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Sammanfattning 
Invånarnöjdhet är ett mjukt nyckeltal som är vanligt förekommande inom kommunal redovisning 
och är en viktig del av kommuners platsmarknadsföring. För en kommun är det viktigt att sträva 
efter invånarnöjdhet då det bidrar till en positiv bild av kommunen, samtidigt som det gör att den 
kommunala verksamheten utvecklas. Det finns inget enhetligt sätt att mäta och redovisa 
måluppfyllelsen kring invånarnöjdhet på, vilket är problematiskt ur ett jämförelseperspektiv. 

Studien klargör i vilken omfattning och på vilket sätt redovisningen av mål och måluppfyllelse 
kring invånarnöjdhet skiljer sig åt mellan kommuner och om någon utveckling har skett mellan 
2014 och 2016. Syftet med studien är att kartlägga hur kommuner redovisar mål och 
måluppfyllelse av invånarnöjdhet, och därmed hur de tolkar invånarnöjdhet som begrepp.  

En modell har utvecklats för att beskriva olika faktorer som bidrar till invånarnöjdhet, och som 
kommuner därmed bör värdera vid såväl målsättning som mätning av måluppfyllelse för att på så 
sätt bidra till ökad jämförbarhet och transparens. Detta gör i sin tur att kommunerna uppfattas 
som legitima och ansvarstagande. 

Det har i studien genomförts en innehållsanalys som visar på att skillnaderna i redovisning mellan 
kommunerna är stora, och har inget tydligt samband till kommunstorlek. Ett annat resultat av 
studien är färgskala är den vanligast förekommande metoden för målredovisning. 

Invånarnöjdhet sett ur kommunens perspektiv är relativt outforskat, och fler studier behöver 
göras. Framtida forskning borde utgå från personlig kontakt med redovisningsansvariga hos 
kommuner, för att på så sätt säkerställa vilka faktorer angående invånarnöjdhet som anses vara 
viktiga. 
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Abstract  
Citizen satisfaction is a commonly used key performance indicator in the municipal sector and is 
an important part of the municipal place marketing. For the municipality it´s important to strive for 
citizen satisfaction as it contribute to the positive image of the municipality, at the same time it 
makes the municipal activities improve. As there is no uniform to measure and account for goal 
completion for citizen satisfaction, this is problematic from a comparison standpoint. 

This study clarifies to what extent and how the municipality accounts for the goals set in regard to 
citizen satisfaction. The study also clarifies the differences in accounting for citizen satisfaction 
between the years 2014 and 2016 and if there is an increased popularity in accounting for citizen 
satisfaction.  

A model has been developed to describe the different factors that contributes to citizen 
satisfaction, and that the municipalities should have in mind when they set their goals for citizen 
satisfaction as to increase the comparability and transparency of the key performance indicators 
of citizen satisfaction.  

A content analysis have been performed that show the differences in the accounting for the goals 
set and the goal completion between different municipalities when it comes to accounting for 
citizen satisfaction. 

Citizen satisfaction from a municipality perspective is relatively unexplored topic and more studies 
should be conducted. Future research should be based on interviews of the persons responsible 
for choosing which factors should be accounted for when it comes to citizen satisfaction. 
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Förord 
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Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner för att ni haft överseende för vår stundtals 

bristande mentala och fysiska närvaro. Ert stöd och er sympati gjorde att skrivperioden 

var mycket enklare att gå igenom. 
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1. Inledning 

I studiens inledande kapitel diskuteras det kring varför kommunal redovisning av nöjda 

invånare är ett relevant och tidsaktuellt ämne. Ett praktiskt exempel illustreras som 

belyser ämnets komplexitet, varpå forskningsproblemet utvecklas. Detta ligger till grund 

för de forskningsfrågor och det syfte som slutligen presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Till följd av en ökad rörlighet i samhället är det idag inte en självklarhet att människor är 

bosatta på samma plats livet ut. De valmöjligheter som finns leder till ett högre krav på 

kommuner att kunna erbjuda en tillfredsställande livsmiljö för att på så sätt attrahera 

potentiella nya invånare och samtidigt behålla de befintliga (Region Skåne, 2010). Att 

invånare är tillfredsställda och visar hängivenhet till det samhälle de lever i bidrar inte 

bara till de enskilda individernas välbefinnande. Det bidrar också till att den kommunala 

verksamheten blir lönsam i sin form av producent av varor och tjänster till 

kommuninvånarna (Theodori, 2001). Även om individers hängivenhet till en specifik 

plats ofta är ett resultat av social kommunikation så spelar den fysiska miljön också en 

stor roll då den påverkar riktningen och innehållet i den sociala konstruktionen som den 

personliga identiteten grundar sig på (Lalli, 1992). Därför är det ofta mjuka faktorer 

såsom närhet och trygghet som har avgörande betydelse för var människor väljer att leva 

sina liv (Region Skåne, 2010), då platsen får en sådan stor symbolisk betydelse för 

enskilda individer att de vill vara platsen trogen (Stedman, 2002). 

