b). 
Kommuner och landstings verksamhet har både en direkt och indirekt stark påverkan på 
miljön, vid förbrukandet av resurser, energi och råvaror. Vilket i sin tur har en påverkan på 
luft, mark och vatten. Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, vision är att skapa ett 
hållbart samhälle, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. SKL bedriver ett aktivt miljöarbete för 
att nå uppsatta nationella och internationella miljömål. Genom miljöprogram ska de visa 
vägen för ett offensivt miljöarbete (SKL, 2009b). Enligt en undersökning som 
Naturvårdsverket har gjort i uppdrag av regeringen visar det sig att det kommunala 
miljöarbetet är omfattande. Hela 84 procent av kommunerna arbetar med miljömål. Bland de 
kommuner som inte aktivt arbetar med miljömål är glesbygdskommuner och kommuner med 
färre än 12500 invånare överrepresenterade (Naturvårdsverket, 2006).    

En naturlig följd av miljöarbetet borde enligt Bergström, Catasús och Ljungdahl (2002) 
vara någon form av avrapportering till kommuninvånarna. Pedersen och Rendtorff (2010) 
anser att den offentliga sektorn kan lära sig från den privata sektorn när det gäller CSR. De 
menar att ett CSR-abete svarar på medborgarnas krav på transparens, demokrati och 
legitimitet. Enligt SKL, bestod hela 67 % av Sveriges kommuners intäkter 2011 av 
skatteintäkter (SKL, 2009a), vilket understryker invånarnas betydelse. Zavattaro (2010) 
beskriver hur invånarna är socialt konstruerade på samma sätt som kunder, och att den 
offentliga sektorns mantra bör vara att tillfredsställa invånarna precis som företagens är att 
tillfredsställa sina kunder.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Miljömålen utgör ett trovärdigt verktyg i det lokala arbetet för en hållbar utveckling. En viktig 
faktor till utvecklingen av hållbarhetsarbetet är enligt undersökningen, viljan att marknadsföra 
sig som en miljövänlig kommun (Naturvårdsverket, 2006). Dock har den offentliga sektorn 
kritiserats för sitt hållbarhetsredovisande (FAR, 2010). Branschorganisationen för 
redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, FAR, delar sedan drygt 10 år tillbaka, årligen 
ut priser för ”bästa icke-finansiella redovisning” inom olika kategorier, bland annat offentlig 
sektor (FAR, 2012a). Dock har i denna kategori inget pris utdelats mer än 
hedersomnämnanden (FAR, 2012b). Anledningen till att pris inte lämnats ut beror enligt Dan 
Brännström, FARs generalsekreterare, på att dessa hållbarhetsredovisningar inte håller måttet 
(FAR, 2010). Lars-Olle Larsson, juryns ordförande, PwC, kritiserar kommunernas bristfälliga 
redovisning av hållbarhetsarbetet och menar på att de har ett särskilt ansvar att transparent 
redovisa mål och resultat i arbetet. Detta bland annat för att skattebetalarna ska ha en större 
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möjlighet att kunna utvärdera kommunernas arbete (FAR, 2010). Brännström anser att 
regeringen borde begära att den offentliga sektorn ska följa eller, i de fall de inte gör det, 
förklara varför de valt att inte tillämpa de riktlinjer som tagits fram (FAR, 2010). Dessutom 
menar Daniel Oppenheim, KPMG2, att det ökade intresse för hållbarhet som finns hos 
allmänheten innebär att det blir viktigt för kommunen att visa vad de faktiskt gör och framför 
allt vad som kan förbättras, kommunen ska dessutom arbeta med samhällsutveckling, vilket 
kan ses som hållbarhet i sig, dvs. att på lång sikt skapa en kommun som arbetar för invånarna 
i kommunen. Dock finns det i dagsläget inget lagreglerat krav på att hållbarhetsredovisa, 
utöver för statligt ägda bolag där ett krav på hållbarhetsredovisning enligt GRI3 infördes år 
2008. Något som bör nämnas är dock att självregleringen har varit en viktig del i utvecklingen 
av klimatarbetet och har ansetts av vissa mer effektivt än lagstiftning (Lidskog & Uggla, 
2009; Ljungdahl, 2008b; Regeringskansliet, 2010).  

Att den information som ges genom traditionella finansiella rapporter inte längre är 
tillräcklig för att tillgodose de krav som både interna och externa intressenter ställer på mer 
förståeliga rapporter är i dag erkänt både bland akademiker och praktiker. Speciellt gäller 
detta i den offentliga sektorn. Detta eftersom deras verksamhetseffektivitet inte kan analyseras 
och utvärderas genom traditionella finansiella mått, då offentlig verksamhet till största del 
erbjuder tjänster, vilka till sin natur är ogripbara (Del Bello, 2006). 
 
Tidigare forskning har visat på flera skäl att hållbarhetsredovisa. Miljöpsykologer4 som 
studerat ämnet har länge uppmärksammat ett emotionellt samband till miljön och på det sättet 
kan kommuner precis som företag använda miljöegenskaper och program som verktyg för att 
sälja och marknadsföra. Taktiken visar sig ofta genom att engagera sig i hållbarhetsarbete, 
vilket ska påverka företag och invånare till att göra detsamma (Zavattaro, 2010). Citatet av 
Camagni, Capello och Nijkamp (1998) betonar detta,  
 

“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” (Camagni, et al., 1998, s. 
105).  

 
Dessutom har den offentliga sektorn en möjlighet, men också en plikt och en förväntan på sig, 
att inta en sorts ledarroll rörande hållbarhet, och föra näringslivet, och samhället, mot ett mer 
hållbart förhållningssätt (Albareda, et al., 2008; Ball & Grubnic, 2007; Lidskog & Uggla, 
2009). Likaså betonar Borglund, et al. (2009) ekonomen Milton Friedmans tanke om att 
företagens enda ansvar är att maximera vinsten till sina aktieägare samtidigt som de följer de 
lagar och regler som gäller och att det snarare är upp till politikerna, och därav i vårt fall 
kommunerna, att ta det sociala ansvaret. Olausson och Uggla (2009) framhåller därmed vikten 
av offentlig kommunikation och informationsspridning. Vallentin och Murillo (2012) menar 
att såväl kommunala som nationella offentliga myndigheter bör vara medvetna om deras roll i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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att, genom sitt CSR-arbete, skapa medvetenhet och påskynda utvecklingen kring socialt och 
miljömässigt ansvarstagande.  
 
Dock är ett CSR-arbete även förknippat med en del kostnader. Kaeokla och Jaikengkit (2012) 
talar bland annat om alternativkostnader såsom nedlagd tid som hade kunnat läggas på annat 
samt donationer till, och nedlagd tid i, välgörande ändamål. Ytterligare tre typer av kostnader 
beskrivs; ekonomiska kostnader (kostnader för själva genomförandet), sociala kostnader (t.ex. 
kostnader för utbildning av personal och andra sociala program) och miljömässiga kostnader 
(olika så kallade gröna program). Enligt Montin (2007b) ska kommunernas ekonomi sedan år 
2000 vara i balans, det vill säga intäkterna ska vara lika med kostnaderna. I början av 90-talet 
började kommunernas intäkter att stagnera, samtidigt visar prognoser på ökade behov av 
resurser under de första årtiondena av 2000-talet, vilket betyder att kommunerna kan få 
problem att skapa balans mellan resurser och behovet av dessa (Montin, 2007b). Att upprätta 
t.ex. en miljöredovisning kräver, enligt Bergström, et al. (2002) ett stort tekniskt kunnande om 
industriella processer och tjänsteprocesser och hur dessa har en inverkan på miljön. Förutom 
detta måste organisationen kunna hitta, sortera, presentera och distribuera de tekniska 
mättalen och annan relevant information till flera olika intressenter. Anledningen till att 
organisationer väljer att inte redovisa handlar därmed troligtvis inte om att de inte bryr sig om 
miljön utan det är snarare en fråga om att de inte har tid, kunskaper och resurser. 

Ytterligare kritik har riktats mot hållbarhetsredovisning, i form av att redovisningen snarare 
har blivit en trend som organisationer förväntas följa än något som bidrar till en förbättring 
för organisationen. Daniel Oppenheim, KPMG, menar att redovisningen måste bygga på 
något konkret som kommunen faktiskt arbetar med innan de väljer att marknadsföra ett 
hållbarhetsarbete, annars blir arbetet en form av hyckleri eller så kallad greenwash. Forskare 
anser att hållbarhetsredovisningen i detta fall endast blir ett spel för gallerierna eller ett 
efterhärmande beteende medan annan forskning visar på att det blir en form av organiserat 
hyckleri, det vill säga att redovisningen inte återspeglar hållbarhetsarbetet (Borglund, et al., 
2009; Lim och Tsutsui, 2012) Zavattaro (2010) menar också att när marknadsföring och PR 
kommer in i bilden övergår kommunernas hållbarhetsredovisning från att vara neutral till att 
bli en form av marknadsföringsknep. Larsson och Ljungdahl (2008) påpekar andra nackdelar 
med hållbarhetsredovisandet. De menar på att när det gäller den ekonomiska redovisningen, 
finns ett klart och tydligt regelverk som i sin tur bidrar till en jämförbarhet mellan olika 
organisationer. Dock har sådana vedertagna principer saknats när det gäller 
hållbarhetsredovisning, vilket har påverkat möjligheten att jämföra dessa mellan 
organisationer. Framtaget för att öka jämförbarheten, både inom och mellan organisationer är 
GRI, Global Reporting Initiative, ett globalt tillämpligt ramverk för ekomiskt, socialt och 
miljömässigt redovisande (GRI, 2006; Sherman, 2012). År 2005 släppte GRI också ett 
supplement för hur offentlig verksamhet kan lägga upp sin hållbarhetsredovisning (GRI, 
2005).  
 
Kommuner förväntas vara en form av vägledare kring miljöarbetet och ses som betydande 
aktörer inom klimatpolitken, bland annat då kommunerna är en lokal myndighet och också 
ofta är den största arbetsgivaren på orten (Montin, 2007a). För att legitimera sin verksamhet 
kräver organisationens intressenter redovisning av både kvantitativ och kvalitativ information 
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- utan detta riskerar organisationen att förlora sin legitimitet (Ivan, 2009). Utan intressenternas 
institutionella tryck kommer dock den ekonomiska rationaliteten att dominera, vilket bidrar 
till att hållbarhetsarbete inte kommer att prioriteras (Min-Dong, 2011). Hållbarhets-
redovisningen kan användas som en kommunikationsväg mot omvärlden där organisationen 
har en möjlighet att påverka intressenternas uppfattning av verksamheten (Archel, et al., 
2009). Därmed kan CSR användas i marknadsföringssyfte (Hsu, 2011) och Zavattaro (2010) 
menar att en kommun likt andra organisationer vill generera en positiv bild och positiva 
associationer av sig själva eftersom dåliga uppfattningar av en kommun kan förstöra dess 
image och få konsekvenser för dess framtida välstånd. Negativa uppfattningar kan minska 
investeringar, skada näringslivet och påverka antalet besökande till kommunen negativt. 
 
Ball och Grubnic (2007) poängterar att tidigare forskning inom hållbarhetsredovisning 
nästintill uteslutande fokuserat på vinstdrivande företag och att den offentliga sektorn blivit 
förbisedd. De efterfrågar därför ytterligare forskning inom området, då den offentliga sektorn 
står för en mycket stor del av den globala ekonomin och har stor påverkan på samhället och 
miljön. Även Sciulli (2011) anser att mer forskning kring hållbarhetsredovisning inom den 
offentliga sektorn är väl behövlig. Cooper och Pearce (2011) granskar i sin artikel 
hållbarhetsredovisning inom offentlig sektor i England, som ett svar på denna efterfrågan på 
ytterligare forskning. Deras artikel berör dock inte i någon större utsträckning legitimerande 
effekter och institutionella tryck kring ämnet. Detta understryker behovet av studier kring 
hållbarhetsredovisning i offentlig verksamhet, vilket denna uppsats ämnar bidra till. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge läsaren en fördjupad förståelse för hållbarhetsredovisning 
och dess betydelse för kommunal verksamhet.  Vi avser genom detta arbete att kunna 
beskriva hur miljö- och hållbarhetsansvariga i kommuner ser på att arbeta med 
hållbarhetsredovisning och skapa en förståelse för varför en kommun väljer att 
hållbarhetsredovisa. Vidare är syftet att utreda för vilka som kommunerna vänder sig till med 
hållbarhetsredovisningen, vem/vilka är dess primära intressenter.  

Som delsyfte avser vi även att ta fram en modell som beskriver vilka kommunens 
intressenter av hållbarhetsredovisningen är samt på vilket sätt dessa påverkar kommunens 
hållbarhetsredovisande. 
 

1.4 Problemformulering 
Genom ovanstående diskussion blir vår övergripande problemformulering: 
 
Hur ser miljö- och hållbarhetsansvariga inom kommuner på att arbeta med 
hållbarhetsredovisning och vad finns det för orsaker till att en kommun väljer att 
hållbarhetsredovisa? 
 
För att kunna bevara denna fråga har nedanstående frågor tagits fram: 
 

• Vilka anses vara de primära intressenterna för kommunens hållbarhetsredovisningar? 
 

• På vilket sätt påverkar samhällets fokus kring miljö och hållbarhet kommunernas 
hållbarhetsredovisande? 
 

• På vilket sätt används hållbarhetsredovisningen för att legitimera verksamheten 
gentemot kommunens intressenter? 

! !
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2 Metod 
!

 

Metodkapitlet kommer att redogöra för det metodval som kommer att ligga till grund för att 

besvara den problemformulering som fastställdes i föregående kapitel. Vidare kommer en 

diskussion föras kring begränsningar av den valda metoden och hur dessa kommer att 

hanteras i undersökningen. En diskussion kommer även att föras kring datainsamling samt 

analysmetod. 

 
 

2.1 Metodval 
Undersökningen syftar till att ta reda på vad de utvalda intervjupersonerna i kommunerna 
anser och känner inför det valda ämnet och genom det kunna bidra med ny teori på området. 
Bryman och Bell (2007) menar att teori som skapas av en utredning är något som är typiskt 
för en kvalitativ undersökning. Eftersom vi bedömer det viktigt för vårt arbete att få en 
djupare förståelse för inställningen till hållbarhetsarbete hos hållbarhets- och miljöansvariga 
inom kommunerna kommer vi därför att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. En 
kvalitativ metod innebär att fokusera på upplevelser och beteenden samt att förstå fenomen på 
ett djupare plan och metoden anses användbar för induktiva och förklarande undersökningar 
(Ghauri & Grønhaug, 2002). Något som ytterligare talar för valet av en kvalitativ metod är att, 
som Ball och Grubnic (2007) nämner, väldigt få tidigare studier inom hållbarhetsredovisning 
och offentlig sektor varit av kvalitativ art. På detta sätt kan studiens resultat bidra med något 
nytt till forskningen.  
 
Vi har valt en hermeneutisk ansats för vår undersökning. Den hermeneutiska metoden 
fokuserar, till skillnad från positiv ansats, snarare på ord än siffror (Jacobsen, 2002). Detta är 
något vi anser viktigt i vår undersökning eftersom vårt problem inte går att svara på med 
kvantitativa data. I och med vårt val av en hermeneutisk ansats blir en induktiv metod 
naturlig. Den induktiva metoden går ut på att gå från empiri till teori, vilket i praktiken 
innebär att samla in data, i princip utan förväntningar och utifrån de data som samlats in 
formulera sina teorier (Jacobsen, 2002). Då det finns mycket tidigare forskning kring området 
hållbarhetsredovisning, men desto mindre kring kommunal hållbarhetsredovisning, faller den 
induktiva metoden sig naturlig eftersom vi på grund av detta kommer att ta fram nya teorier 
baserat på den empiri som vi genom vår undersökning har hämtat in. Metoden kritiseras dock 
för sin tro på att den undersökande kan gå ut i verkligheten utan att ha någon form av på 
förhand utformat antagande (Jacobsen, 2002). 
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2.2 Undersökningsdesign 
Denna rapport ska bidra med en djupare förståelse kring ämnet hållbarhetsredovisning och 
hur kommuner ser på att arbeta med detta samt vad det betyder för den kommunala 
verksamheten. För att erhålla denna förståelse anser vi det lämpligt med kvalitativa intervjuer 
som val av undersökningsdesign, det för att få en bättre bild av hur de tillfrågade personerna 
förhåller sig till ämnet+!Dahmström (2011) menar vidare att när det är viktigt att fånga in hur 
enskilda personer upplever en situation, blir en enkätundersökning med färdiga frågor och 
svar lätt för trubbig, detta eftersom den inte ger utrymme för respondenten att redogöra för 
sina upplevelser. Vi kommer därför att genomföra intervjuer med de utvalda ansvariga 
personerna inom ämnet hos kommuner i Skaraborg. Den kvalitativa metoden är också mer 
flexibel jämfört med den kvantitativa som innebär ett måste att förhålla sig till förutbestämda 
frågor och korta svar (Ghauri & Grønhaug, 2002). Detta är viktigt för vår undersökning, 
nämligen att respondenterna inte känner sig låsta i de frågor vi ställer, vilket en 
enkätundersökning kan orsaka, och i stället har möjlighet att ge mer utförliga och fria svar. 
Metoden lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare och den 
öppenhet som metoden innebär att undersökarna inte i förväg bestämt sig för vad de ska leta 
efter. På detta vis ger en kvalitativ ansats ofta en hög intern giltighet, vilket betyder att den 
riktiga förståelsen av en situation kan erhållas (Jacobsen, 2002). Bryman och Bell (2007) 
menar att i kvalitativa intervjuer ligger fokus och intresse kring den tillfrågades åsikter. För 
att erhålla den djupa förståelsen som är syftet med uppsatsen är det av stor vikt att kunna 
ställa följdfrågor baserat på den tillfrågades svar och även kunna ha möjligheten att formulera 
helt nya frågor under intervjuns gång. Detta tillåter inte den kvantitativa intervjutekniken 
(Bryman & Bell, 2007). Därför anser vi att den blir mindre lämplig för att kunna fullfölja 
undersökningens syfte. Kvalitativa intervjuer innebär enligt Bryman och Bell (2005) 
dessutom fylliga och detaljerade svar, vilket också är av stor vikt för undersökningens syfte. 
  