Platsmarknadsföring består av en samling begrepp, stadsmarknadsföring, regional 

marknadsföring och nationell marknadsföring (Berglund, 2013), där man försöker att visa 

upp det närliggande området som attraktivt för olika intressenter. Till följd av den 

tekniska utvecklingen i samhället och den ökade globaliseringen kan både människor och 

resurser snabbt flytta från en plats till en annan. Det innebär att en plats måste vara 

konkurrenskraftig gentemot andra platser för att behålla och locka till sig nya invånare 

(Kotler, 2004). Tidigare har bland annat diplomater, turister och massmedia ålagts 

uppgiften att förmedla bilden av en plats, men nu när platsmarknadsföring har fått mer 

uppmärksamhet så har detta blivit en professionell uppgift (Lebedenko, 2004). En lyckad 

platsmarknadsföring kännetecknas av att de befintliga invånarna och företagen är nöjda 
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med att leva och verka på platsen, samtidigt som de förväntningar som finns på platsen 

hos utomstående är uppfyllda (Rainisto, 2003).  

I den här studiens fall rör det sig om kommuner som vill vara attraktiva för såväl de 

befintliga kommuninvånarna som för besökare och potentiella nya invånare. 

Platsmarknadsföring är något som har blivit allt viktigare, inte minst för mindre kända 

platser som har ett större behov av att framhäva sig i olika sammanhang än allmänt kända 

platser. För att platsmarknadsföringen ska ge någon effekt bör den enligt Falkheimer 

(2010) vara trovärdig, konsekvent, särskiljande samt kraftfull. Nöjda invånare är en viktig 

del i platsmarknadsföring, vilket medför en positiv association till platsen och bidrar till 

kommunikationen av att en plats är attraktiv. I motsats till nöjda invånare så medför 

missnöjda invånare att bilden av en plats som attraktiv tar skada, både genom 

kommunikation mellan invånare samt i interaktionen med turister (Insch & Florek, 2008). 

Med detta i åtanke så är det en viktig del i kommunernas platsmarknadsföringsarbete att 

mäta hur väl de lever upp till invånarnas förväntningar samt att redovisa dessa mål så att 

intresserade parter har möjlighet att ta del av arbetet (Braun, 2008). Att det finns ett 

intresse för platsmarknadsföring i kommunerna har bidragit till det fått plats i de 

kommunala årsredovisningarna, för att på ett relativt enkelt och effektivt sätt nå ut med 

det budskap som de vill förmedla. Kommunernas redovisning av den upplevda nöjdheten 

hos invånarna tillhör också det kommunpolitiska uppdraget i form av att representera 

medborgarna och dess behov (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). 

Målstyrning är något som har kommit att bli allt vanligare inom offentlig verksamhet, 

vars syfte är att ersätta regler med konkreta mål (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000). 

För en framgångsrik målstyrning krävs det ett effektivt prestationsmätningssystem, vilket 

kännetecknas av strategiskt prioriterade mål som är utmanande, men samtidigt inte 

övermäktiga, och som är mätbara genom att baseras på faktiska uppgifter från aktuell 

prestationsdata. Därför är målen i kommunal offentlig sektor ofta väldigt specificerade 

och högt satta. Prestationerna hos medarbetarna i den offentliga sektorn förbättras då både 

engagemanget och motivationen till att vilja uppnå målen ökar. För att öka engagemanget 

är delaktighet i hur målsättningen ska se ut en vanligt förekommande strategi i den 

offentliga sektorn. Motivationen till att vilja bidra till måluppfyllelse ökar då målens 

svårighetsgrad kontinuerligt höjs, samtidigt som det finns förtroende hos medarbetarna 

för att de har förmåga att uppnå målen (Latham, 2008). 
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Enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) är ett fåtal övergripande mål att föredra för 

att underlätta måluppfyllelse och inte minst för att höja kvaliteten på offentliga sektorns 

handlingar. Med anledning av detta har konceptet New Public Management introducerats, 

vars huvudsakliga syfte är att skapa en mer social rättvis offentlig organisation genom att 

låta enskilda individer och organisationer komma till tals i den samhällspolitiska debatten 

(Gruening, 2001). Detta möjliggörs genom att olika typer av administrativa reformer 

implementeras i den offentliga sektorns verksamhet, vilka bidrar till att den offentliga 

sektorns arbetssätt och processer blir mer transparenta samt att beslutsfattandet kommer 

närmare medborgarna (O’Flynn, 2007). Det bidrar också till att den offentliga sektorns 

leverans av tjänster effektiviseras och uppnår en högre kvalitet (Lane, 2002). Reformerna 

som uppstår till följd av New Public Management förbättrar inte bara livsmöjligheterna 

för medborgarna utan också för de som arbetar inom den offentliga organisationen som 

blir mer delaktiga i utformningen av tillvägagångssättet för att nå de politiska målen 

(Gruening, 2001).  

I offentlig verksamhet är det primära målet att bidra till medborgarnas välfärd och det 

ekonomiska resultatet och tillgångarna används endast som medel för att uppnå detta 

(Tagesson et al, 2013). Kommunala årsredovisningar innehåller därför ofta till stor del 

mjuka nyckeltal
1
, även om detta också är något som får allt större plats i privata företags 

årsredovisningar (Hayes, 1998). I den kommunala sektorn är invånarnöjdhet och 

platsnöjdhet två mjuka nyckeltal som ofta lyfts fram. Invånarnöjdhet handlar om faktorer 

som gör att människor trivs på en viss plats, och fokuserar på det psykologiska 

förhållandet mellan en person och dennes närmiljö (Zenker & Rütter, 2014). Platsnöjdhet 

däremot handlar om det kulturella och sociala välståndet på en plats, som bidrar till 

varumärkesbilden av platsen genom invånarnas interaktion med utomstående (Insch & 

Florek, 2008). Då det i denna studie främst kommer fokuseras på de befintliga invånarnas 

nöjdhet med kommunen, snarare än vilken bild av kommunen som förmedlas till de som 

inte bor eller verkar där, kommer enbart begreppet invånarnöjdhet användas i resterande 

del av studien även om det i förekommande fall är platsnöjdhet som syftas. Detta för att 

inte skapa förvirring kring de båda begreppen som inte sällan integrerar med varandra.  

                                                 

1 Mjuka nyckeltal används för att mäta de mjuka värdena, d.v.s. subjektiva faktorer, i en organisation och dess 

omgivning. Då de mjuka värdena är icke-materiella används mjuka nyckeltal främst för målformulering och 

målstyrning snarare än för att bedöma organisationens ekonomiska situation och utveckling.  
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I likhet med kundnöjdhet inom privata organisationer så kommer nöjda invånare och 

besökare visa lojalitet till en plats i högre grad än vad personer som är missnöjda med 

platsens karakteristiska drag gör (Insch & Florek, 2008). Det är därför viktigt att 

kommuner sätter mål och redovisar måluppfyllelsen kring invånarnöjdhet, dels för att 

enskilda invånare ska kunna avgöra huruvida deras upplevelse av kommunen stämmer 

överens med hur utfallet av kommunens prioriterade arbetsområden ser ut, dels för att de 

involverade i kommunens organisation ska vara medvetna om vad som måste förbättras. 

Att de kommunala årsredovisningarna även har stort fokus på ekonomiska aspekter som 

Tagesson et al (2013) nämner kan också tyda på att årsredovisningarna inte bara riktar sig 

till medborgarna utan används för intern prestationsmätning och andra intressenter till 

kommunen. Enligt Steingrüber (2009) finns det tre huvudintressenter ur ett kommunalt 

perspektiv, dessa är medborgare, staten och media. Då konkurrensen mellan kommuner 

inte enbart handlar om människor utan också om företag (Region Skåne, 2010) skulle 

även dessa kunna räknas till intressenterna. 

Det kommunala självstyret utövas efter de lagar som stiftas av riksdagen (SFS 1974:152). 

Även om de kommunala årsredovisningarna måste upprättas i enlighet med lagen om 

kommunal redovisning (SFS 1997:614) finns det ingen överordnad statlig myndighet som 

utfärdar allmänna råd och föreskrifter om hur redovisningen ska vara utformad. Den 

lagstiftning som finns fokuserar endast på det ekonomiska resultatet och finansiella 

ställningen (SOU 2016:24). Därmed åsidosätts mjuka värden, åtminstone i lagtext, i den 

kommunala redovisningen.  