Intervjuerna kommer att vara semi-strukturerade, detta innebär att intervjuaren har en lista 
med ett antal frågor avseende väl utvalda ämnen som ska besvaras och benämns ofta som en 
intervjuguide (Bryman & Bell, 2007). Intervjuguiden kommer att fungera som en 
utgångspunkt för de frågor och ämnen som vi anser viktiga för intervjun samtidigt som den 
inte utesluter möjligheten att ändra eller komplettera med nya frågor under intervjuns gång 
(Bryman och Bell, 2007). De huvudsakliga ämnena som kommer att tas upp i intervjuguiden 
är legitimitet, institutionellt tryck, resurser och intressenter. Dessa områden kommer att utgöra 
en grund för de frågor och diskussioner som kommer att tas upp under intervjuerna. Frågorna 
kommer även att anpassas efter hur kommunernas hållbarhetsredovisningar ser ut i dag för att 
kunna fånga in de skillnader som finns emellan de olika kommunerna. För att operationalisera 
de teoretiska begreppen har dessa brutits ner i konkreta frågeställningar för att respondenterna 
enklare ska kunna förstå och ge oss den information som behövs. Genom att ställa frågor 
kring vilka kommunerna vänder sig till med hållbarhetsredovisningen kommer vi få svar på 
vilka kommunens intressenter av redovisningen är. Genom följdfrågor kring de intressenter 
som kommunerna nämner får vi svar på vilka som kommunerna anser vara de viktigaste 
intressenterna och varför. Begreppet institutionellt tryck kommer att operationaliseras genom 
att ställa frågor kring vad det är som påverkar kommunernas hållbarhetsredovisande, hur 
faktorer i samhället påverkar. Exempelvis kommer vi att fråga om respondenterna om 
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samhällets inställning till sociala och miljömässiga frågor har påverkat 
hållbarhetsredovisandet samt om de påverkas av andra kommuners hållbarhetsredovisande 
och varför de har valt eller inte valt att hållbarhetsredovisa. Legitimitetsbegreppet kommer att 
operationaliseras genom frågeställningar kring varför kommunen väljer att redovisa, exempel 
på frågor som kommer att ställas är, om kommunen känner ett behov av att visa vad de gör 
när det gäller hållbarhetsarbetet, huruvida det finns en vikt av att redovisa detta arbete och 
varför. Vi kommer att fråga respondenterna om resurser har varit en bidragande faktor till 
redovisningens omfattning och med resurserna i beaktande, varför de valt att redovisa. På 
detta sätt tar vi reda på hur resurser påverkar redovisningen i kommunerna. 
 

2.3 Datainsamling 
!

2.3.1 Sekundärdata 
Vi kommer i denna rapport att bland annat använda sekundärdata, detta då det ger 
möjligheten att bättre tolka studiens primära data och i sin tur ge en större möjlighet att skapa 
den fördjupade förståelse för ämnet som detta arbete syftar till att ge. De sekundärdata vi har 
valt att använda oss av är följande: 
 
Vetenskapliga artiklar  
För att få en överblick kring vad tidigare forskning inom området har bidragit med har 
vetenskapliga artiklar använts. Dessa har även bidragit med att få en djupare förståelse kring 
ämnet i sig vilket har legat till grund för problematiseringen. De vetenskapliga artiklarna har 
även hjälpt oss i att bygga upp studiens teoretiska referensram och kommer därmed att ligga 
till grund för analysen av empirin. 
 
Kommunernas hemsidor och hållbarhetsredovisningar  
Den information som tillhandahållits via kommunernas egna hemsidor har varit behjälplig vid 
utformningen av intervjuguiden och även för att kontrollera de svar som erhållits vid 
intervjuerna. Informationen har även använts när valet av respondenter gjordes för att få med 
de kommuner som lämpade sig bäst för studiens syfte. 
 
Övrig litteratur  
För att skaffa grundläggande kunskaper kring, samt en introduktion till, ämnet har även annan 
litteratur använts utöver vetenskapliga artiklar. Litteraturen har också använts för att få 
kunskap om teorier inom området och fungerat som ett komplement till de vetenskapliga 
artiklarna. 
 
Internet 
Olika hemsidor såsom Föreningen för Auktoriserade Revisorer, FAR, samt Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, och Global Reporting Initiative, GRI, har använts som 
komplement till litteraturen och de vetenskapliga artiklarna. 
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Rapporter  
Undersökningar från bland annat Naturvårdsverket och Regeringskansliet har bidragit med 
kunskap och fakta när det gäller hållbarhets- och miljöarbetet i de svenska kommunerna. En 
rapport kring hållbarhetsredovisning inom offentlig verksamhet som givits ut av Global 
Reporting Initiative har använts som stöd för att erhålla kunskaper i hur 
hållbarhetsredovisning kan se ut för offentliga verksamheter. 
!

Fördelarna med sekundärdata är bland annat att det sparar både tid och pengar samt ger 
möjlighet att få en bättre förståelse kring problemställningen (Ghauri & Grønhaug, 2002). 
Detta är viktigt för denna studie eftersom tid och resurser är begränsade. Ghauri och 
Grønhaug (2002) menar att sekundärdata också kan utgöra att instrument för att jämföra och 
tolka primärdata, om dessa används tillsammans. På detta sätt kommer bland annat 
kommunernas hållbarhetsredovisningar, miljöredovisningar och övrig information att 
användas vid analysen av empirin. Sekundärdata kommer därmed att ge en bättre möjlighet 
att analysera de svar som kommer att erhållas vid intervjuerna. 
!

2.3.2 Primärdata 
Studiens primärdata kommer att bestå av besöksintervjuer hos utvalda kommuner. 
Intervjuerna kommer att ske med ansvariga personer inom hållbarhets- och miljöområdet på 
kommunerna. Besöksintervjuers fördel är att de ger en möjlighet att ställa både fler, men 
också krångligare, frågor och på det sättet få mer utförliga svar med hög kvalitet (Dahmström, 
2011). Detta bedömer vi är viktigt för att undersökningen ska kunna ge den fördjupade 
förståelse som studien ska bidra med. Vi anser det dessutom viktigt att kunna läsa av 
respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket inte skulle kunna vara möjligt vid en 
telefonintervju. Besöksintervjuerna ger också möjlighet till en mer personlig kontakt med 
respondenten och det blir lättare att känna av stämningen i de svar som erhålls. 
 
För att få en övergripande inblick om hållbarhetsredovisning intervjuades dessutom en 
konsult inom hållbarhetsområdet hos KPMG. Intervjun bidrog med en professionell, 
yrkesverksam persons åsikter och kunskaper kring hållbarhetsredovisning generellt och i 
kommunal verksamhet.  
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De kommuner som valts ut för att kunna besvara problemformuleringen i denna studie är 
Skövde, Falköping, Lidköping, Skara och Tidaholm. Den sistnämnda kommunen, Tidaholm, 
valdes ut efter vår första intervju med Lidköping, detta eftersom intervjun med Lidköping 
blev att betrakta som en slags testintervju. Vi kände därmed ett behov av att intervjua 
ytterligare en kommun när vi hade fått lite lärdom av den första. Kommunerna har medvetet 
valts ut med avseende på omfattningen på deras hållbarhetsredovisningar och till viss del 
invånarantal. Detta för att få en så mångfacetterad bild som möjligt. Anledningen till valet att 
intervjua fem kommuner beror på studiens syfte att ge en fördjupad förståelse för ämnet, och 
därmed fordras mer tidskrävande intervjuer. Längre intervjuer ger möjlighet för respondenten 
att ”sväva ut” i sina svar.  
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Falköping var den enda kommunen i Skaraborgsområdet som tillhandahöll en komplett 
hållbarhetsredovisning, därmed föll det naturligt att välja denna kommun. Lidköping valdes ut 
då även de hade ett omfattande hållbarhetsarbete, dock redovisades detta snarare i form av ett 
styrkort. Vi fann det därmed intressant att intervjua även denna kommun. Av de kommuner 
som alls inte hållbarhetsredovisade, bland annat Tibro, Karlsborg och Hjo, visade det sig att 
dessa inte hade någon lokalt ansvarig rörande hållbarhetsarbetet. Detta innebar att dessa 
kommuner exkluderades ur vårt urval. Dock hade Skara kommun, som valt att inte 
hållbarhetsredovisa, en lokal miljöstrategi och en lokalt ansvarig inom området, därmed kom 
vi även att välja Skara kommun för intervju. Skövde kommun hållbarhetsredovisar delvis, i 
form av en separat miljöredovisning, och som största kommun inom Skaraborg ansåg vi det 
viktigt att även få deras syn på ämnet. Tidaholm tillhandahåller en hållbarhetsredovisning, 
dock i mycket begränsad omfattning och med större fokus på den miljömässiga aspekten. 
Som en relativt liten kommun tyckte vi att deras syn på hållbarhetsredovisning var intressant 
att undersöka. Ett urval av fler respondenter hade i vår mening varit överflödig och inte 
bidragit till mycket mer än det vi beräknar få från de fem utvalda, dessutom påpekar Jacobsen 
(2002) att för varje ny intervju som genomförs kommer intervjuaren närmare ett 
mättnadsstadium och till slut ger inte en ytterligare intervju någon ny information. 
Kommunerna har även valts ut med hänsyn till deras geografiska närhet till vår utgångspunkt, 
Skövde. Detta för att, vilket även Dahmström (2011) påpekar, minska tidsåtgång och 
kostnader eftersom båda är en bristvara.  
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Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut intervjufrågorna per mejl till respondenterna 
på respektive kommun. Detta då de skulle få möjligheten att se huruvida de kunde besvara de 
frågor vi hade. Vid samtliga intervjuer spelades sedan samtalen in, detta för att det gav oss 
möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger på de svar som respondenterna gav. 
Dessutom bidrog detta till att göra det lättare att tyda på vilket sätt respondenterna svarade på 
frågorna, exempelvis om de var tveksamma i sitt svar, vilket tonläge de hade etc. Intervjuerna 
inleddes med lite enklare, allmänna frågor för att ”mjuka upp” respondenten såsom att denne 
fick berätta om sin roll i verksamheten samt hållbarhetsarbetet i kommunen. Detta för att 
förhindra att samtalet låste sig, vilket är risken om de inledande frågorna är alltför komplexa 
och invecklade (Jacobsen, 2002). I slutet på varje intervju fick respondenten dessutom 
möjlighet att uttala sig fritt om ämnet för att respondenten inte skulle känna att vi hade missat 
att ta upp något. Den tid som avsattes för varje intervju var en och en halv timma. Vi ansåg att 
denna tid var tillräcklig för att kunna erhålla svar på våra frågor samt att ge respondenten 
utrymme nog för att ge utförliga svar men också för att inte vi eller respondenten skulle 
behöva känna någon tidspress. Jacobsen (2002) menar dessutom att en optimal intervjulängd 
ligger på en till en och en halv timma. Intervjuerna med respondenterna på kommunerna 
varade mellan 45-60 minuter. Alla dessa respondenter intervjuades genom ett besök förutom 
Skövde kommun på grund av att respondenten fick förhinder och intervjun genomfördes i 
stället per telefon. Efter genomförda intervjuer har vi skrivit ut intervjuerna i text, så kallad 
transkribering. Transkriberingen har varit en mycket tidsödande process men har dock ansetts 
vara viktig då processen har gett oss en möjlighet att lättare överblicka de enskilda 
intervjuerna samt jämföra dem med varandra. Vid en transkribering kan dock misstag lätt 
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göras, såsom hörfel och slarvfel (Bryman & Bell, 2005). För att förebygga detta problem har 
vi vid oklarhet lyssnat om för att säkerställa att vi har uppfattat vad som har sagts. Vissa 
minnesanteckningar gjordes också under intervjuernas gång vilket underlättade 
transkriberingsprocessen.  
 

2.4 Analysmetod 
Efter transkriberingen sammanställdes och bearbetades empirin med utgångspunkt i de 
teoretiska begrepp som valts för studien. För att läsaren även skulle få en bättre helhetsbild av 
respondenterna och kommunernas redovisningar sammanställdes dessutom en presentation av 
respondenterna samt kommunernas hållbarhetsredovisningar i början av empirikapitlet. Detta 
ansåg vi skulle underlätta för läsaren att skapa sig en egen bild av de olika kommunerna men 
också ge möjligheten för läsaren att själv kunna utvärdera respondenternas svar efter deras 
tidigare erfarenheter. Empirin tematiserades i stora drag enligt samma upplägg och struktur 
som den teoretiska referensramen, nämligen intressenter, institutionellt tryck, legitimitet och 
resurser. Denna struktur gav en tydlig överblick för vad som skulle undersökas och 
förtydligade samtidigt vilka teoretiska begrepp som studien fokuserade på. I analyskapitlet 
valde vi dock att tematisera kapitlet efter rubrikerna, intressenter, institutionellt tryck och 
legitimitet samt resurser och legitimitet. Denna tematisering gjordes eftersom att när vi 
påbörjade analysarbetet märkte vi tidigt att en uppdelning enligt empirikapitlet skulle hämma 
analysen. Det eftersom begreppen institutionellt tryck och legitimitet samspelade och 
indelningen skulle göra det svårt för läsaren att få en tydlig bild över hur begreppen 
interagerade. Även resurser och legitimitet valdes att utredas tillsammans eftersom vi såg att 
de fanns en tydlig koppling mellan dessa begrepp.  
 

2.5 Metodkritik 
Viss kritik har riktats mot den kvalitativa metoden. Bryman & Bell (2007) menar att något 
som bör beaktas när det gäller valet av den kvalitativa undersökningsmetoden är att den lätt 
blir subjektiv. Det innebär att de kvalitativa resultaten ofta påverkas av den undersökandes 
åsikter om vad som är utmärkande och viktigt. Ytterligare kritik mot den kvalitativa metoden 
säger att eftersom undersökaren i sig är själva huvudinstrumentet för datainsamlingen, är det 
som observeras och fokuseras på ofta en produkt av dennes preferenser. Bryman och Bell 
(2007) menar vidare på att resultaten av den kvalitativa studien är begränsade. Med det menar 
de att det är svårt att generalisera de slutsatser som studien resulterar i. Metoden kan även 
kritiseras för att det utifrån en kvalitativ studie kan vara svårt att fastställa vad undersökaren 
faktiskt gjorde och hur denne kom fram till sin slutsats (Bryman & Bell, 2007). Empirin i en 
undersökning bör enligt Jacobsen (2002) uppfylla två krav för att motverka dessa problem. 
Dessa krav är validitet, det vill säga att empirin är giltig och relevant, samt reliabilitet, det vill 
säga att den är tillförlitlig och trovärdig. En diskussion kring hur dessa kriterier har uppnåtts 
på bästa möjliga sätt i denna studie kommer att presenteras under respektive rubriker nedan. 
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Validitet kan delas upp i två delar, intern och extern validitet.  

Intern validitet handlar om att det ska finnas en bra koppling mellan de observationer som 
görs och den teori som utvecklas (Bryman & Bell, 2005). Den interna validiteten i uppsatsen 
har säkerställts genom att empirin i undersökningen har skickats till respondenterna för 
validering, en så kallad respondentvalidering. Detta för att bekräfta att resultaten och 
intrycken stämmer överens med intervjupersonernas uppfattningar. Respondentvalideringen 
minskar därmed graden av subjektivitet i studien genom att det ger möjlighet för 
respondenterna att påpeka misstolkningar eller felaktigheter, för att motverka felaktiga 
slutsatser. Eftersom ingen av respondenterna hade något att anmärka på kring vår 
framställning av empirin, förutom ett mindre faktafel som i efterhand korrigerades, så anser vi 
att studiens interna validitet därmed är hög. 

Extern validitet handlar om att resultatet från en undersökning kan generaliseras till andra 
sociala miljöer och situationer. Forskare menar att den externa validiteten blir ett problem för 
kvalitativ forskning på grund av användningen av begränsade urval (Bryman & Bell, 2005). 
Eftersom vi har valt att avgränsa oss inom Skaraborgsområdet vet vi därmed inte hur 
gångbara våra resultat är i andra delar av landet, såsom exempelvis storstadsregionerna, då 
dessa kommuner kan skilja sig med avseende på arbetet med hållbarhetsredovisning. Dock är 
inte syftet med denna studie att generalisera utan vi ser värdet i att undersöka kommuner i 
området Skaraborg men vi anser ändå att studiens resultat i hög grad kan appliceras på 
likvärdiga mindre landsbygdskommuner. 
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Reliabilitet innebär att undersökningen måste gå att lita på. Det innebär att den inte ska vara 
förenad med uppenbara mätfel, dvs. samma resultat ska kunna uppnås även vid en ny 
undersökning (Jacobsen, 2002). Ett eventuellt problem som skulle kunna uppstå vid en 
kvalitativ undersökning anser vi skulle kunna vara att subjektivitet inblandas vid exempelvis 
tolkningen av de data vi har samlat in. Bryman och Bell (2007) delar upp reliabiliteten i en 
intern och en extern del och menar att en intern reliabilitet kan uppnås genom att det är mer än 
en person i undersökningsteamet som kan bekräfta det som observeras. Detta anses ha 
uppnåtts i undersökningen eftersom vi har varit två personer som har intervjuat vid samtliga 
tillfällen. Genom att vara två har våra tolkningar kunnat säkerställas genom att vi har kunnat 
diskutera våra uppfattningar om respondenternas utlåtanden. Detta anser vi har medfört att en 
högre objektivitet har kunnat uppnås, vilken i sin tur bidrar till en högre intern reliabilitet. 
Extern reliabilitet, även benämnt replikerbarhet, innebär att en undersökning ska kunna 
upprepas med samma resultat, vilket är en svårighet i kvalitativ forskning eftersom den 
sociala miljön förändras med tiden (Bryman & Bell, 2005). Detta har vi varit medvetna om 
och försökt att uppnå genom utformningen av intervjufrågorna. Vi har i möjligaste mån 
försökt att åstadkomma neutralitet i frågorna samt att inte ställa för ledande frågor. Men då 
samhällets värderingar kring hållbarhet troligtvis kan komma att ändras är det svårt att säga 
att undersökningen kan replikeras med samma resultat en längre tidperiod framåt i tiden. 
Viktigt att observera är att detta är en kvalitativ undersökning och därmed är det rent naturligt 
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svårt att replikera undersökningen eftersom de diskussioner som fördes under intervjuerna 
och de följdfrågor som ställdes bygger på situationen vid det specifika intervjutillfället. 
1232: ;*.6"/<&#*."/0
Vi har kombinerat olika informationskällor för att säkerställa kvaliteten av de resultat som 
studien har lett till. Detta gjordes genom att de data som samlades in under intervjuerna 
analyserades och jämfördes med de uppgifter som stod på respektive kommuns hemsida och 
eventuell övrig information, i den mån vi ansåg det behövligt. Metoden kallas för 
triangulering och används i stor utsträckning för att dubbelkontrollera resultat för såväl 
kvalitativ som kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2005). 
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Det är värt att notera att de personer som intervjuats har olika lång erfarenhet inom området, 
vilket kan vara en orsak till varierande svar. Det är även viktigt att ha i åtanke att vissa svar 
kan vara individuella åsikter hos de intervjuade personerna. I och med att vi skickade ut vårt 
frågeformulär i förväg till respondenterna finns det också en risk att de har kunnat förbereda 
uttänkta och ”bra” svar. Dock tror vi att risken för detta är liten då kommunernas verksamhet 
präglas av öppenhet och transparens till skillnad mot privata företag. 