1.2 Praktiskt exempel 

Nedan beskrivs ett exempel på hur några få kommuner skiljer sig åt vid redovisningen av 

mål och måluppfyllelse angående invånarnöjdhet, i syfte att belysa hur stora skillnaderna 

faktiskt kan vara mellan olika kommuner. Vid en snabb jämförelse mellan fyra olika 

kommuner så kan man se att det skiljer sig mellan hur dessa kommuner redovisar 

invånarnöjdhet och vad de anser vara invånarnöjdhet. Även om alla fyra kommuner 

redovisar någon form av mått för nöjda invånare så har inte alla av dessa kommuner 

något uttalat mål för mätningen. Halmstad och Hässleholms kommuner anger inget mål 

för invånarnöjdhet i sina redovisningar, däremot så redovisar de vilken förändring som 

har gjorts i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i förhållande till 
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föregående år (Halmstad, 2017; Hässleholm, 2017). Kristianstads kommun har ett uttalat 

mål om ”Nöjda och stolta medborgare” (Kristianstad, 2017), vilket kan uppfattas som 

otydligt. Lunds kommun är den kommun av dessa fyra som har tydligast formade mål. 

Deras mål är specifika placeringar i undersökningen som mäter nöjda invånare (Lund, 

2017).  

Kristianstads kommun redovisar sin måluppfyllelse för nöjda invånare med färgkodning, 

där röd innebär att målet ej har uppfyllts, gul innebär att målet delvis har uppfyllts samt 

grön som innebär att målet har uppfyllts (Kristianstad, 2017). Även Lunds kommun 

använder sig av en färgkodad skala när de redovisar måluppfyllelsen för nöjda invånare 

men de har även skrivit ut den specifika placeringen som är målet för nöjda invånare 

(Lund. 2017), medan Halmstads kommun använder sig av siffrorna 1-4 för att redovisa 

hur de har presterat (Halmstad, 2017). Hässleholms kommun redovisar bara hur de 

förhåller sig till övriga kommuner i sin redovisning (Hässleholm, 2017). 

Både Kristianstads kommun och Lunds kommun använder sig av Nöjd-Medborgar-Index 

för att mäta nöjda invånare (Kristianstad, 2017; Lund, 2017). Nöjd-Medborgar-Index är 

ett index som bygger på en årlig medborgarundersökning som utförs av SCB (Statistiska 

centralbyrån), i undersökningen får invånare betygsätta sina kommuner inom tre olika 

områden. De tre områdena är hur kommunen är som plats att bo och leva på, kommunens 

verksamheter och invånarnas inflytande i kommunen (SCB, 2017).  

Halmstad och Hässleholms kommuner redovisar i helhet hur kommunen har rankats i 

undersökningen KKiK (Halmstad, 2017; Hässleholm, 2017). KKiK är en undersökning 

som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting, där 40 olika mått från fem olika 

områden används för att mäta en kommuns prestation (SKL, 2018). Även om både 

Halmstads kommun och Hässleholms kommun redovisar hur deras kommuner har 

presterat i undersökningen, så gör de det på olika sätt (Halmstad, 2017; Hässleholm, 

2017).  

Denna snabba jämförelse av fyra svenska kommuner visar att de skiljer sig åt i hur de 

definierar vad invånarnöjdhet är. Det skiljer sig även i målsättningen för begreppet, samt 

hur de redovisar detta i sina årsredovisningar (Halmstad, 2017; Hässleholm, 2017; 

Kristianstad, 2017; Lund, 2017). 
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1.3 Problematisering 

En plats attraktivitet grundar sig på hur människor värderar platsens egenskaper. Då 

skillnaderna i preferenser ofta är stora mellan olika befolkningsgrupper är det inte helt lätt 

att definiera vad en attraktiv plats faktiskt innebär. Något som däremot står klart är att en 

plats uppfattas som attraktiv av den enskilda individen när platsens egenskaper 

maximerar individens krav, behov och preferenser (Niedomysl, 2006).  

Efter en mindre granskning som visar hur några få kommuner redovisar mål för nöjda 

invånare och hur de redovisar måluppfyllelse för denna kategori går det att konstatera att 

likheterna är få, vilket indikerar att det inte finns ett enhetligt sätt att mäta och redovisa 

invånarnöjdhet (jmf. Halmstad, 2017; Hässleholm, 2017; Kristianstad, 2017; Lund, 

2018). Detta kan innebära att begreppet inte tolkas på ett enhetligt sätt, utan det varierar 

hur kommuner definierar detta. Nöjdhet i sin generella bemärkelse är kopplat till de tre 

forskningsområdena psykologi, sociologi och marknadsföring (Insch & Florek, 2008). 