Vi har även i viss utsträckning använt oss av Internetkällor, vilka kan anses mindre pålitliga 
som källa. Dock har vi detta avseende använt oss av relativt pålitliga organisationer som SKL 
och GRI. En del av de vetenskapliga artiklar som har använts är dessutom något äldre, vilket 
kan påverka artiklarnas relevans med tanke på områdets snabba utveckling de senaste åren. 
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3 Teoretisk referensram 
 
 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen som ligger till grund för analysen att 

presenteras. Inledningsvis kommer ämnet hållbarhetsredovisning att introduceras. Vidare 

kommer kapitlet presentera de teoretiska perspektiv som ligger till grund för den empiriska 

studien samt resultat från tidigare forskning inom området. 

 
!

3.1 Hållbarhetsredovisning 
Grundidén bakom hållbarhetsredovisning är den så kallade triple bottom line-principen som 
bygger på att organisationen tydligare ska redovisa sin inverkan på den värld i vilken de 
verkar. Redovisningen ska utgå inte bara från ekonomiska aspekter utan även från miljö- och 
sociala aspekter. Principen uppkom i slutet av nittiotalet av John Elkington (Sherman, 2012; 
Steurer, 2010; de Lange, Busch & Delgado-Ceballos, 2012).  
 

 
Hållbarhetsredovisningen ämnar att mäta, presentera och ta ansvar gentemot organisationens 
intressenter för sitt hållbarhetsarbete (GRI, 2006). Hållbarhetsredovisning är i dag inget krav 
för andra än statliga bolag och hållbarhetsredovisningarna har kritiserats för att de varierar 
stort från organisation till organisation, med vissa redovisningar innehållande otillräckligt 
med hårddata medan andra är för överanalytiska och svåra att förstå (Ljungdahl, 2008b; 
Regeringskansliet, 2010; Sherman, 2012). Med mål att skapa ett globalt tillämpligt ramverk 
för ekonomiskt, socialt och miljömässigt redovisande grundades 1997 Global Reporting 
Initiative, GRI, och är i dag den internationellt mest välkända standarden (Hedberg & von 

Q2.&.0"!

="'V@!7.O"1':!

!"#$%&'()&
Q*(&!0.)(''!@#(-!WJ-"R'(!T.::.0!P"&(W!



!

! $;!

Malmborg, 2003; Sherman, 2012). År 2005 släppte GRI ett supplement för hur offentlig 
verksamhet kan lägga upp sin hållbarhetsredovisning (GRI, 2005). 
 
Hållbarhetsredovisning har kraftigt ökat i popularitet de senaste åren (Hsu, 2011; Sherman, 
2012; Vallentin & Murillo, 2012). Konceptet CSR myntades redan på femtiotalet av H.R. 
Bowen. Bowen argumenterade för att en organisation har en skyldighet att följa de riktlinjer, 
ta de beslut, och agera på det sätt som är önskvärt utifrån samhällets värderingar och normer. 

Sedan sjuttiotalet har det talats om social redovisning eller miljöredovisning men det var 
först efter Brundtland-rapporten år 1987 och Rio-konferensen år 1992 som begreppet ”hållbar 
utveckling” fick sitt riktiga genomslag (Bowers, 2010; Frostenson, et al., 2012; Jucan & 
Blaga, 2011). Brundtland-rapporten skrevs på uppdrag av FN med fokus på frågor kring miljö 
och mänskliga rättigheter. Rapporten kom att slå fast hållbarhetsbegreppet som ”… a 
development able to satisfy the need of the present generations without compromising the 
capacity of future generations to satisfy their needs… ” (Brundtlandkommissionen, 1987, 
återgiven i Del Bello, 2006, s. 442). Citatet betonar Brundtland-rapportens budskap om 
rättvisa mellan generationer. Vid Rio-konferensen, mest känd som Agenda 21-konferensen, 
deltog regeringschefer från 170 länder och fastställde en plan för hållbar utveckling det 
tjugoförsta århundradet innehållande principer, strategier och mål för att nå detta (Frostenson, 
et al., 2012; Del Bello, 2006).  
 
Hållbar utveckling för nutida och kommande generationer borde vara en varaktig 
utvecklingsprocess med ett väletablerat institutionellt ramverk och effektivt engagemang av 
intressenter på olika nivåer i samhället och en långsiktig fördelning av finansiella resurser. 
Utan rätt utbildning, delaktighet, inflytande, incitament och motivation, kommer samhället 
troligtvis inte att kunna delta fullt ut i utvecklandet av hållbarhet. Målet om en global hållbar 
utveckling som fastslogs genom Rio-konferensen och Agenda 21 kan endast uppnås när 
kommuner är villiga att anamma ett hållbarhetsutvecklande förhållningssätt (Braun, 2007). 
Agenda 21 är en plan för internationell hållbar utveckling och består också av Local Agenda 
21, LA21, som beskriver hållbart arbete på lokal nivå (Del Bello, 2006).  Braun (2007) har i 
sin studie tagit fram en modell över fördelningen av Agenda 21-uppgifter mellan de olika 
aktörerna i samhället, där kommuners hållbarhetsarbete är placerat högst upp. Dessutom 
menar Sciulli (2011) på att i takt med att samhällets förväntningar på att få mer komplex 
information från de olika nämnderna i kommunen växer, måste dessa krav tillgodoses. 
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3.2 Teorival 
Flera forskare har betonat kopplingen mellan hållbarhetsredovisning och legitimitetsskapande 
(Archel, et al., 2009; Bebbington, et al., 2008; Deegan, 2002). Detta talar för vårt val av 
legitimitetsteori. Bebbington, Larrinaga-Gonzáles, och Moneva-Abadía (2008) argumenterar 
för användandet av ytterligare en teori, förslagsvis institutionell teori, för att fullt ut förklara 
hållbarhetsredovisning. Dessutom överlappar den institutionella teorin legitimitetsteorin 
(Deegan, 2002; Larrinaga-González, 2007). Tidigare forskning visar bland annat på att 
hållbarhetsredovisning kan ses som ett resultat av kulturella effekter och har blivit en trend 
som  organisationer förväntas följa (Borglund, et al., 2009; Caprar & Neville, 2012). Av 
denna anledning kommer vi också att använda oss av institutionell teori i denna studie. 
Intressentteori tas ofta upp i samband med både legitmitets- och institutionell teori och det är 
intressenterna som har möjligheten att påverka besluten i organisationerna (Archel, et al., 
2009; Campbell, 2006; Deegan, 2002). För att studera de institutionella trycken och 
legitimitetsskapandet så blir det logiskt att se på vilka kommunen söker legitmitera sig mot 
och var dessa institutionella tryck kommer från, det faller sig därför naturligt att se på vilka 
kommunens intressenter är med avseende på hållbarhetsredovisning. Enligt Deegan (2002) 
kan intressentteorin hjälpa till att identifiera vilka grupper som påverkar och som 
organisationen måste förhålla sig till, därav vårt val av intresentteori.  
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3.3 Modell 
En modell har tagits fram för att sammanfatta de teorier och den tidigare forskning som ligger 
till grund för undersökningen. Modellen illustrerar kommunen och dess intressenter med 
avseende på hållbarhetsredovisning. Intressenterna skapar ett institutionellt tryck på 
kommunen när det kommer till hållbarhetsredovisning. Kommunen förhåller sig i sin tur till 
detta institutionella tryck genom att legitimisera sin verksamhet gentemot dessa. Kommunens 
begränsade resurser är en annan viktig faktor som påverkar hålbarhetsredovisningens 
omfattning i kommunen. 
!
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3.4 Intressentteori 
Det primära målet för en organisation är enligt intressentteorin att tjäna intressenterna, detta 
baserat på antagandet att alla intressenter har mer eller mindre legitima intressen i 
organisationen. Intressentteorin tar hänsyn till dessa relationer när det gäller både processer 
och resultat (Gilbert & Rasche, 2008). En vanlig missuppfattning är, enligt Phillips (2003), att 
intressentteorin enbart är applicerbar på företag, vilket innebär en onödig begränsning av 
teorin. Denna missuppfattning beror bland annat på att tidigare forskning inom intressentteori 
i mycket hög grad har fokuserat på företag. Dock talar Phillips för användandet av teorin även 
inom andra typer av organisationer, vilket i sin tur talar för användandet av intressentteorin i 
denna studie av den kommunala sektorn.  

Det finns en uppsjö definitioner av vad eller vem som är intressent (Friedman & Miles, 
2006; Phillips, 2003). Friedman och Miles (2006) tar i sin bok Stakeholders: theory and 
practice upp inte mindre än 55 definitioner. Både Friedman och Miles (2006) samt Phillips 
(2003) bygger mycket av sin text kring Freemans (1984) definition av en intressent, nämligen 
att intressent är den grupp eller den individ som påverkas av, eller kan påverka, 
organisationens mål. Kritik som riktas mot intressentteorin är att den bland annat tenderar att 
fokusera för mycket på fördelningen av finansiella resultat, och underbetona vikten av 
information och transparens gentemot intressenterna. På detta sätt når inte teorin sin fulla 
kapacitet (Phillips, 2003). En studie gjord av Del Bello (2006) visar på att hållbarhetsarbete i 
offentliga institutioner blir allt mer viktigt med avseende på dess intressenter. Hon menar att 
det generellt sett finns ett erkännande av vikten av att hantera miljömässiga och sociala risker 
utöver de finansiella, det eftersom dessa samtliga kan påverka överlevnaden av organisationen 
i samhället ur ett långsiktigt perspektiv. Hållbarhetsredovisningen har länge ansetts ha sitt 
primära fokus på sin förmåga att göra organisationen mer transparent och ansvarstagande för 
sina intressenter (Tilt, 2007). Intressentteorin är, enligt Phillips (2003), inte lämpad för 
moralfrågor då teorin inte tar hänsyn till, bland annat, kränkningar av mänskliga rättigheter 
och förstörelse av naturtillgångar. Därav följer valet av att kombinera intressentteorin med 
legitimitets- och den institutionella teorin, vilka tar hänsyn till normer och värderingar i 
samhället (Deegan, 2002). 
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Det finns ett växande intresse i att undersöka olika sociala och miljömässiga 
redovisningsfrågor. Detta intresse har speciellt ökat sedan slutet av 1990-talet (Deegan, 2002). 
En undersökning gjord bland svenska företag och CSR visar att något som var gemensamt för 
de flesta som deltog i studien var att de började med att ta reda på vilka intressenterna av 
hållbarhetsredovisningen var (Hedberg & von Malmborg, 2003). En studie författad av Del 
Bello (2006) visar även att hållbarhetsarbete i offentliga institutioner får en allt ökad vikt med 
avseende på dess intressenter men att hållbarhetsredovisningen främst är utformad för de 
externa intressenterna. de Lange, Busch och Delgado-Ceballos (2012) menar att 
intressenternas granskning har en positiv effekt på om en organisation engagerar sig mer än 
endast symboliskt i hållbarhetsarbetet. I ett symboliskt engagemang är åtgärder frikopplat från 
själva genomförandet till skillnad från ett äkta engagemang som innebär att engagemanget är 
på riktigt. Empirin från studien visar även att alla grupper av intressenter inte är lika relevanta 
när organisationen beslutar sig för att implementera standarder för hållbarhetsredovisning. 
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Enligt Tagesson (2007) har kommuner en mängd olika intressenter, dessa innefattar externa 
intressenter såsom medborgare, skattebetalare, avgiftsskyldiga abonnenter, övriga användare 
av kommunal service, media, övervakningsorgan, stat, långivare, andra investerare, 
kommuner och kommunalförbund samt interna intressenter såsom tjänstemän och politiker. 
Medborgarna saknar visserligen ett direkt intresse av kommunal redovisning eftersom 
kommunen är av obligatorisk karaktär, men har fortfarande en rätt att veta vad som pågår i 
verksamheten. Framför allt används, enligt Tagesson (2007), redovisningen i första hand utav 
externa intressenter för ansvarsutkrävande och vid beslut. Mycket tidigare forskning kring 
hållbarhet och hållbarhetsredovisning i offentlig sektor har framför allt fokuserat på 
medborgarna, media, och stat (se bland annat Borglund, et al., 2009; Montin, 2007a; Olausson 
& Uggla, 2009; Tilt, 2007).  
 
Medborgarnas intresse för miljön är stort. Historiskt sett har medborgarnas intresse för något 
lett till lagreglering och i de flesta länder ökar lagregleringen när det kommer till miljöfrågor 
(Tilt, 2007). Enligt Montin (2007b) kan medborgarna ha inflytande på olika sätt, bland annat 
genom så kallade brukarråd eller självförvaltningsorgan där de har möjlighet att påverka vissa 
delar av den kommunala verksamheten, men också som "kunder" där de har möjligheten att, 
precis som kunder på en varumarknad, välja tjänst, t.ex. skola eller vårdinrättning. Skanavis, 
Zacharaki, Giannoulis och Petreniti (2011) understryker den roll som aktiva medborgare 
spelar när det gäller att effektivt implementera Agenda 21 och hållbar utveckling. Vidare 
menar de att medborgarnas kunskap om miljön förhöjer deras miljömedvetenhet vilket kan 
utveckla deras aktiva deltagande i beslutsprocesser och stärka deras stöd av Agenda 21.  

När det kommer till CSR har media en viktig roll. Utan media skulle inte utvecklingen av 
CSR sett ut som den gör idag. Media reflekterar förändringar i de värderingar som finns bland 
allmänheten och fungerar som ”moralens arena”. Undersökningar har visat på att det finns ett 
samband mellan förekomsten av en organisation i media och gynnsamma attityder gentemot 
den. Allt fler medier rapporterar i dag om CSR, och media har möjligheten att påverka både 
politiska beslut, den allmänna opinionen samt konstruera bilden av vad som anses rätt och fel 
(Borglund, et al., 2009; Olausson & Uggla, 2009; Tilt, 2007). Såsom nämndes ovan tenderar 
media att influera samhället, snarare än att spegla samhällets egna uppfattning (Deegan, 
2007). Tidigare forskning kring medias inflytande på hållbarhetsredovisning visar på att det 
finns ett starkt samband mellan redovisningen och exponering i media (Michelon, 2011; 
Zyglidopoulos, et al., 2012). Zyglidopoulus, Georgiadis, Carrol och Siegel (2012) menar 
också att företag blir beroende av medias rapportering för att skapa legitimitet, detta då media 
i vissa fall är enda kommunikationsvägen gentemot många av dess intressenter på grund av 
den informationsassymetri som råder. 

Staten spelar också en viktig roll, och har i dag en ledande, koordinerande och medlande 
roll i hållbarhetsarbetet och sätter ramar för den offentliga verksamheten (Lidskog & Uggla, 
2009; Montin, 2007a). Montin (2007a) framhåller exempelvis regeringens syn på att även 
kommunerna bör bidra och ta ansvar för klimatarbetet i samhället, samtidigt är kommunerna 
inte tvingade att bidra till att minska klimatpåverkan. Det finns i dagsläget heller inget 
lagreglerat krav för kommuner att hållbarhetsredovisa (Ljungdahl, 2008b). Dock betonar 
Jucan och Blaga (2011) hur statens sociala ansvar är avgörande i samhällsutvecklingen. De 
menar att medborgarna förväntar sig att staten ska agera för att främja en så bra livsstandard 
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som möjligt. Staten har ett ansvar att göra det som är rätt för dess medborgare, oavsett om det 
innebär vinster eller inte. Staten ska agera etiskt när det kommer till miljö-, ekonomiska, och 
kulturella aspekter. Årsredovisningen kommer över tiden att behöva anpassas för att bemöta 
de krav som olika intressenter kräver när det gäller hållbarhetsinformation (Sciulli, 2011). 
 
Min-Dong (2011) argumenterar för att intressenter spelar en viktig roll mellan den 
institutionella miljön och organisationen. Å ena sidan kan intressenter förstärka den 
institutionella pressen genom att direkt kommunicera detta till organisationens beslutsfattare. 
Å andra sidan kan intressenterna också försvaga den institutionella effekten genom att agera 
som en slags stötfångare mellan organisationen och den institutionella pressen. Institutioner 
och intressenter kan agera på en annan nivå. Medan intressenter spelar den avgörande rollen 
att förmedla institutionella tryck, är de också beroende av institutioner för sin legitimitet. 
 

3.5 Institutionell teori 
Den institutionella teorin är nära besläktad med legitimitetsteorin (Deegan, 2002). Den växte 
fram i slutet av 1800-talet och bygger på idén att institutioner växer fram utifrån hur 
människorna i samhället konstruerar den sociala verkligheten. Teorin fokuserar på hur 
organisationers handlande följer och påverkas av det som tas för givet (anses legitimt) av en 
omgivning bestående av andra organisationer, i stället för att följa det mest rationella sättet att 
handla. Framför allt ligger den institutionella teorins fokus på hur dessa organisationer 
påverkas av organisationerna i sin omgivning och genom detta anammar idéer om, till 
exempel, vad som för tillfället är på modet. Teorin blir därmed en motbild till 
organisationsteorins syn på organisationer som rationella verktyg och nyckeln till att förstå 
organisationen ligger i stället i att förstå omgivningens påverkan (Deegan, 2002; Eriksson-
Zetterquist, 2009). Enligt Hatch och Cunliffe (2006) finns det två typer av krav som 
omgivningen kan ställa på en organisation. Det ena innefattar tekniska, ekonomiska och 
fysiska krav rörande produktion och utbyte av produkter och tjänster. Det andra kravet rör 
sociala, kulturella, juridiska och politiska krav som driver organisationerna att ta specifika 
roller i samhället samt vidmakthålla en viss yttre fasad. Samhällen som är mer fokuserade på 
det förstnämnda kravet belönar organisationer för deras förmåga att producera varor och 
tjänster, medan samhällen som är mer fokuserade på det sistnämnda kravet belönar 
organisationer som förhåller sig och agerar utefter de värderingar, normer och regler som 
gäller.  

Det finns flera definitioner på vad en institution är (Eriksson-Zetterquist, 2009). Hatch och 
Cunliffe (2006) citerar W. Richard Scotts definition, vilken beskriver en institution som en 
process genom vilken upprepade handlingar ges mening. Handlingar kan upprepas av olika 
anledningar; det kan bero på lagar och regler (så kallat tvingande institutionellt tryck), 
kulturell påverkan såsom att organisationerna följer de värderingar och normer som råder i 
samhället (normativt institutionellt tryck), samt social påverkan såsom att organisationerna 
vill likna andra organisationer (härmande institutionellt tryck). Detta bidrar enligt Deegan 
(2002) till en förväntan att organisationer ska röra sig mot någon form av enhetlighet. Ett 
misslyckande att förhålla sig till detta påverkar organisationens möjlighet att överleva. Av 
denna anledning menar Larrinaga-González (2007) att hållbarhetsredovisning inte behöver 



!

! 44!

vara en följd av en rationell beslutsprocess utan snarare en följd av de tre ovan förklarade 
institutionella tryck som kan förkomma hos en organisation. Eriksson-Zetterquist (2009) 
menar att de tvingande krafterna skapas av politiska påtryckningar och kan även vara ett 
resultat av statens kontroller och regleringar. Hon menar att de starkare organisationerna 
kräver att de svagare ska anpassa sig till de formella och informella krav som ställs. 
Imiterande krafter skapas enligt Eriksson-Zetterquist (2009) då en organisation befinner sig i 
en osäker siutation, vilket gör att organisationen väljer att imitera andra. Hon menar att 
organisationen genom att imitera andra, slipper att lösa problemen på egen hand. Den 
organisation som imiterar kan göra det omedvetet eller medvetet. Det normativa trycket 
innebär att hållbarhetsredovisning upprättas utifrån moraliska och etiska grunder som ett svar 
på de normer som finns i samhället (Deegan, 2002; Larrinaga-González, 2007). 
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Enligt Jucan & Blaga (2011) är CSR nyckeln för den fortsatta globala marknadsekonomin och 
företag, staten och samhället måste acceptera och implementera denna förutsättning om de 
vill fortsätta att vara verksamma i denna nya värld. de Lange, Busch och Delgado-Ceballos 
(2012) betonar hur den externt institutionella pressen såväl som de interna resurserna och 
möjligheterna utgör de bakomliggande faktorerna för ett införande av 
hållbarhetsredovisningen. Detta bidrar till att många väljer att framkalla en symbolisk bild när 
det gäller hållbarhetsredovisningen. Andra studier visar att en hållbarhetsredovisning kan 
användas i marknadsföringssyfte, men också i rent informativt syfte, till både externa och 
interna intressenter som kräver och behöver informationen (Hedberg & von Malmborg, 2003; 
Zavattaro, 2010). En viktig faktor till utvecklingen av hållbarhetsarbetet är också, enligt en 
undersökning av Naturvårdsverket, viljan att marknadsföra sig som en miljövänlig kommun 
(Naturvårdsverket, 2006). Även om CSR innefattar sociala och ekonomiska aspekter likväl 
som miljömässiga verkar kommuner fokusera till stor del på de miljömässiga eftersom dessa 
är lätta att ”sälja” och det är dessa som folket vill höra om (Zavattaro, 2010).  

Caprar & Neville (2012) menar på att hållbarhetsredovisning snarare kan vara ett resultat 
av kulturella effekter som sätter ett institutionellt tryck på utvecklingen av 
hållbarhetsredovisning. De gör i sin artikel en distinktion mellan två olika typer av kulturella 
effekter. En normerande effekt som innebär att kulturen skapar normer kring hållbarhet i 
samhället och en anpassande effekt som innebär att kulturen sätter en institutionell press på att 
faktiskt hållbarhetsredovisa. de Lange, et al. (2012) argumenterar i sin studie för att nationell 
kultur kan förklara antagandet av CSR. De menar att de normerande effekterna uppstår när 
den nationella kulturen påverkar utvecklingen av den legitima pressen, vilket i sin tur ökar 
sannolikheten för ett antagande av CSR. Den institutionella pressen kan förekomma på både 
lokal, nationell och internationell nivå. 
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3.6 Legitimitetsteori 
Legitimitetsteorin är en form av systemteori, och fokuserar på informationens och 
öppenhetens roll i mellanorganisationella relationer (Grey et al, 1996, i Deegan, 2002). Teorin 
bygger på den politisk-ekonomiska teorin som menar att samhälleliga, politiska och 
ekonomiska aspekter är samvävda och går ej att separera, och därmed kan ekonomiska 
aspekter inte studeras fullt ut utan att ta hänsyn till de andra (Deegan, 2002). 

Legitimitet kan ses som en generell uppfattning om att en organisations handlingar är 
önskvärda, korrekta eller passande i förhållande till samhällets värderingar och normer 
(Deegan, 2007). Legitimitetsteorin innebär att organisationer inte har någon egentlig rätt till 
de resurser de behöver eller ens att existera. Teorin bygger på att organisationer måste 
legitimera sin existens genom att visa på att den nytta samhället får ut av organisationen 
överstiger kostnaderna för att skapa denna. Legitimitet är därför att ses som en resurs och 
denna resurs kan organisationen manipulera genom att, till exempel, visa på öppenhet kring 
sitt miljö- samt sociala arbete (Deegan, 2002). Resursen blir nödvändig för organisationens 
överlevnad (Deegan, 2007).   

Legitimitet är också en central del i den institutionella teorin, vilken överlappar 
legitimitetsteorin (Deegan, 2002; Larrinaga-González, 2007). Dock är utgångspunkten i den 
institutionella teorin, vilken diskuterades utförligare ovan, snarare att organisationer blir 
tvungna att förhålla sig till de normer som påtvingas dem till skillnad från legitimitetsteorin 
där utgångspunkten i stället är att företagsledare kan påverka samhällets uppfattning om vad 
som är legitimt (Deegan, 2002). 
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Hållbarhetsredovisning kan enligt flera tidigare studier (se bland annat Archel, et al., 2009; 
Deegan, 2002; Lim & Tsutsui, 2012) användas som ett sorts verktyg för att skapa legitimitet 
och bra rykte bland organisationens intressenter. Ett gott rykte attraherar också personal och 
en investering i detta kan stärka stödet från intressenterna (Hsu, 2011). Vissa menar också på 
att hållbarhetsredovisningen kan bli ett organiserat hyckleri, ett spel för gallerierna, där 
redovisningen inte återspeglar det faktiska hållbarhetsarbetet och att hållbarhetsredovisningen 
blir en form av marknadsföringsknep (Lim och Tsutsui, 2012; Zavattaro, 2010). Då 
kommuner är politiska system, uppbyggda för att fånga upp och tillgodose samhällets krav, 
läggs stor vikt på att samhället uppfattar systemet som legitimt (Ivarsson & Karlsson, 2011). 
Legitimiteten bör enligt Lidström och Roos (2011) vara starkare hos kommuner som 
redovisar hur de bedriver sin verksamhet samt hos kommuner med ett dokumenterat bra 
resultat inom bland annat miljö- och socialt arbete. Likväl påpekar Deegan (2007) att media 
spelar en viktig roll i legitimitetsskapandet. Media har nämligen en påverkande roll i vilken 
de kan lägga emfas på ett specifikt ämne och på detta sätt påverka samhällets uppfattning av 
hur viktigt ämnet är. På detta sättet influerar media samhället, snarare än att de speglar 
samhällets egna uppfattning.!
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3.7 Resursfrågan 
Argument som riktats mot hållbarhetsredovisningen är de kostnader som den resulterar i. 
Några av dessa kostnader utgörs av alternativkostnader som bland annat inkluderar 
tidskostnader och utbildningskostnader samt kostnader för gröna program. Ett annat sätt att se 
på CSR och kostnader i organisationen innebär att kostnaderna delas in i tre delar; 
ekonomiska kostnader, sociala kostnader och miljökostnader. Ekonomiska kostnader innebär 
underhåll och arbete med ekonomiarbetet samt kostnad för eventuell revision. Sociala 
kostnader innebär utbildningskostnader för säkerhets- och miljömedvetenhetsprogram, 
hälsoprogram, och sociala välfärdsprogram. Miljökostnader som utgörs av miljöprogram, 
samt miljörevisionsprogram (Kaeokla & Jaikengkit, 2012).  
 
Med utgångspunkt i monetära resurser beskriver Carrol (1991) i sin kända CSR-pyramid fyra 
skyldigheter som ett företag har att förhålla sig till, dessa är: 
 

1. Ekonomiska skyldigheter, vilket i korthet kan ses som kravet att maximera företagets 
vinst. Carrol anser att detta krav är överordnat alla andra. 

2. Juridiska skyldigheter, vilket innebär att följa de lagar och regler som gäller. Dessa 
kommer efter de ekonomiska kraven men kan även anses samexistera med dessa.   

3. Etiska skyldigheter utgör nästa nivå, och består av de normer och värderingar som ej 
har blivit nedskrivna i lag och som förväntas av företaget.  

4. Filantropiska skyldigheter, utgör till exempel bidrag till konst, utbildning, eller 
samhället i stort och genomförs av egen fri vilja för att ses som en god företagare5. 

 
En variant av Carrolls CRS-pyramid har tagits fram av Bennett (2011) för att passa 
organisationer i den offentliga sektorn. Modellen är uppbyggd på följande vis, där punkt 1 och 
2 är krav medan punkt 3 och 4 är förväntade av organisationens intressenter: 
 

1. Kostnadseffektivitet, vilket för den offentliga sektorn inte innebär vinstmaximerande, 
utan att fokusera på att hålla nere sina kostnader. 

2. Juridiska skyldigheter, precis som för företag måste också den offentliga sektorn 
följa lagen. Därmed finns här ingen skillnad från Carrolls modell. 

3. Etiska skyldigheter, likt punkt två finns ej heller här någon större skillnad jämfört 
med Carrols modell.  

4. Främja social rättvisa, vilket innebär att främja de grundläggande rättigheter som 
invånarna som användare av den offentliga sektorns tjänster har. 
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Bergström, et al. (2002) menar även att en avsaknad av miljöredovisning kan bero på 
begränsade resurser i form av bland annat kunskap och tid. De menar på att en 
miljöredovisning kräver ett stort tekniskt kunnande om industriella processer och 
tjänsteprocesser och hur dessa har en inverkan på miljön. Förutom detta måste organisationen 
kunna hitta, sortera, presentera och distribuera de tekniska mätetalen och annan relevant 
information till flera olika intressenter. Anledningen till att organisationer väljer att inte 
redovisa handlar troligtvis inte om att de inte bryr sig om miljön utan snarare om att de inte 
har tid, kunskaper och resurser. 
 

3.8 Sammanfattning 
När det gäller CSR har den tidigare forskningen visat på att intressenternas betydelse är av 
stor vikt (Del Bello, 2006; Gilbert & Rasche, 2007; Hedberg & von Malmborg, 2003; Hsu, 
2011). Kommunen har en mängd olika intressenter. Dessa innefattar externa intressenter 
såsom medborgare, skattebetalare, avgiftsskyldiga abonnenter, övriga användare av 
kommunal service, media, övervakningsorgan, stat, långivare, andra investerare, kommuner 
och kommunalförbund samt interna intressenter såsom tjänstemän och politiker (Tagesson, 
2007). Tidigare forskning visade dock på att alla grupper av intressenter inte är lika väsentliga 
när en organisation beslutar sig för att implementera hållbarhetsredovisning (de Lange et al., 
2012). Genom tidigare studier kan det konstateras att medborgare och stat har en väsentlig 
betydelse när det gäller CSR och offentlig sektor (se bland annat Albareda, et al., 2008; Ball 
& Grubnic, 2007; Jucan & Blaga, 2011; Lidskog & Uggla, 2009; Montin, 2007a, 2007b; 
Vallentin & Murillo, 2012). Medborgarnas intresse för miljön är enligt Tilt (2007) stort och 
Montin (2007b) menar på att medborgarna kan ha inflytande på så sätt att de, likt kunder på 
en varumarknad, kan välja tjänst, t.ex. skola eller vårdinrättning. Staten spelar också en viktig 
roll, och har i dag en ledande, koordinerande och medlande roll i hållbarhetsarbetet och sätter 
ramar för den offentliga verksamheten (Lidskog & Uggla, 2009; Montin, 2007a). Media är en 
annan viktig intressent när det gäller CSR. Allt fler medier rapporterar i dag om CSR, och 
media har möjligheten att påverka både politiska beslut, den allmänna opinionen samt 
konstruera bilden av vad som anses vara rätt och fel (Borglund, et al., 2009; Olausson & 
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Uggla, 2009; Tilt, 2007). Såsom nämndes ovan tenderar media att influera samhället, snarare 
än att spegla samhällets egna uppfattning (Deegan, 2007). 

Det kan härmed konstateras att mycket tidigare forskning visar på att institutionella tryck 
och legitimerande faktorer är väsentliga när det kommer till organisationer som väljer att 
tillämpa hållbarhetsarbete och -redovisning. Min-Dong (2011) argumenterar för att 
intressenterna spelar en avgörande roll mellan den institutionella miljön och organisationen. 
Argument som riktats mot hållbarhetsredovisningen är de kostnader som den resulterar i samt 
den kunskap och tid som den kräver (Bergström, et al., 2002).  
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4 Empiri 
 
 

I detta kapitel kommer den data som inhämtats för studien att presenteras. Först följer en kort 

introduktion där de intervjuade personerna på respektive kommun kommer att presenteras. 

Därefter följer en sammanställning av kommunernas miljö- och hållbarhetsredovisningar 

samt övrig information. Slutligen följer en redogörelse över resultaten av de kvalitativa 

intervjuerna.  

 

 

4.1 Presentation av respondenter 
Vår empiri har samlats in genom personliga intervjuer hos de olika kommunerna. Följande 
personer har intervjuats: 
 
Monika Andersson, hållbarhetsstrateg och landsbygdsutvecklare, Lidköpings kommun. 
Monika har jobbat på kommunen sedan 2011 och arbetar bland annat med hållbarhetskriterier 
för investeringsbeslut, olika projekt och riktlinjer inom hållbar samhällsplanering, tydligare 
riktlinjer för planering av trygg och säker utemiljö, etc. Planerna för framtiden handlar om 
hållbar utveckling och handlingsplaner för kommunens arbete, ett utbildningsprogram kring 
kommunfullmäktiges styrkort, och ett ökat fokus på den sociala dimensionen. Utöver en 
hållbarhetsstrateg har Lidköpings kommun också en miljöstrateg och strateger inom olika 
hållbarhetsområden. 
 
Karin Bovin, kommunekolog, Skara kommun. Karin har jobbat som kommunekolog och 
miljöstrateg på Skara kommun sedan 2012. Huvudsakliga arbetet går ut på att driva igenom 
en miljöstrategi som kommunen tog fram 2011 och hon är också kommunens kontaktperson i 
kommunnätverket Hållbar utveckling Väst. Fokus den närmsta tiden kommer att ligga på att 
få i gång arbetet med kommunens miljöstrategi och att driva igenom projekt med Hållbar 
utveckling Väst samt länets klimatstrategi Smart Energi.  
 
Ida Helander, hållbarhetsstrateg, Falköpings kommun. Ida har jobbat som strateg för hållbar 
utveckling sedan tjänsten inrättades i januari 2008. Innan dess hade kommunen enbart en 
miljöstrateg och den nya tjänsten inrättades då kommunen ville få ett helhetsperspektiv på 
hållbar utveckling. Enligt Ida har dock fokus legat på miljöstrategiska frågor. Målet är att 
hållbar utveckling ska vara en del av kommunens styrsystem. Kommunens fokus för 
framtiden ligger på att få med den sociala aspekten i hållbarhetsarbetet för att ge denna aspekt 
samma styrka som den miljömässiga, detta då målet är att alla delar ska ha lika stort fokus.  
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Sari Strömblad, miljöstrateg, Skövde kommun. Sari har jobbat som miljöstrateg sedan 
januari 2010. Som miljöstrateg ansvarar Sari för det miljöstrategiska arbetet, vilket handlar 
om det frivilliga arbetet som kommunen gör för att förbättra miljötillståndet, öka 
miljömedvetenheten, etc. Tjänsten går ut på att ta fram övergripande strategier, planer och 
program samt att se till att dessa följs upp. Kommunens planer inför framtiden innebär en 
satsning på en ny energi- och klimatplan med fokus på energianvändning och utsläpp från 
transporter.   
 
Elsie-Marie Sjögren, planingenjör, Tidaholms kommun. Elsie-Marie har många års 
erfarenhet av hållbarhetsarbete på Tidaholms kommun, och arbetar med hållbarhetsplanering 
och har varit delaktig i flera projekt sedan kommunen började jobba med hållbar utveckling i 
mitten av nittiotalet. Planerna inför framtiden ligger bland annat på att kommunen ska arbeta 
för att bli oljeoberoende och arbeta för en hälsosam miljö med fokus på barnperspektivet.  
 

4.2 Kommunernas hållbarhetsredovisningar 
Lidköpings kommun tillhandahåller i dag ett styrkort kallat ”Kommunfullmäktiges styrkort” 
integrerat i förvaltningsberättelsen (Lidköpings kommun, 2012). Styrkortet kan enligt Monika 
Andersson ses som en hållbarhetsredovisning då allt inom kommunen ska handla om 
hållbarhet men ses inom kommunen snarare som en redovisning mot politikerna för 
uppföljning, beslut, etc. Däremot tillhandahåller kommunen en hållbarhetsredovisning i ett 
mer lättläst slag i form av broschyrer vilka i stället är riktade mot intresserade medborgare 
samt vid olika seminarier, etc. Lidköping har för närvarande inga planer att ta fram en 
hållbarhetsredovisning utan arbetet är just nu fokuserat på att ta fram en mer renodlad version 
av styrkortet.  
 