Till skillnad från nöjdhet med varor som trots allt har en fysisk form är invånarnöjdhet 

svårbedömt då det till stor del rör sig om immateriella aspekter (Rainisto, 2003). En likhet 

som dock finns mellan varor och platser är att dess rykte påverkas av människors tankar 

och åsikter. Liksom kvaliteten på en produkt kan bedömas utifrån det betyg som den fått 

av de människor som använt sig av den, bedöms en plats utifrån vad de som bor eller 

besökt platsen har att säga om den. Då invånarnöjdhet baseras på människors åsikt om 

platsen som hemvist kan det ses som en kvalitetsstämpel för utomstående. Därför borde 

invånarnöjdhet vara ett mått som någorlunda väl skulle kunna användas för att jämföra 

hur olika kommuner är som plats att leva och verka på. Fördelen med att använda sig av 

invånarnöjdhet hos kommuner är att det ger en överblick i vad invånare tycker om 

platsens egenskaper och inte bara om de tjänster som kommunen tillhandahåller (Van 

Ryzin, 2004). Detta är viktigt då potentiella inflyttare eller besökare är intresserade av 

helhetsbilden av kommunen när de fattar sina beslut. 

Inom kommunal redovisning används ofta objektiva indikatorer som ger en någorlunda 

bra bild av hur det är att leva och bo i kommunen. Vanligtvis handlar det om kvaliteten på 

de tjänster som kommunen erbjuder såsom utbildning och omsorg, men även miljö och 

sysselsättningsgrad är faktorer som kan ge en indikation på hur välmående invånarna i en 

kommun är (Halmstad, 2017; Hässleholm, 2017; Kristianstad, 2017; Lund, 2017). Genom 
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att vara medveten om dessa indikationer kan invånare skapa sig en bild av vad de kan 

förvänta sig av kommunen i vissa situationer. Något som dock måste has i åtanke är att 

det inte finns något signifikant samband mellan objektiva nyckeltal och människors 

subjektiva upplevelser (Liao, 2009). Därför krävs det också mätningar som utgår från 

mjuka värden för att på så sätt skapa en korrekt bild av invånarnöjdheten i en kommun 

som helhet. Det är den subjektiva mätningen av invånarnöjdhet, med utgångspunkt från 

mjuka nyckeltal, som kommer att få störst betydelse för hur kommunens image ser ut för 

de som inte bor eller verkar där (Insch & Florek, 2008). 

Den kommunala sektorn är en icke-vinstdrivande organisation vars mål är att skapa 

välfärd hos kommunens invånare. Liksom andra icke-vinstdrivande organisationer är det 

verksamhetens praktiska syfte som är målet i kommunen till skillnad från vinstdrivande 

organisationer där de monetära incitamenten är av störst betydelse. Hur kommunen ska 

uppnå sitt mål om att öka välfärden hos hela dess befolkning råder det ofta delade åsikter 

om, då de politiska partiernas intressen och lösningar skiljer sig åt. Att det råder 

tvetydighet angående målsättningen är ett vanligt förekommande problem i icke-

vinstdrivande organisationer. Den offentliga sektorn har en större press på sig då all 

information om dess processer ska kunna offentliggöras. Dessutom måste 

måluppfyllelsen vara näst intill komplett, åtminstone om målsättningen baseras på 

kampanjer och löften, för att de styrande politiska partierna inte ska riskera att inte bli 

omvalda vid nästa val (Merchant & Van der Stede, 2012). Kommunens ansvar för sina 

handlingar innebär också ett högt krav på öppenhet och transparens när 

verksamhetsmålen sätts och redovisas (CIPFA, 2017). En hög grad av öppenhet och 

transparens leder till att kommunens handlingar ses som legitima ur intressenternas 

synpunkt.  

När man sammanställer en årsredovisning finns det tydliga regler och standarder för hur 

den skall se ut och vad en årsredovisning skall innehålla när det kommer till finansiell 

information (Bolagsverket, 2017). När det kommer till redovisning av mjuka värden så 

finns det dock inget som säger vad årsredovisningen skall innehålla eller hur det skall 

vara utformat. Dock så är det av yttersta vikt att invånarnöjdhet kommer på tal i 

kommunala årsredovisningar för att på så sätt skapa en rättvisande och konsekvent bild av 

hur invånarna i kommunen upplever livskvalitet och välmående (Insch & Florek, 2008). 