Skara kommun tillhandahåller för närvarande ingen miljö- eller hållbarhetsredovisning men 
kommunen har beslutat om att en redovisning ska tas fram. För närvarande tillhandahåller 
Skara kommun en miljöstrategi kallad ”Miljöstrategi för Skara kommun” vilken är en 
tjänstemannaversion för bland annat beslut och uppföljning, men som finns tillgänglig även 
för allmänheten. Skara kommun har tidigare tillhandahållit en miljöredovisning men gör inte 
det längre. Den nya redovisning som dock planeras tas fram är tänkt att i första steget vända 
sig internt men längre fram även vända sig mot medborgarna, antingen som två separata 
redovisningar eller som en enda. Likt Lidköping tillhandahåller Skara dock lättlästa 
broschyrer för medborgarna.  
 
Falköpings kommun har valt att fokusera på alla tre dimensioner av triple bottom line i sin 
redovisning och tillhandahåller därför en hållbarhetsredovisning. För att nå en hållbar 
utveckling måste, enligt Ida Helander, alla tre dimensionerna vara med och menar vidare att 
Falköpings kommun vågat testa sig fram för att nå ett helhetsperspektiv då de vill visa att 
dessa tre dimensioner hör ihop. Hållbarhetsredovisningen är en integrerad del i 
årsredovisningen och bestod 2011 av sex sidor (Falköpings kommun, 2012). 
Hållbarhetsredovisningen är fortfarande under utveckling och Ida menar att den sociala 
dimensionen ska bli mer definierad.  
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Skövde kommun tillhandahåller för närvarande en omfattande miljöredovisning på 23 sidor, 
separat från årsredovisningen (Skövde kommun, 2012). Framför allt, menar Sari Strömblad, 
har detta sin grund i att kommunen på ledningsnivå ej ser ett behov av en 
hållbarhetsredovisning utan anser att kommunen bör fokusera på sin kärnverksamhet. Sari 
tillägger dock att de tre dimensionerna i triple bottom line tillsammans kan stärka varandra 
och leda till högre kvalitet och effektivitet. Att övergå till en hållbarhetsredovisning kräver 
dock ett förändringsarbete och detta förändringsarbete måste brottas med ett motstånd i form 
av bekvämlighet och rädsla inför nya rutiner. Detta motstånd tror Sari är den främsta 
anledningen till att kommunen ännu inte har utvecklat en hållbarhetsredovisning.  
 
Tidaholms kommun tillhandahåller i dag en mindre hållbarhetsredovisning omfattande två 
sidor, dock med ett större fokus på miljöaspekten (Tidaholms kommun, 2012). Kommunen 
har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan mitten av nittiotalet och har tillhandahållit någon 
form av miljö- eller hållbarhetsredovisning i snart tio år. Elsie-Marie menar dock på att en 
redovisningsmall skulle vara välkommet för att underlätta kommunernas miljö- och 
hållbarhetsredovisande och skulle troligtvis leda till att fler kommuner påbörjade en 
redovisning.  
 

4.3 Intressenter 
När det gäller vilka som ansågs vara de huvudsakliga intressenterna för miljö- och 
hållbarhetsredovisningarna var alla kommunerna relativt samstämmiga. Alla de tillfrågade 
respondenterna hos kommunerna menade på att politikerna var den främsta eller en av de 
främsta målgrupperna för miljö- och hållbarhetsredovisningarna. Anledningen till detta är att 
den används av politikerna för återrapportering, uppföljning av uppsatta mål och som 
beslutsunderlag. Som Sari Strömblad på Skövde kommun menade på, är det 
kommunfullmäktige som har bestämt att de ska ha en miljöredovisning för att följa upp de 
delar som är väsentliga att följa upp inom området för att på så sätt kunna se förbättringar. 

 Förutom politikerna ansåg dessutom fyra av de fem respondenterna att allmänheten var en 
viktig intressent och då speciellt medborgarna. Dock menade Monika Andersson på 
Lidköpings kommun att redovisningen inte var utformad för kommuninvånarna utan endast 
politiken. Däremot menade hon att de som arbetar med miljöfrågorna, arbetade mer utåtriktat 
för att informera nyinflyttade kommuninvånare om sitt miljöarbete/hållbarhetsarbete. 
Anledningen till detta trodde hon var att den sociala aspekten är så pass abstrakt till skillnad 
från miljöaspekten, vilken är mycket enklare för medborgarna att förstå. Karin Bovin på 
Skara kommun, som i dagsläget inte har någon miljö- eller hållbarhetsredovisning men som 
tidigare har haft en miljöredovisning, menade på att denna användes för internt bruk inom 
kommunen men att de har planer på att upprätta en redovisning i framtiden och att denna då 
kommer att vända sig mot kommuninvånarna. För närvarande, menade Karin dock att de 
redovisar för politikerna, vilka mål som uppfyllts och rent ekonomiskt.  

Förutom medborgarna menar Sari Strömblad på att även andra organisationer är en viktig 
intressent när det gäller redovisningen. Ida Helander håller med i detta och menar att andra 
kommuner och företag är en viktig målgrupp. 
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När det gäller staten som intressent kan det konstateras att statens intresse av miljö- och 
hållbarhetsredovisningarna inte är något som respondenterna märkbart känt av. Däremot har 
de snarare en påverkan på själva hållbarhetsarbetet, vilket Lidköping och Tidaholm menade 
på. Även i Skövde kommun ansågs att staten har en påverkan i allra högsta grad när det gäller 
själva hållbarhetsarbetet men Sari påpekade att de borde påverka ännu mer än vad de gör nu. 
Falköping och Skara ansåg båda att staten inte har något direkt intresse av redovisningen och 
att det därmed inte har haft någon större påverkan. 

När det kommer till media som en intressent av miljö- och hållbarhetsredovisningarna 
skiljer sig åsikterna mellan respondenterna i kommunerna åt. Enligt Ida Helander har inte 
media spelat någon större roll som intressent när det gäller hållbarhetsredovisningen. Dock 
menar Ida att hon tycker att det vore önskvärt att de visade ett större intresse av kommunens 
hållbarhetsarbete. På Lidköpings kommun ansåg Monika Andersson snarare att media och 
redovisningen speglade varandra men att media ändå har en viss påverkan. Även i Skara 
kommun ansåg Karin Bovin att media är en intressent som påverkar redovisningen eftersom 
kommunen måste jobba med det som är av intresse av omgivningen. Sari på Skövde kommun 
menade också på att media har en viss påverkan när det gäller hållbarhetsredovisningen. I 
Tidaholm hade media en mycket mer aktiv roll i hållbarhetsfrågorna och har efterfrågat mer 
information och enligt Elsie-Marie Sjögren är den lokala median en viktig intressent som 
ställer krav på information. När det gäller medias intresse och påverkan på redovisningen 
skiljer det sig alltså en hel del mellan svaren hos de tillfrågade respondenterna vilket troligen 
har med lokala förutsättningar och hur aktiva den lokala median inom kommunen är. 
 

4.4 Institutionellt tryck 
Sari på Skövde kommun menar att redovisningen är ett resultat av politiska beslut, vilket även 
respondenterna från övriga kommuner instämmer i. ”Man tar fram det politikerna vill” menar 
Karin Bovin, Skara. Att politiken har prioriterat frågan blir därmed av vikt för kommunen, då 
detta enligt Ida Helander, Falköping, är en bidragande faktor i huruvida en kommun utvecklar 
en hållbarhets- eller miljöredovisning. På Skövde kommun har fokus legat på miljösidan, 
anledningen till att en hållbarhetsredovisning inte har tagits fram beror enligt Sari på att 
kommunledningen inte ser något behov av en sådan.  
 
Sari menar att intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor har ökat bland allmänheten, studenter 
och tjänstemän de senaste åren och att detta har med samhällstrenden att göra. När det 
kommer till att arbeta med hållbarhet handlar det om ett moraliskt förpliktigande eftersom att 
det i dag inte är juridiskt bindande att arbeta med hållbarhetsredovisning. Vidare menar Sari 
att kommuner är extra utsatta när det gäller frågan eftersom de ofta blir granskade och 
jämförda i olika typer av undersökningar, men att detta är något positivt eftersom det sätter 
fokus på frågan och ger allmänheten en möjlighet att se vilka kommuner som tar frågan på 
allvar och vilka kommuner som inte verkar göra det. Som svar på frågan huruvida de normer 
och värderingar som finns i samhället i dag påverkat dem säger Sari: 

”Jag tror att det påverkar hela det svenska samhället hela tiden. Att 
normer och värderingar förändras, och så är det ju även för 
kommuner och då även Skövde kommun”.  



!

! 6$!

 
Efterfrågan bland medborgarna på någon form av hållbarhetsredovisning från kommunens 
håll skiljer sig dock något mellan kommunerna. Intresset för redovisningen har enligt Sari 
ökat de senaste åren, men medan respondenterna i Skara och Tidaholm tydligt menar på att 
det finns ett krav från medborgarna att kommunen ska redovisa sitt hållbarhetsarbete, känner 
respondenterna från Falköping och Lidköping att efterfrågan är relativt låg eller i vissa 
avseenden icke-existerande och att informationen mer är till för de som är intresserade. Dock 
anser Ida att det finns en kraft i samhället som påverkar redovisningen och menar på att de är 
beroende av hållbarhetsfrågorna för att ha kvar folk som bor i kommunen. Alla kommunerna 
är dessutom ense om att miljö- eller hållbarhetsredovisningen är till för att öka engagemanget 
och förståelsen kring hållbarhetsfrågor samt att få med sig medborgarna i hållbarhetsarbetet.  
 
När det kommer till media och dess påverkan på kommunens hållbarhetsredovisande skiljer 
sig också svaren mellan kommunerna. Elsie-Marie på Tidaholms kommun berättar om hur 
kommunens lokaltidning är mycket engagerad i hållbarhetsfrågan och ringer upp kommunen 
med frågor kring området och på så sätt påverkar redovisandet genom att vilja ha mer 
information. På andra sidan spektret påpekar Ida Helander, Falköping, att ett visst intresse 
finns men att det vore önskvärt att media efterfrågade mer av hållbarhetsfrågorna då det skulle 
ge mandat att jobba med dem. På massmedial nivå menar Sari Strömblad, Skövde, att media i 
stor utsträckning är för kortsiktig och snarare är ute efter uppseendeväckande rubriker men att 
media ändå är en viktig aktör inom området. Vidare menar hon att det ändå finns flertalet bra 
och informativa reportage, inslag och artiklar som genom tillgången till Internet, kan bidra till 
att öka miljökunskapen i samhället och att fler människor i samhället på så sätt tycker att 
hållbarhetsfrågorna är betydelsefulla. Karin Bovin, Skara, summerar upp medias påverkan:  
 

”… ju mer influenser man får utifrån, ju mer påverkan man får 
utifrån, vi måste ju jobba mot det som är av intresse för omgivningen 
[…] så de påverkar definitivt …” 

 
Till viss del har även andra kommuner kommit upp som drivande faktor till utvecklingen av 
hållbarhetsredovisning i den egna kommunen. Skara har, som nämnts, för närvarande ingen 
miljö- eller hållbarhetsredovisning men ett arbete pågår för tillfället med att ta fram en 
miljöredovisning för kommunen. Karin beskriver att kommunen i sitt arbete bland annat ser 
på andra kommuner för att få tips och idéer och betonar att andra kommuner bidrar till en 
påverkan att redovisa och tillägger att; ”… man vill ju gärna hänga på strömmen när det 
händer någonting”. De flesta av de intervjuade kommunerna medverkar också i Hållbar 
utveckling Väst, ett kommunnätverk för hållbar utveckling där de samverkande kommunerna 
bland annat har möjlighet att hjälpa varandra, inspireras samt utbyta idéer och kunskap. Men 
även Lidköping, som inte medverkar i Hållbar utveckling Väst, menar Monika Andersson 
plockar goda idéer av andra kommuner. Sammanfattningsvis finns det åtminstone en viss 
påverkan från andra kommuner, dock inte nödvändigtvis när det rör själva miljö- eller 
hållbarhetsredovisning, vilket respondenterna på Tidaholms och Lidköpings kommun 
påpekade.  
 



!

! 64!

När det kommer till staten och dess införande av krav på hållbarhetsredovisning för deras 
bolag, menar många av respondenterna att detta inte har haft någon påverkan på deras 
hållbarhetsredovisande. Ida Helander tror dock att för kommunernas del så kommer det 
statliga redovisningskravet att innebära fler exempel att titta på och inspireras av samt att när 
den kunskap och erfarenhet av hållbarhetsredovisning som finns hos de statliga bolagen börjar 
röra på sig kommer denna att sippra ner även på kommunal nivå.  

På grund av kommunernas självbestämmanderätt har staten dessutom heller inte något 
större inflytande på kommunal nivå mer än inom de områden där det statliga styret är större 
såsom skola, äldreomsorg och socialtjänst. Inom dessa områden menar de tillfrågade 
respondenterna att kravet på redovisning är stort men dock inte på någon 
hållbarhetsredovisning. 
 

4.5 Legitimitet 
Vikten av att legitimera sin verksamhet inför sina huvudsakliga intressenter är något som den 
insamlade empirin tydligt visar på. När det kommer till politikerna, som var en viktig 
intressent av miljö- och hållbarhetsredovisningarna, betonar flera av kommunerna vikten av 
att visa på de resultat som kommunen har åstadkommit inför politikerna när det gäller miljö- 
och hållbarhetsarbetet.  
 

”Det viktigaste när man pratar målgrupper är ju politikerna, att de 
får en bild av vad som händer och att deras politik ger resultat” – Ida 
Helander, Falköpings kommun.  

 
På Lidköpings kommun menar även Monika Andersson att hållbarhetsredovisningen är 
avsedd för politikerna för att de ska kunna kontrollera att de har fått valuta för sina pengar. 
Elsie-Marie, Tidaholms kommun, menar däremot att det viktigaste handlar om att visa 
politikerna att kommunen faktiskt arbetar med frågorna och till hur stor del de bidrar till en 
hållbar utveckling snarare än att fokus ligger på hur väl pengarna har använts.  
 
Respondenterna är även i mångt och mycket ense om att en viktig del i hållbarhetsarbetet är 
att visa för medborgarna att kommunen arbetar med hållbarhetsfrågorna. Detta för att det är 
viktigt att visa för kommuninvånarna att frågorna tas på allvar men även för att driva arbetet 
och att fler ska se möjligheterna i det. Ida Helander nämner dessutom att det är ett sätt att 
utveckla demokratin; att medborgarna ser vad kommunen jobbar med och vad deras 
skattepengar går till. Att bli ett intressant exempel och förknippad med hållbarhet tillägger 
hon är också något mycket positivt. Samtidigt nämner dock Monika Andersson, Lidköping, 
att det viktigaste inte är vad kommunen redovisar, utan vad den gör. Karin Bovin menar även 
på vikten av att visa för invånarna i kommunen att de arbetar mot de uppsatta miljömålen och 
att det är viktigt för kommunen att visa sitt arbete då redovisningen är en mycket stor del i 
hållbarhetsarbetet. Hon tror också att de kommuner som inte miljö- eller hållbarhetsredovisar 
idag uppfattas av samhället som att de inte arbetar med frågorna.  
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”Det är jätteviktigt att vi framstår som en kommun som har tänkt i 
frågorna, har en struktur och jobbar med det och prioriterar det. 
Både för allmänheten och för andra kommuner och företagen i 
kommunerna och så vidare. Det ger oss en kommunikation utåt att de 
här frågorna är prioriterade” – Ida Helander, Falköpings kommun. 

 
Enligt Elsie-Marie och Ida kommer hållbarhetsredovisningen troligtvis i framtiden bli ett 
viktigt verktyg som kommunerna kan använda sig av för att konkurrera med andra 
kommuner. En kommun måste enligt Ida arbeta med dessa frågor för att medborgarna ska 
vilja bo kvar i kommunen, hon nämner också att kommunens marknad är människor och att 
det därför blir viktigt att positionera sig på denna marknad. Dock menar hon på att detta inte 
är lika viktigt som för företag. Elsie-Marie nämner att genom möjligheten att jämföra olika 
kommuners hållbarhetsarbete kan kommunerna konkurrera om invånare. Därmed kommer 
hållbarhetsredovisningens vikt troligen att öka i framtiden. Samtidigt finns det en viss 
dragning till att i första hand redovisa de miljömässiga aspekterna, detta då dessa enligt flera 
av respondenterna anses lättare att redovisa men samtidigt finns det en antydan till att det 
bland medborgarna är större fokus på de miljömässiga aspekterna. 
 

4.6 Resurser 
Sari Strömblad och Ida Helander tror att anledningarna till en avsaknad av 
hållbarhetsredovisning hos många kommuner bland annat beror på, framför allt bland 
Skaraborgs kommuner, att många av dessa är så pass små att de helt enkelt inte har tillräckligt 
med resurser i form av pengar, tid och kompetens. Likaså ligger det mycket i politiken, 
nämligen huruvida politikerna har valt att prioritera frågan eller ej.  
 
Huruvida resursfrågan faktiskt har varit begränsande enligt de tillfrågade respondenterna, och 
i så fall på vilket sätt, skiljer sig mellan kommunerna. Att redovisa sitt miljö- eller 
hållbarhetsarbete är enligt Sari på Skövde kommun mycket krävande, både tids- och 
resursmässigt. För Skara kommun har, enligt Karin Bovin, framför allt bristen på tid varit en 
bidragande faktor till avsaknaden av någon miljö- eller hållbarhetsredovisning, detta då 
kommunen är så pass liten vilket för Karins del har lett till att miljöstrategin och arbetet med 
att ta fram en redovisning har behövt konkurrera med andra uppgifter. Samtidigt menar Elsie-
Marie på Tidaholms kommun, som dessutom är mindre än Skara, att resurser inte har varit 
något begränsande problem när det kommer till redovisningen. 

 För de större kommunernas del, Skövde, Lidköping och Falköping, är det framför allt två 
faktorer som påverkat omfattningen av deras redovisande. På Skövde kommun, menar Sari, är 
politikerna en avgörande faktor till att kommunen ännu inte tagit fram en 
hållbarhetsredovisning. Anledningen till detta är att politikerna inte ser något behov av en 
sådan och är nöjda med den miljöredovisning som finns i dag men påpekar att detta självklart 
skiljer sig från kommun till kommun beroende på om det finns förespråkare för politiska 
partier och tunga poster som anser att dessa frågor är viktiga. Av denna anledning tillägger 
hon att kommunen saknar kompetens och erfarenhet för att utveckla miljöredovisningen till 
en hållbarhetsredovisning. På Falköpings kommun, som redan har en hållbarhetsredovisning, 
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har däremot resurser inte i någon större utsträckning begränsat redovisningen, utan snarare 
arbetet. Vid Lidköpings kommun är det nyttan som sätter gränserna, enligt Monika ska 
siffrorna som tas fram i redovisningen vara till nytta för den interna verksamheten, såsom för 
uppföljning och styrning. Information som enbart är till för att ”… visa upp ett vackert ansikte 
…” slukar i stället resurser som skulle kunna användas på bättre sätt. 
 
Många av respondenterna har också påpekat att någon form av redovisningsmall som är 
anpassad för kommunens verksamhetsområden, skulle vara välkommet. Elsie-Marie pekar på 
tillfällen då kommuner valt att hållbarhetsredovisa enligt en viss mall men att dessa 
kommenterat att ”det är jättekrångligt att redovisa för kommuner, det är inte anpassat för 
oss”. För närvarande är det nämligen många av kommunerna som tycker att begreppet social 
hållbarhet är svårdefinierat och är osäkra på hur denna del ska redovisas och mätas.  
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5 Analys 
 
 

I detta kapitel kommer den empiri som har inhämtats att analyseras med hjälp av de teorier 

och den tidigare forskning som har presenterats i den teoretiska referensramen. En 

förklaringsmodell kommer att presenteras som redogör för hur de teoretiska begreppen 

samspelar med varandra när det gäller hållbarhetsredovisning inom kommuner.  

 
!

5.1 Intressenter 
Enligt intressentteorin är organisationens syfte att tillgodose intressenterna och tidigare 
studier visar att hållbarhetsarbete i den offentliga sektorn får en allt ökad vikt med avseende 
på organisationens intressenter (Del Bello, 2006; Gilbert & Rasche, 2008). Detta visar även 
den insamlade empirin på, dock menar de tillfrågade respondenterna hos kommunerna att inte 
alla intressenter är av lika stor vikt när det kommer till miljö- och hållbarhetsredovisningarna, 
vilket också de Lange, Busch och Delgado-Ceballos (2012) menar på. Enligt Tagesson (2007) 
anses en kommuns intressenter innefatta medborgare, media, övervakningsorgan, stat, 
långivare, andra investerare, kommuner och kommunalförbund samt interna intressenter 
såsom tjänstemän och politiker. Tidigare forskning inom hållbarhetsredovisning och offentlig 
sektor har framför allt fokuserat på medborgare, stat och media (se bland annat Borglund, et 
al., 2009; Montin, 2007a; Olausson & Uggla, 2009; Tilt, 2007).  
 
Del Bello (2006) menar på att hållbarhetsredovisningen i offentlig sektor främst riktar sig mot 
de externa intressenterna och Tagesson (2007) menar på att den används för 
ansvarsutkrävande och beslut. Dock visar vår empiri tydligt på att det främst är de interna 
intressenterna, kommunpolitikerna, som använder redovisningen för dessa ändamål. Samtliga 
av respondenterna är nämligen eniga om att politiker är den främsta målgruppen när det gäller 
själva redovisningen eftersom de beslutat om någon form av redovisning för uppföljning och 
kontroll av verksamheten.  

Respondenterna var även relativt eniga om att medborgarna utgör en viktig intressent när 
det gäller miljö- och hållbarhetsredovisningen. Enligt Skanavis, et al. (2011) är aktiva 
medborgare avgörande när det handlar om att bidra med en hållbar utveckling eftersom 
medborgarnas kunskap om miljön stärker deras miljömedvetenhet. Respondenterna hos de 
olika kommunerna menar även på att det är viktigt att informera medborgarna om 
kommunens hållbarhetsarbete delvis för att engagera dem men också för att öka förståelsen 
kring hållbar utveckling.  

Media har möjligheten att påverka politiska beslut, den allmänna opinionen och konstruera 
bilden av vad som anses vara rätt och fel samt reflekterar de värderingar som finns bland 
allmänheten (Borglund, et al., 2009; Olausson & Uggla, 2009; Tilt, 2007). Dock skiljer sig 
respondenternas åsikter angående medias påverkan på arbetet och redovisningen av miljö- 
och hållbarhetsfrågorna. Media som intressent visar sig nämligen skifta mycket från kommun 
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till kommun beroende på lokalpressens intresse i frågan inom den specifika kommunen. I 
vissa kommuner var intresset från lokalpressen relativt svagt medan intresset var desto större i 
andra kommuner.  

Staten spelar i dag en viktig roll i hållbarhetsarbetet men i dagsläget finns det inget 
lagreglerat krav för kommuner att hållbarhetsredovisa (Lidskog & Uggla, 2009; Ljungdahl, 
2008b; Montin, 2007a). I linje med forskningen menar flera av kommunerna att staten har ett 
visst inflytande över hållbarhetsarbetet men ingen av kommunerna anser att staten har något 
intresse eller påverkan på miljö- och hållbarhetsredovisningen.  

En av de intressenter Tagesson (2007) nämnde var andra kommuner och organisationer. 
Dock har tidigare studier inom CSR och offentlig sektor inte fokuserat på dessa grupper. 
Enligt respondenternas svar framkommer det dock att kommunerna i viss mån även vänder 
sig till dessa grupper med sina miljö- och hållbarhetsredovisningar.  

Sammantaget kan det konstateras att de intressenter som identifierats när det gäller 
kommunens hållbarhetsredovisningar är politiker, medborgare, media samt andra kommuner 
och organisationer, och som Min-Dong (2011) menar utgör organisationens intressenter en 
viktig roll med avseende på institutionell press och legitimitet, därför kommer dessa begrepp 
och hur de samspelar med kommunens intressenter avseende hållbarhetsredovisningen 
analyseras nedan. Samtidigt har det också kunnat fastställas att staten, till skillnad från 
tidigare forskning, inte har någon påverkan när det gäller hållbarhetsredovisandet i 
kommunerna. 
 

5.2 Institutionellt tryck och legitimitet  
Enligt den institutionella teorin påverkas en organisation av sin omgivning genom bland annat 
andra organisationer, normer, värderingar, lagar och regler som finns i samhället (Eriksson-
Zetterquist, 2009; Hatch och Cunliffe, 2006). 
 
Samtliga respondenter hos de tillfrågade kommunerna anser att miljö- och 
hållbarhetsredovisningarna är ett svar på den efterfrågan som politikerna har för att kunna 
följa upp hållbarhetsarbetet. Då hållbarhetsredovisning, som nämnts ovan, kommer som ett 
beslut från politikerna, tyder detta på att det förekommer ett tvingande institutionellt tryck, 
vilket Eriksson-Zetterquist (2009) menar på skapas av politiska påtryckningar. Vidare nämner 
en av respondenterna att kommunen tar fram det som politikerna vill, vilket ytterligare tyder 
på att politikerna skapar ett tvingande institutionellt tryck på kommunen avseende miljö- och 
hållbarhetsredovisningen. För att förhålla sig till detta tryck försöker kommunen därmed att 
legitimera sin verksamhet, antingen genom att visa på att politikerna får valuta för sina pengar 
men också genom att visa på hur kommunen faktiskt bidrar till en hållbar utveckling. 
Lindström och Roos (2011) menar dessutom att legitimiteten bör vara starkare hos kommuner 
som redovisar hur de bedriver sin verksamhet och respondenterna på kommunerna menar 
även på att det är av stor vikt att visa för politikerna vad som åstadkommits och att deras 
beslut ger resultat, detta är dock inget denna studie har kunnat visa på. På detta sätt skapar det 
institutionella trycket ett behov av legitimera sig från kommunens sida. Flera av 
respondenterna påpekade dessutom att politikerna var den främsta intressenten av 
hållbarhetsredovisningen, och genom att samtliga respondenter tydligt ansåg att politikerna 
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också var viktiga att legitimera sig mot samt att det alltid var denna intressent som nämndes 
först i samtalen med respondenterna, anser vi att detta pekar på att politikerna är den främsta 
intressenten och de som sätter det största och tydligaste institutionella trycket på kommunen 
att hållbarhetsredovisa. Dessutom är det politikerna som bestämmer hur resurserna ska 
fördelas och vad som ska redovisas. Genom att politikerna har en så pass stark påverkan blir 
legitimitetsbehovet gentemot dem också mycket starkt. 
  
En av respondenterna menar att intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor har ökat bland 
allmänheten och i stort sett alla de tillfrågade kommunerna menade på att det finns en 
efterfrågan från medborgarna i kommunen eller att det finns en kraft och ett intresse i 
samhället som har drivit utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. Detta visar på de två 
effekter Caprar och Neville (2012) beskriver i sin studie. Empirin uppvisar att det råder både 
den normerande effekt som nämns i studien, detta i form av att medborgarna bidrar genom att 
sätta normer i samhället, men också på en anpassande effekt genom att kommunerna väljer att 
miljö- eller hållbarhetsredovisa. Denna kulturella påverkan som enligt Hatch och Cunliffe 
(2006) bidrar till att organisationer följer de värderingar och normer som finns i samhället, 
kallar de för ett normativt institutionellt tryck. Empirin visar på att en direkt efterfrågan från 
medborgarna att redovisa inte är nödvändig för att skapa ett institutionellt tryck, utan i stället 
kan även medborgarnas intresse i frågan i allmänhet ha en indirekt påverkan på kommunens 
redovisande. En viktig del i hållbarhetsarbetet blir att visa för medborgarna att kommunen 
arbetar med dessa frågor, vilket alla respondenter är eniga om. Detta är viktigt menar flera då 
det visar för kommuninvånarna att frågorna tas på allvar och att medborgarna ser vad deras 
skattepengar går till. Enligt en respondent är möjligheten att bli ett intressant exempel och 
förknippad med hållbarhet något mycket positivt. En annan av respondenterna menar också 
på att de kommuner som inte miljö- eller hållbarhetsredovisar i dag uppfattas av samhället 
som att de inte arbetar med frågorna. Hållbarhetsredovisningen förmodas också av några av 
respondenterna i framtiden bli ett verktyg där invånarna kan jämföra olika kommuner och 
kommunerna konkurrera om invånare. På detta sätt blir hållbarhetsredovisningen ett sätt att 
skapa legitimitet, vilket enligt Ivarsson och Karlsson (2011) är viktigt för kommuner då dessa 
är politiska system och uppbyggda för att tillgodose samhällets krav. Legitimitet kan 
dessutom ses som en generell uppfattning om att en organisations handlingar är önskvärda, 
korrekta eller passande i förhållande till samhällets värderingar och normer (Deegan, 2007). 
Genom detta blir det av stor vikt för kommunerna att visa för medborgarna i samhället att de 
arbetar med och tar hållbarhetsfrågan på allvar. Detta visar på att även medborgarna har en 
stark påverkan på kommunens hållbarhetsredovisande genom sitt normskapande och att 
kommunen anser det viktigt att som svar på detta normerande tryck, legitimera sig mot 
medborgarna. Dock har det visat sig att hållbarhetsredovisningen ofta inte enbart handlar om 
att skapa legitimitet. Många av kommunerna menar samtidigt på att miljö- eller 
hållbarhetsredovisningen också har som uppgift att engagera medborgarna i 
hållbarhetsarbetet. 
 
Tidigare forskning visar att den institutionella pressen bidrar till att många organisationer 
väljer att framkalla en symbolisk bild när det gäller hållbarhetsredovisning och att 
hållbarhetsredovisningen även används i marknadsförande syfte. (de Lange, Busch & 
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Delgado-Ceballos, 2012; Zavattaro, 2010). En viktig faktor till utvecklingen av 
hållbarhetsarbetet är också, enligt en undersökning av Naturvårdsverket, viljan att 
marknadsföra sig som en miljövänlig kommun (Naturvårdsverket, 2006). Två av de 
tillfrågade respondenterna påpekade tydligt att de tror att hållbarhetsredovisningen kommer 
att få en större vikt i marknadsföringssammanhang i framtiden och att redovisningen blir ett 
verktyg att positionera sig gentemot andra kommuner. Detta tyder på att 
hållbarhetsredovisningen även i kommuner till viss del kan komma att bli ett 
marknadsföringsverktyg. I sin tur tyder detta på att medborgarna blir kunder i form av 
möjligheten att välja kommun snarare än såsom Montin (2007b) menar att välja skola, 
vårdinrättning, etc. Till skillnad från vad de Lange, Busch och Delgado-Ceballos (2012) 
menar på verkar däremot hållbarhetsredovisningen i kommunerna byggas på ett aktivt 
hållbarhetsarbete och blir därmed inte något spel för gallerierna såsom enligt Lim och Tsutsui 
(2012) menar på. 

Enligt Zavattaro (2010) verkar kommuner i sitt redovisande till stor del fokusera på de 
miljömässiga aspekterna eftersom dessa är lätta att ”sälja” och det är dessa som folket vill 
höra om. Empirin visar på att det finns en viss dragning mot att redovisa de miljömässiga 
aspekterna framför de sociala men framför allt verkar detta bero på att de är lättare att 
redovisa. Det finns dock en viss antydan till att medborgarna lägger större fokus på de 
miljömässiga aspekterna och att det till viss del kan förklara varför många redovisningar 
tenderar att innefatta mer av dessa.  
 
Staten har en viktig roll genom sin auktoritet i dagens samhälle och som Lidskog och Uggla 
(2009) menar har de en ledande, medlande och koordinerande roll när det gäller 
hållbarhetsarbetet. Dock finns det enligt Ljungdahl (2008b) inget krav på att 
hållbarhetsredovisa från statens sida. Det kan emellertid ändå tänkas att staten skapar ett 
normativt institutionellt tryck när det kommer till hållbarhetsredovisning, speciellt med tanke 
på att statliga bolag numera måste hållbarhetsredovisa. Genom respondenternas svar kan det 
dock konstateras att det inte förekommer något institutionellt tryck när det gäller 
redovisningen utan snarare när det kommer till hållbarhetsarbetet. Värt att notera är att en av 
respondenterna menade på att statens införande av obligatoriskt hållbarhetsredovisande för 
sina bolag mycket väl kan ha en påverkan på kommunerna i det långa loppet, detta då det 
kommer att innebära fler exempel för kommunerna att titta på och inspireras av, men även 
mer kunskap när de anställda på de statliga bolagen börjar röra på sig, vilket lär sippra ner 
även på kommunal nivå. Sammanfattningsvis kan det antas att det normativa tryck som ändå 
råder kring hållbarhetsarbetet inte är starkt nog för att påverka kommunernas redovisande. Vi 
tror, med bakgrund i respondenternas svar, att det krävs ett institutionellt regulativt tryck i 
form av regler eller lagar för att staten ska kunna påverka kommunernas redovisningar. 
Möjligtvis kan statens redovisningskrav längre fram komma att bidra med ett normativt 
institutionellt tryck i linje med ovan förda diskussion angående hur kunskap och engagemang 
kan komma att sippra ner till kommunal nivå i framtiden. Därmed kan det konstateras att det 
för närvarande inte råder något institutionellt tryck från staten och därmed heller inget 
legitimitetsbehov. 
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Media spelar en viktig roll när det kommer till CSR. Allt fler medier rapporterar i dag om 
CSR, och media har möjligheten att påverka både politiska beslut, den allmänna opinionen 
samt konstruera bilden av vad som anses rätt och fel (Borglund, et al., 2009; Olausson & 
Uggla, 2009). Dessutom har tidigare studier kring området visat på att det finns ett starkt 
positivt samband mellan hållbarhetsredovisning och medieexponering (Michelon, 2011; 
Zyglidopoulos, et al., 2012).  När det kommer till medias påverkan på kommunens 
hållbarhetsredovisande visade det sig att denna skiljer sig mellan kommunerna. Medan 
lokalpressen i ena kommunen kunde vara mycket aktiv och engagerad i frågorna kunde 
intresset i nästa kommun vara desto svalare. Dock menade en av respondenterna på att medias 
reportage kan bidra till en ökad kunskap inom området och att fler människor i samhället på 
så sätt tycker att hållbarhetsfrågorna är betydelsefulla. Media tenderar också att influera 
samhället, snarare än att spegla samhällets egna uppfattning (Deegan, 2007). Det visade sig 
dock att i de kommuner som lokalpressen var mycket engagerad kände kommunen en 
efterfrågan eller ett sorts krav från media på information kring deras hållbarhetsarbete. 
Därmed anser vi att medias påverkan likt medborgarna blir ett normativt institutionellt tryck 
eftersom de är med i skapandet av samhällets normer och värderingar. När det kommer till 
behovet av att legitimera sig inför media som intressent var det svårt att utläsa detta genom 
respondenternas svar. Zyglidopoulos, et al. (2012) menade att för företags del blir de 
beroende av medias rapportering för att skapa legitimitet då media i vissa fall är enda 
kommunikationsvägen gentemot många av dess intressenter. Vad vi kan se finns det dock inte 
något starkt legitimitetsbehov gentemot media i de kommuner där lokalpressens intresse inte 
är särskilt stort. I de kommuner där lokalpressens intresse i stället är stort är det svårt att säga 
huruvida det finns ett behov av att legitimera sig, dock utifrån respondenternas svar är 
behovet i så fall inte lika starkt som för medborgare och politiker. Då medias påverkan på 
hållbarhetsredovisandet skiljer sig så pass mellan kommunerna anser vi dessutom att det 
visserligen förekommer ett institutionellt tryck från media, men att detta inte är lika starkt 
som hos kommunpolitikerna och medborgarna.  
 
Som nämndes ovan ansåg en del av respondenterna att hållbarhets- eller miljöredovisningen 
även var riktad mot andra kommuner. När det kommer till själva hållbarhetsarbetet finns det 
även en antydan till att kommunerna påverkas av varandra, eftersom flera av kommunerna 
nämner att de inspireras, utbyter idéer och kunskap med varandra genom olika 
kommunnätverk för hållbar utveckling, vilket tyder på att det finns någon form av påverkan 
kommunerna emellan. Några av respondenterna nämner dessutom att de tittar på andra 
kommuners eller organisationers hållbarhetsredovisningar för att få tips och idéer, vilket tyder 
på att det förekommer någon form av härmande institutionellt tryck. Eriksson-Zetterquist 
(2009) menar på att dessa imiterande krafter uppstår när organisationen befinner sig i en 
osäker situation och att denna imitering kan ske både omedvetet och medvetet. Vi tror att 
dessa utbyten kan bero på den brist på kunskap som råder hos kommunerna när det gäller 
hållbarhetsredovisning, bland annat påpekar flera av kommunerna svårigheter med att 
definiera vad den sociala dimensionen i hållbarhetsbegreppet innebär, men också att det i 
vissa fall finns brist på erfarenhet eller tid. Även på ett omedvetet plan kan tänkas att 
kommunerna inspireras av varandra, bland annat eftersom flera av dem är med i 
kommunnätverk och liknande såsom Hållbar utveckling Väst, etc. och på detta sätt kan det 
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tänkas ta med sig idéer och erfarenhet tillbaka till den egna kommunen. Sammantaget kan det 
konstateras att andra kommuner och organisationer även har en viss inverkan på kommunens 
redovisande, detta i form av ett härmande institutionellt tryck. Utifrån respondenternas svar 
kan vi dock se att denna påverkan, likt medias, inte är lika stark som när det gäller politiker 
och medborgare. Det har även visat sig att det inte existerar något legitimitetsbehov gentemot 
andra kommuner och organisationer som intressent. 
 

5.3 Resurser och legitimitet  
Hållbarhetsredovisningen kritiseras av Kaeokla coh Jaikengkit (2012) med anledning av de 
kostnader den resulterar i. Hos de flesta av kommunerna har kostnaderna varit begränsade i 
viss omfattning. Något som flera av respondenterna menar på är att tid och kunskap är 
avgörande när det gäller arbetet med hållbarhetsredovisningen, vilket Kaeokla och Jaikengkit 
(2012) benämner som alternativkostnader. En annan viktig aspekt som flera av kommunerna 
nämner är huruvida politikerna prioriterar frågan och att det handlar om insikt, vilket vi tror 
kan bero på  vilken kompetens och kunskap som politikerna besitter. 
 
Enligt Bennet (2011) finns det hos kommunens intressenter en förväntan att kommunen tar 
hänsyn till sina etiska skyldigheter och främjar social rättvisa. Dock finns det samtidigt även 
vissa krav som kommunen måste följa, nämligen att vara kostnadseffektiv och följa de lagar 
och regler som gäller. Vissa av respondenterna tror att en avsaknad av hållbarhetsredovisning 
bland annat beror på att kommuner inte har tillräckligt med resurser såsom tid, kunskap och 
pengar. Kunskap, tid och pengar har visat sig vara en begränsande faktor i arbetet med 
hållbarhetsredovisning i olika omfattning hos de tillfrågade kommunerna. Eftersom 
kommunen har begränsade resurser, anser vi att det blir extra viktigt att när en kommun väl 
väljer att lägga pengar på att arbeta med hållbarhet, visa för medborgarna och politikerna, hur 
pengarna har använts, detta då det är medborgarna som till stor del finansierar arbetet genom 
att betala skatt och politikerna som fördelar resurserna och bestämmer till vad dessa ska gå. 
På detta sätt bidrar resurserna till ytterligare en anledning att legitimera sig mot medborgarna 
och kommunpolitikerna och stärker kommunens legitimitetsbehov gentemot dessa. 
Kommunen legitimerar sitt arbete genom hållbarhetsredovisningen och därmed blir den en 
viktig del i legitimitetsskapandet, vilket enligt Ivarsson och Karlsson (2011) är extra viktigt 
för just kommuner eftersom deras uppgift är att tillgodose samhällets krav. 
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5.4 Sammanfattande tabell 
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Tabellen visar på de resultat som erhållits i undersökningen med utgångspunkt i studiens 
teoretiska begrepp. I tabellen framkommer hur stark påverkan de olika intressenterna har och 
hur starkt kommunens legitimitetsbehov gentemot dessa är. Dessutom redovisas huruvida 
resurser har en inverkan på kommunens legitimitetsbehov. 
! !
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5.5 Förklaringsmodell 
I linje med studiens syfte har en modell tagits fram för att illustrera hur de teoretiska begrepp 
som presenterats i den teoretiska referensramen samspelar utifrån den insamlade empirin. 
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I modellen förklaras hur kommunens intressenter påverkar kommunernas miljö- och 
hållbarhetsredovisande och hur kommunerna förhåller sig till intressenterna. Utöver 
intressenternas påverkan illustreras även hur resurser har en inverkan på kommunens 
redovisande.  
 
Genom att besluta om att kommunen ska miljö- eller hållbarhetsredovisa skapar politikerna 
ett institutionellt regulativt tryck på kommunen. Som ett svar på detta tryck blir redovisningen 
också ett sätt för kommunen att legitimera sitt arbete genom att politikerna får möjlighet att 
följa upp och utvärdera hållbarhetsarbetet. Politikernas påverkan, och kommunens 
legitimitetsbehov mot dessa, är starkt vilket illustreras genom heldragna pilar. Medborgarna 
utövar också ett tydligt starkt institutionellt tryck men då de inte har något direkt 
beslutanderätt utan snarare påverkar kommunen genom allmänhetens intresse i frågan skapas 
detta tryck genom de normer och värderingar som råder i samhället, ett så kallat normativt 
institutionellt tryck. Samtidigt anser respondenterna hos kommunerna att det är mycket viktigt 
att redovisa även för medborgarna vad kommunen gör och hur de använder sina 
skatteintäkter, vilket visar på att det finns ett behov av att legitimera sin verksamhet gentemot 
dessa. Media har en skiftande påverkan i kommunerna där vissa av respondenterna anser att 
media utövar ett visst tryck att redovisa samtidigt som andra respondenter menar på att det 
inte upplever att media har någon inverkan på deras redovisande. Media influeras av 
samhället och på detta sätt skapas ett normativt institutionellt tryck, men eftersom detta skiljer 
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sig mellan kommunerna anser vi deras påverkan vara mindre stark. Därför illustreras medias 
påverkan med en streckad pil i modellen. Då det har varit svårt att konstatera huruvida det 
finns ett legitimitetsbehov gentemot media illustreras även detta med en streckad pil. Andra 
kommuner och organisationer har en viss påverkan på kommunen när det kommer till miljö- 
och hållbarhetsredovisningen. Genom att de inspireras och tar goda tips och idéer från 
varandra uppstår ett härmande institutionellt tryck. Denna påverkan illustreras med en 
streckad pil eftersom respondenternas svar tyder på att detta tryck inte är lika starkt som det 
från medborgare och politiker. Till skillnad från de övriga intressenterna av miljö- och 
hållbarhetsredovisningarna kan vi inte utläsa av empirin att det skulle finnas något 
legitimitetsbehov gentemot denna intressentgrupp. Resurser har en inverkan på kommunens  
miljö- och hållbarhetsredovisande genom att medborgarna betalar skatt och därmed vill ha 
valuta för sina pengar. Samtidigt är det kommunpolitikerna som fördelar dessa resurser och de 
vill kunna se hur dessa används. På detta sätt skapar resurserna ett ytterligare 
legitimitetsbehov från kommunen gentemot medborgarna men också från kommunen 
gentemot kommunpolitikerna. Denna påverkan illustreras i modellen genom resurserna  som 
en sammankoppling mellan medborgarna och politikerna. 
 
 
 
! !
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6 Slutsatser 
!

 

I detta kapitel kommer studiens viktigaste resultat att lyftas fram, vilka ska besvara studiens 

problemformulering och syfte. Vidare kommer uppsatsens bidrag att presenteras och slutligen 

kommer förslag till vidare forskning att ges. 

 

 
I dagens samhälle fokuseras det allt mer på miljö- och hållbarhetsfrågor. Det talas mycket om 
hur vi ska värna om jordens resurser för våra kommande generationer. Därför har intresset för 
hållbarhetsredovisning ökat markant och kommuner förväntas idag vara någon form av 
vägledare i detta arbete. Syftet med denna rapport är att ge en fördjupad förståelse för 
hållbarhetsredovisning i kommunal verksamhet och skapa en förståelse för av vilka 
anledningar en kommun väljer att hållbarhetsredovisa samt vilka den vänder sig till med 
denna redovisning. För att utreda detta har vi valt att undersöka hur miljö- och 
hållbarhetsansvariga inom kommuner ser på att arbeta med hållbarhetsredovisning och vad 
det finns för orsaker till att en kommun väljer att hållbarhetsredovisa. 
 

• Vilka anses vara de primära intressenterna för kommunens hållbarhetsredovisningar? 
 
Till att börja med kan det konstateras att de främsta intressenterna av kommunens 
hållbarhetsredovisning är politiker och medborgare.  Vi har även kunnat påvisa att kommunen 
även till viss del ser media samt andra kommuner och organisationer som intressenter av 
redovisningen. Dock har politiker och medborgare ett större intresse av 
hållbarhetsredovisningen eftersom dessa påverkar, samt påverkas av, kommunens 
hållbarhetsarbete i större utsträckning. Undersökningen har också visat att staten inte har 
någon märkbar påverkan när det kommer till kommuners hållbarhetsredovisande. 
 

• På vilket sätt påverkar samhällets fokus kring miljö och hållbarhet kommunernas 
hållbarhetsredovisande? 
 

Studiens resultat pekar på att det hållbarhetsfokus som råder i dagens samhälle har haft en 
inverkan på kommunens hållbarhetsredovisning. Det har visat sig att intressenterna utövar ett 
institutionellt tryck på kommunen när det kommer till att arbeta med hållbarhetsredovisning. 
Detta blir därför ett starkt skäl för kommunen att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Framför allt 
har det visat sig att politikerna utövar den starkaste institutionella kraften därefter följt av 
medborgarna som också har en relativt stark påverkan. Undersökningen har även visat på att 
den påverkan som media har på företag när det gäller hållbarhetsredovisning inte förekommer 
i samma utsträckning bland kommuner. Det kan också konstateras för kommunernas del att 
det finns en viss svårighet med att arbeta med hållbarhetsredovisning på grund av bristande 
kunskap hos kommunerna, vilket är en bidragande faktor till det härmande institutionella 
trycket mellan kommunerna. 
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• På vilket sätt används hållbarhetsredovisningen för att legitimera verksamheten 
gentemot kommunens intressenter? 

 
Studien har visat att hållbarhetsredovisningen blir ett legitimerande verktyg som svar på de 
institutionella tryck som kommunens intressenter skapar. Vidare kan vi visa på att de 
intressenter kommunen framför allt ämnar legitimera sig mot med sin hållbarhetsredovisning 
är de två grupper som sätter det starkaste institutionella trycket, nämligen politiker och 
medborgare. Studien visar också på att det inte existerar något legitimitetsbehov gentemot 
andra kommuner och organisationer, och för medias del kan det inte påvisas huruvida det 
råder ett legitimitetsbehov. Till skillnad från företag kan det dock konstateras att det för 
kommunens del inte enbart handlar om att erhålla legitimitet när det gäller redovisningen utan 
i stor utsträckning är också hållbarhetsredovisningens mål också att engagera medborgarna 
och samhället mot en hållbar utveckling. 
  
Studien har visat att kommunen och dess intressenter återspeglar varandra när det gäller 
hållbarhetsarbetet. Kommunen känner av ett institutionellt tryck från intressenterna att 
redovisa och samtidigt ämnar det att engagera dem. Kommunerna känner på grund av detta 
tryck ett behov av att legitimera sin verksamhet. På så vis ökar samhällets engagemang i 
frågan ytterligare och på detta sätt kommer troligtvis hållbarhetsredovisningen i kommuner att 
ta en större plats i det samhälleliga hållbarhetsarbetet, det institutionella tryck som 
intressenterna sätter på kommunen kan på ett sätt ses som en kanal för detta arbete. 
 

6.1 Uppsatsens bidrag 
Denna studies främsta bidrag utgörs av den förklaringsmodell som tagits fram, vilken 
beskriver hur kommunens intressenter samt resurser påverkar kommunens 
hållbarhetsredovisande med avseende på institutionella tryck och legitimitet. Studien har 
dessutom bidragit till att öka förståelsen kring kommunal hållbarhetsredovisning, vilket är 
något som har efterfrågats enligt tidigare studier. Studiens resultat har kunnat visa på vilka 
faktorer som påverkar kommunens redovisning och varför en kommun väljer att 
hållbarhetsredovisa. Till vår vetskap finns det mycket få studier kring detta område. På detta 
sätt kan denna uppsats bli en bra utgångspunkt för framtida studier inom kommunal 
hållbarhetsredovisning. Detta då arbetet har identifierat hållbarhetsredovisningens intressenter 
ur kommunens perspektiv. Då studien ger en ökad förståelse kring hur miljö- och 
hållbarhetsansvariga inom kommuner ser på redovisningen kan den därmed också vara av 
intresse för de olika intressentgrupper som kunnat fastställas, som exempelvis medborgare 
och politiker. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är att göra en kvantitativ studie inom samma område. Detta för 
att komplettera denna studie och kunna ge ett mer generaliserbart resultat. 

Något annat som skulle vara intressant att studera är att undersöka hur de olika intressenter 
som identifierats ser på kommunens hållbarhetsredovisning. Ett exempel skulle kunna vara att 
undersöka hur medborgarna, som enligt denna studie är en av redovisningens främsta 
intressenter, ser på kommunens redovisning och hur pass intresserade de är av 
hållbarhetsredovisningen. Detta för att kunna förbättra redovisningens utformning ur 
medborgarnas perspektiv. 
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Bilaga 1 - Individuella reflektioner  
 

Jonna Stadin 

Arbetsprocessen med examensarbetet har varit mycket lärorik. Först och främst har jag lärt 
mig att arbeta självständigt och under tidspress, vilket tidvis har varit utmanande men också 
väldigt utvecklande. Eftersom jag inte hade skrivit något så omfattande arbetet tidigare i 
utbildningen har jag lärt mig mycket när det gäller uppsatsskrivande under denna termin. 
Tidigt under uppsatsskrivandets gång gjorde vi en planering veckovis så att vi visste ungefär 
hur vi skulle arbeta och hur lång tid respektive del i arbetsprocessen fick ta. Dessutom 
underlättade metodkursen, som lästes parallellt med examensarbeteskursen, uppsatsskrivandet 
eftersom denna innebar att vi hade kontinuerliga inlämningar med tidspress redan från början.  
Under hela skrivprocessens gång har jag hela tiden utvecklat nya kunskaper och insikter 
vilket är något som man inser ju mer färdigt arbetet blivit. Exempelvis förstår man detta när 
man läser vissa delar i arbetet som skrevs tidigt i uppsatsens början., vilka då i efterhand har 
justerats. 
 
De olika delar som utgör uppsatsen har varit lärorika på olika sätt. När vi väl hade valt att 
skriva om hållbarhetsredovisning, vilket gick relativt lätt då båda tyckte att ämnet verkade 
intressant var det dags att leta vetenskapliga artiklar. Detta var ett moment som jag tyckte var 
rätt så tufft. Det var svårt att veta hur man skulle söka och inte alltid så lätt att hitta det som vi 
var ute efter. Speciellt eftersom hållbarhetsredovisning i offentlig sektor inte var något som 
det fanns mycket skrivet om.  Jag har genom detta lärt mig att söka och ta till mig 
vetenskaplig forskning samt även att kunna identifiera relevanta vetenskapliga problem. Jag 
har däven fått en djupare förståelse för hur olika teorier kan användas för att förstå ett 
vetenskapligt problem. Vi jobbade på hårt under långa dagar med en gång vilket jag anser 
gynnade uppsatsskrivandet. För mig var det viktigt att ligga bra i fas under hela arbetets gång 
för att inte blir för stressad.  

När det kommer till metodvalet var vi båda ense om att en kvalitativ metod kändes naturlig 
med bakgrund i det syfte vi hade med vår studie. Det underlättade också att det var relativt lätt 
att få till intervjuer med de kommuner vi hade bestämt oss för att intervjua. Dock har jag i 
efterhand fått en insikt i att svårigheten med intervjuer är att få ut de svar som önskas för att 
kunna fullfölja studiens syfte. Vilket nog var något som jag inte trodde från början. På detta 
sätt har jag fått en helt ny insikt och lärdom när det gäller den kvalitativa intervjumetoden.  

 
En annan utmaning i arbetet var analysen. Det var svårt till en början att veta hur den 
insamlade empirin skulle kopplas till den teori som hade valts ut. Men då vi hade rätt så gott 
om tid att lägga på analysdelen så gick även detta moment bra. När analysen och slutsatserna 
var klara fick man en helt annan helhet av hela arbetet och det var då mycket lättare att 
faktiskt förstå och se syftet med hela uppsatsen. 
 
Hela arbetsprocessen har haft sina med- och motgångar och på detta har jag lärt mig mycket. 
Något som jag anser varit mycket bra är att det ges möjlighet till examinators kommentarer 
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redan i ett tidigt skede. På detta sätt anser jag att både jag och arbetet får möjlighet att 
utvecklas i rätt riktning redan från start i skrivandet. När det kommer till samarbetet i gruppen 
har detta gått väldigt bra. Vi båda i gruppen har haft mycket gemensamma tankar när det 
gäller hur hela arbetet skulle läggas upp redan från början och arbetsmässigt tycker jag att 
båda har jobbat på lika hårt under hela processens gång. Vi har båda tagit del i alla de olika 
”rollerna” när det gäller uppsatsen. På detta sätt har båda varit lika insatta och delaktiga i allt 
som har skrivits vilket enligt min mening varit mycket bra. På detta sätt får tror jag att vi har 
fått en bättre förståelse av hela arbetet än om man skulle delat upp de olika delarna. Vi har 
inte heller haft några konflikter i gruppen. Jag har dessutom fått en förståelse för 
rekommendationen att jobba i par. Enligt min mening tror jag att detta stärker hela uppsatsen, 
delvis eftersom man hela tiden får mer än ett perspektiv att se på saker, vilket ger upphov till 
nyttiga diskussioner. Men också att man hela tiden kan stötta varandra i processen. Vilket 
enligt min erfarenhet av detta arbete är väl behövligt stundtals. 
 
Jag har genom detta arbete även fått mycket ny kunskap i ämnet hållbarhetsredovisning, något 
som vi endast hade en del om i en av utbildningens tidigare kurser. Jag har lärt mig vilken 
betydelse detta kan ha för en organisation, både inom offentlig och privat sektor, på fler olika 
sätt. Jag tror även att jag kommer ha stor nytta av detta i framtiden eftersom man ser att fler 
och fler organisationer pratar om hållbarhet och vikten av detta, samt då detta är något som vi 
berörs av hela tiden i dagens samhälle. 
 
Framläggningen av uppsatsen gick väldigt bra. Jag är nöjd med vår presentation och vi fick 
bra feedback från både opponenter och examinator, vilket har varit till stor nytta för att 
förbättra uppsatsen. Framläggningen och opponeringen var mycket givande. Eftersom vi var 
väl insatta i ämnet och nöjda med vårt arbete var jag inte speciellt nervös inför 
framläggningen. Men under utbildningens gång har samtidigt presentationer varit ett 
återkommande moment vilket troligtvis också har gjort att framläggningen kändes bra. 
Opponeringen gav mig väldigt mycket, både att bli opponerad på och att opponera på andra, 
samt höra de andras opponeringar. Genom detta moment har jag fått lära mig att kritiskt 
granska andras arbeten och dessutom kunna argumentera för de val som vi har gjort i vårt eget 
arbete. 
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Rickard Andersson 
 
Valet av ämne och problemområde var oklart i början av våren. Vi hade i viss utsträckning 
bestämt oss för att fokusera på den kommunala sektorn, lite som ett svar på att flera lärare 
nämnt att få studenter väljer att skriva sin uppsats inom detta område. Vi utgick från de 
områden vi lärt oss om i redovisningskurserna under åren och genom lite eftersökningar 
fastslog vi att hållbarhetsredovisning i den kommunala sektorn verkade vara ett aktuellt ämne 
för tillfället. Arbetet kom i inledningen att bygga på ett uttalande från FAR:s 
generalsekreterare, och fokus hamnade på varför kommuner inte var så bra på att 
hållbarhetsredovisa. Ju mer vi lärde oss kring ämnet, ju mer feedback vi fick från olika lärare 
och genom metodkursen, kom vi snart fram till att detta problem inte hade någon direkt 
tyngd. Vi gick därmed över i att söka på artiklar om hållbarhetsredovisning utifrån olika 
vetenskapliga teorier, och kom på så sätt fram till en mycket bättre utgångspunkt och 
problemformulering för vårt arbete och inledningskapitlet kom att ändras betydligt. Sålunda 
anser jag mig ha fått ökad kunskap om att söka användbar information genom att kunna sätta 
in ämnet i en vetenskaplig kontext. Jag har också blivit medveten om vikten av att redan från 
inledningskapitlet ha en klar bild över vilken eller vilka teorier som ska användas i arbetet, 
vilket framför allt blev tydligt när vi påbörjade skrivandet på den teoretiska referensramen. 
 
Arbetsfördelningen och samarbetet under uppsatsens gång har fungerat bra. Under de perioder 
då extra stora mängder information behövts samlas in, såsom till inledningskapitlet och den 
teoretiska referensramen, organiserande vi arbetet genom att tillsammans leta upp artiklar och 
övrig litteratur som verkade relevant, sedan dela upp dessa mellan varandra och läsa dem 
hemma. Efter detta träffades vi återigen och gick då igenom vilka artiklar som vi ansåg var 
bra, vilka som var mindre bra samt hur och var dessa kunde användas. På detta sätt fick vi 
tillgång till en större mängd information, och på ett personligt plan anser jag att detta också 
ökade min förmåga att kunna återberätta och förklara text och teorier som jag lärt mig 
samtidigt som det ökade min egen förståelse för ämnet. Att arbeta i par har dessutom 
underlättat avsevärt genom vi har kunnat bolla idéer med varandra och i tuffare perioder haft 
möjligheten att diskutera problem som vi stod inför eller saker som vi kände oss osäkra kring 
och på så sätt komma fram till en lösning. Jag anser att detta har ökat kvaliteten på uppsatsen i 
stort och har underlättat hela processen med att skriva detta arbete, samtidigt som jag har fått 
träna min kommunikativa förmåga. 
 
Den största kunskapsökningen har legat inom ämnet hållbarhetsredovisning i sig. Jag har 
sedan tidigare haft viss kunskap inom hållbarhetsredovisning, detta då ämnet berördes i en 
tidigare kurs på programmet. Genom detta arbete har jag dock fått en djupare förståelse för 
hållbarhetsredovisning och dess roll, inte enbart i den kommunala sektorn, utan även till viss 
del inom den privata sektorn. Jag har lärt mig hur, och till vad, dessa redovisningar används, 
vad kommunerna ser för svårigheter och fördelar med att arbeta med hållbarhetsredovisning 
samt hur kommunernas hållbarhetsarbeten ser ut. Framför allt har jag också lärt mig vad som 
skiljer sig åt mellan den kommunala och privata sektorn med avseende på 
hållbarhetsredovisning/-arbete, samt varför kommuner väljer att hållbarhetsredovisa och till 
vilka de vänder sig.  
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Valet av en kvalitativ undersökningsmetod bidrog till en spännande personlig utveckling. 
Ingendera av oss hade tidigare genomfört en personlig intervju och för min egen del kom 
detta att bli en mycket lärande upplevelse. Känslan inför första intervjun var något nervös och 
intervjun hade kunnat ha gått bättre. Vi fick dock fortfarande ut en del fullt användbar 
information för analysen, men valde ändå att utöka antalet respondenter med ytterligare en 
person. Varje intervju har underlättats tack vare trevliga och engagerade respondenter, vilka 
har bidragit till en god och avslappnad känsla under intervjuns gång. Personligen kände jag att 
mina intervjuarkunskaper utökades för varje intervju och att det blev allt lättare att komma 
med följdfrågor och hålla diskussionen flytande under hela intervjun. Det blev också lättare 
att upptäcka vad som kunde vara till vikt för analysen och på så sätt be respondenten att 
utveckla detta. Även i denna fas har det underlättat att vara två, bland annat genom att den ena 
har kunnat hålla i intervjun medan den andra lättare kunnat lyssna och komma med 
följdfrågor, men också genom att minska nervositeten och att i efterhand kunna diskutera vad 
som gick bra och vad som gick mindre bra under intervjun för att på så vis kunna utföra nästa 
intervju ännu bättre. Även om vi blev bättre på att intervjua under arbetets gång, finns det 
fortfarande delar vi kan förbättra och en mer erfaren intervjuare hade säkerligen kunnat få ut 
mer relevant information.  
 
Analysen av studiens empiri har likväl varit givande. Vid analysen fick jag öva på att se 
mönster i de olika intervjupersonernas svar, att tolka dessa svar samt att kunna förklara dessa 
mönster och tolkningar utifrån vetenskapliga teorier. Redan innan vi påbörjade analysen hade 
vi en tanke om vad som skulle tas upp och vad vi skulle komma fram till, men det var ändå i 
delar svårt att sortera ut vilken empiri som var användbar och vilken som inte var det. Svaren 
har emellanåt dessutom skiljt sig mycket från respondent till respondent, vilket har bidragit 
till att det har blivit svårt att hitta några mönster och analysen blev lätt spretig och svår. 
Genom att läsa igenom referensramen på nytt och utgå från denna blev det lättare att få fram 
en tydligare och mer givande analys, samtidigt som vi kunde sålla bort teori som inte längre 
var relevant för att utreda vårt problem. När väl analys och slutsats var klara kände jag, 
åtminstone personligen, att vi hade en mycket större förståelse för ämnet i sig och vad vi ville 
förmedla med denna uppsats. På så vis kunde vi göra smärre förändringar i uppsatsens 
tidigare kapitel och genom detta få en mer distinkt röd tråd genom hela arbetet.   
 
Framläggningen gick bra och var mycket lärorik. Genom att presentera arbetet fick jag sätta 
min förståelse av studien på prov, genom att kunna korta ner och få fram det essentiella i den. 
Opponeringen var också mycket givande, både genom att vi fick feedback och möjlighet att 
se förbättringsområden i vårt eget arbete, men också genom att kunna granska någon annans 
arbete och därmed få användning av vad vi lärt oss om vetenskapligt skrivande under 
terminens gång. 
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Bilaga 2 - Intervjuer  
!

2013-03-19, telefonintervju, Daniel Oppenheim, KPMG, 28min  
 
2013-03-20, besöksintervju, Monika Andersson, Lidköpings kommun, 52min 
 
2013-04-03, besöksintervju, Karin Bovin, Skara kommun, 42min 
 
2013-04-04, besöksintervju, Ida Helander, Falköpings kommun, 60min 
 
2013-04-08, telefonintervju, Sari Strömblad, Skövde kommun, 54min 
 
2013-04-12, besöksintervju, Elsie-Marie Sjögren, Tidaholms kommun, 55min  
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor, KPMG 
 
 

1) Berätta hur din arbetsroll ser ut?  
 

2) Ser ni att det finns ett ökat intresse även för kommuner att arbeta med 
hållbarhetsredovisning? 

 
3) Många kommuner bedriver ett omfattande miljöarbete, anser att ni att det är viktigt att 

man också redovisar detta?  
 

4) Anser ni att det är lika viktigt för kommuner att hållbarhetsredovisa som för företag? 
 

5) Vad kan det innebära för svårigheter för kommuner att hållbarhetsredovisa? 
 

6) Ref. till undersökning som KPMG utfört 2011, ansåg 67% av de tillfrågade företagen 
att man hållbarhetsredovisar framförallt i marknadsförande syfte, anser ni att detta är 
viktigt även för kommuner?  

 
7) Vilka faktorer tror ni kan ha påverkat utvecklingen av hållbarhetsredovisningen i 

kommunal verksamhet?  
 

8) Finns det något annat du anser som är viktigt att ta upp angående 
hållbarhetsredovisning i kommuner? 
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Intervjufrågor, Lidköpings kommun 
 
1) Vad har ni för roll i hållbarhetsarbetet inom kommunen? 
 
2) På er hemsida har vi sett att ni har ett aktivt miljöarbete, hur ser era mål och planer för 

hållbarhetsarbetet ut den närmsta tiden? 
 
3) Vad betyder begreppet hållbarhet för Lidköpings kommun? 

a) I en intervju med KPMG fastslogs att olika kommuner kan tänkas ha olika fokus på 
vad som anses viktiga aspekter inom hållbarhetsarbetet, bland annat beroende på 
invånarstrukturen, och att detta är en avgörande faktor för arbetet. Håller ni med i 
detta, och vilka kan tänkas vara Lidköpings viktigaste aspekter? 

 
4) Anser ni att det är viktigt att återspegla ert hållbarhetsarbete genom någon form av 

redovisning och varför är det viktigt eller oviktigt? 
 

5) Vilka vänder ni er till när det gäller er hållbarhetsredovisning och övrig 
hållbarhetsinformation? 

 
6) Kan ni se att samhällets inställning till sociala och miljömässiga frågor ändrats de senaste 

åren? Hur har det påverkat ert hållbarhetsredovisande?  
 
7) Tittar ni på andra kommuners/organisationers hållbarhetsredovisningar? 
 
8) Varför har ni valt att hållbarhetsredovisa?  
 
9) Har ni några planer på att utveckla er befintliga hållbarhetsredovisning enligt GRI:s mall 

för offentliga organisationer i framtiden? 
 
10)  Statliga bolag måste numera hållbarhetsredovisa, har detta förändrat ert engagemang 

rörande hållbarhetsredovisning? 
 
11)  Hur tror du att kommuner som inte hållbarhetsredovisar/miljöredovisar uppfattas av 

samhället? 
 
12)  Anser ni att de resurser som en hållbarhetsredovisning kräver är en bidragande faktor till 

dess omfattning? 
 
13)  Vilken roll tror ni att hållbarhetsredovisning inom kommuner kommer att spela i 

framtiden? 
 

14)  Har ni något övrigt att tillägga?  
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Intervjufrågor, Skara kommun 
 
1) Vad har ni för roll i hållbarhetsarbetet inom kommunen? 
 
2) På er hemsida har vi sett att ni har ett aktivt miljöarbete, hur ser era mål och planer för 

hållbarhetsarbetet ut den närmsta tiden? 
 
3) Vad betyder begreppet hållbarhet för Skara kommun? 
 
4) Det har blivit ett större fokus i samhället på sociala och miljömässiga frågor de senaste 

åren. Hur har det påverkat ert redovisande och i så fall hur?  
 
5) Anser ni att det är viktigt att samhället får ta del av det hållbarhetsarbete (t.ex. sociala, 

miljömässiga biten) ni utför, t.ex. genom en redovisning? 
 
6) Hur tror ni att kommuner som inte hållbarhetsredovisar uppfattas av samhället? 
 
7) Tittar ni på andra kommuners/organisationers hållbarhetsredovisningar? 
 
8) Varför har ni valt att avstå från att hållbarhetsredovisa? 
 
9) Har ni några planer på att ta fram någon ”hållbarhetsredovisning” i framtiden? (Varför/ 

varför inte) 
 
10) Statliga bolag måste numera hållbarhetsredovisa, har detta förändrat ert engagemang 

rörande hållbarhetsredovisning? 
 
11) Anser ni att de resurser som en hållbarhetsredovisning kräver är en bidragande faktor till 

en avsaknad av en hållbarhetsredovisning? 
 
12) Vilken roll tror ni att hållbarhetsredovisning inom kommuner kommer att spela i 

framtiden? 
 
13) Har ni något övrigt att tillägga?  
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Intervjufrågor, Falköpings kommun 
 
1) Vad har ni för roll i hållbarhetsarbetet inom kommunen? 

a) Hur länge har ni arbetat med detta, vad har ni för tidigare erfarenhet?  
 
2) På er hemsida har vi sett att ni har ett aktivt miljöarbete, hur ser era mål och planer för 

hållbarhetsarbetet ut den närmsta tiden? 
 
3) Vad betyder begreppet hållbarhet för Falköpings kommun? 
 
4) Falköpings kommun är den enda kommunen i Skaraborg som hållbarhetsredovisar. Varför 

anser ni att det är viktigt att återspegla ert hållbarhetsarbete genom en 
hållbarhetsredovisning? 

 
5) Tittar ni på andra kommuners/organisationers hållbarhetsredovisningar? 
 
6) Många kommuner i Skaraborg miljöredovisar enbart och en del har ingen redovisning alls 

av vare sig den miljömässiga eller sociala aspekten. Varför har ni valt att 
hållbarhetsredovisa? 

 
7) Vilka vänder ni er till när det gäller er hållbarhetsredovisning? 
 
8) Det har blivit ett större fokus i samhället på sociala och miljömässiga frågor de senaste 

åren. Hur har det påverkat ert hållbarhetsredovisande?  
 
9) Har ni några planer på att utveckla er befintliga hållbarhetsredovisning enligt GRI:s mall 

för offentliga organisationer i framtiden? 
 
10) Hur tror du att kommuner som inte hållbarhetsredovisar uppfattas av samhället? 
 
11) Kan ni ge exempel på några fördelar/nackdelar som ni upplevt genom er 

hållbarhetsredovisning? 
 
12) Statliga bolag måste numera hållbarhetsredovisa, har detta förändrat ert engagemang 

rörande hållbarhetsredovisning? 
 
13) Hållbarhetsredovisning är relativt resurskrävande, varför har ni trots detta valt att satsa på 

detta? 
 
14) Vilken roll tror ni att hållbarhetsredovisning inom kommuner kommer att spela i 

framtiden? 
 
15) Har ni något övrigt att tillägga?  
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Intervjufrågor, Skövde kommun 
 
1) Vad har ni för roll i hållbarhetsarbetet inom kommunen? 
 
2) På er hemsida har vi sett att ni har ett aktivt miljöarbete, hur ser era mål och planer för 

hållbarhetsarbetet ut den närmsta tiden? 
 
3) Vad betyder begreppet hållbarhet för Skövde kommun? 
 
4) Vilka vänder ni er till när det gäller er miljöredovisning och övrig hållbarhetsinformation  
 
5) Det har blivit ett större fokus i samhället på sociala och miljömässiga frågor de senaste 

åren. Hur har det påverkat ert hållbarhetsredovisande?  
 
6) Anser ni att det är viktigt att återspegla ert miljöarbete genom någon form av redovisning 

och varför är det viktigt eller oviktigt? 
 
7) Tittar ni på andra kommuners/organisationer hållbarhetsredovisningar? 
 
8) Många kommuner i Skaraborg miljöredovisar enbart och en del har ingen redovisning alls 

av vare sig den miljömässiga eller sociala aspekten. Varför har ni valt att miljöredovisa 
men inte hållbarhetsredovisa?  

 
9) Kan ni ge exempel på några fördelar/nackdelar som ni upplevt genom er 

miljöredovisning? 
 
10) Har ni några planer på att utveckla er befintliga redovisning eller annan information till en 

”hållbarhetsredovisning” i framtiden? 
 
11) Statliga bolag måste numera hållbarhetsredovisa, hur detta förändrat ert engagemang 

rörande hållbarhetsredovisning? 
 
12) Hur tror du att kommuner som inte hållbarhetsredovisar uppfattas av samhället? 
 
13) Anser ni att de resurser som en hållbarhetsredovisning kräver är en bidragande faktor till 

att ni enbart valt att redovisa de miljömässiga aspekterna? 
 
14) Vilken roll tror ni att hållbarhetsredovisning inom kommuner kommer att spela i 

framtiden? 
 
15) Har ni något övrigt att tillägga?  
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Intervjufrågor, Tidaholms kommun 
 

1) Vad har ni för roll i hållbarhetsarbetet inom kommunen? 
 
2) Hur ser era mål och planer för hållbarhetsarbetet ut den närmsta tiden? 
 
3) Vad betyder begreppet hållbarhet för Tidaholms kommun? 
 
4) Vilka vänder ni er till när det gäller er hållbarhetsredovisning? 

 
5) Det har blivit ett större fokus i samhället på sociala och miljömässiga frågor de senaste 

åren. Hur har det påverkat ert hållbarhetsredovisande?  
 

6) Anser ni att det är viktigt att återspegla ert hållbarhetsarbete genom en 
hållbarhetsredovisning? 

 
7) Tittar ni på andra kommuners/organisationers hållbarhetsredovisningar? 

 
8) Varför har ni valt att hållbarhetsredovisa? 

 
9) Kan ni ge exempel på några fördelar/nackdelar som ni upplevt genom er 

hållbarhetsredovisning? 
 

10) Har ni några planer på att utveckla er befintliga hållbarhetsredovisning enligt GRI:s mall 
för offentliga organisationer i framtiden? 
 

11) Hur tror du att kommuner som inte hållbarhetsredovisar uppfattas av samhället? 
 
12) Statliga bolag måste numera hållbarhetsredovisa, har detta förändrat ert engagemang 

rörande hållbarhetsredovisning? 
 
13) Hållbarhetsredovisning är relativt resurskrävande, är detta något som påverkat 

omfattningen av er hållbarhetsredovisning? 
 
14) Vilken roll tror ni att hållbarhetsredovisning inom kommuner kommer att spela i 

framtiden? 
 
15) Har ni något övrigt att tillägga?  
!

 