Med tanke på att kommunens övergripande mål är att skapa välfärd hos invånarna så är 
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någon form av redovisning av hur väl kommunen lever upp till målet en förutsättning för 

att en kommunal årsredovisning ska vara helt tillfredsställande. 

Kommuner redovisar i många fall mål som handlar om någon form av invånarnöjdhet i 

sin årsredovisning. Men det finns en stor skillnad i hur målen för detta utformas, om det 

överhuvudtaget finns ett redovisat mål (Halmstad, 2017; Hässleholm, 2017; Kristianstad, 

2017; Lund, 2017). Vår initiala granskning visar att det finns en osäkerhet i hur målen för 

detta skall utformas, vilket minskar jämförbarheten mellan olika kommuner. Oftast 

redovisas resultatet från undersökningar om invånarnöjdhet när kommuner skall redovisa 

måluppfyllelse av målen i sina årsredovisningar. Men det finns inga krav på att 

redovisningen skall göras efter samma standard.  

Kommunala årsredovisningar riktar sig inte bara till utomstående, utan används också 

internt för att utveckla kommunens verksamheter. Efter New Public Managements 

genomslag med dess administrativa reformer har allt större resurser lagts på 

prestationsmätningar och utvärderingar inom den offentliga sektorn, med syftet att 

förbättra och effektivisera leveransen av tjänster. Detta har inneburit att förekomsten av 

nyckeltal har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn, vilket både politiken och 

det praktiska arbetet till stor del har kommit att baseras på. Nyckeltalen som speglar de 

olika intressen som kommunens intressenter har mäts genom indikationer. Det är 

indikationerna som kommer att påverkas av den politik som makthavarna vill driva (Van 

Thiel & Leeuw, 2002). Även om ett nyckeltal som används i flera olika kommuner kan 

tyckas vara tämligen likt kan det trots allt skilja sig stort vad gäller innebörden av det och 

hur det mäts. Invånarnöjdhet är ett sådant nyckeltal då en stor del av kommunerna strävar 

efter det, men eftersom förutsättningarna ser olika ut för olika kommuner är det också en 

självklarhet att de har olika tillvägagångssätt för att uppnå målet. Det innebär att 

nyckeltalet inte bara riktar sig till utomstående intressenter som tar del av 

årsredovisningen, utan det används också internt för att mäta huruvida den kommunala 

verksamheten har förbättrats eller ej från år till år.  

Om det inte finns en standard att förhålla sig till så behöver inte olika kommuners 

årsredovisningar likna varandra. Dessutom tycks begreppet invånarnöjdhet ha så bred 

betydelse att kommuner uppfattar begreppet på helt olika sätt. Med detta i åtanke så blir 

jämförbarheten av olika kommuners årsredovisningar när det kommer till mjuka värden 
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dålig ifall de inte använder samma undersökningar som underlag när de mäter hur de har 

uppfyllt sitt mål om invånarnöjdhet. Genom att enbart granska fyra kommuners 

årsredovisningar initialt gick det att fastställa att skillnaderna är stora i vad och hur en 

kommun redovisar när det kommer till mjuka värden. Det behövs därför en kartläggande 

studie som bidrar till att identifiera vilka aspekter som anses vara viktigt när en kommun 

sätter upp mål för nöjda invånare och vad som faktiskt krävs för att målen ska uppnås. 

Genom en sådan studie går det att klargöra vad invånarnöjdhet egentligen innebär internt 

inom den kommunala verksamheten, och på vilket sätt kommuner förmedlar detta till sina 

intressenter. Med tanke på att begreppet invånarnöjdhet är svårtolkat och kan ha olika 

innebörd för olika kommuner är det också viktigt att klargöra i vilken kontext begreppet 

används i kommunala årsredovisningar.  

1.4 Forskningsfrågor 

 I vilken omfattning och på vilket sätt redovisar svenska kommuner mål och 

måluppfyllelse av nöjda invånare? 

 Hur skiljer sig redovisningen av mål och måluppfyllelse av nöjda invånare mellan 

kommuner? 

 Hur har utvecklingen kring redovisning av mål och måluppfyllelse av nöjda 

invånare sett ut mellan år 2014 och 2016?  

1.5 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att kartlägga hur kommuner redovisar mål och 

måluppfyllelse av invånarnöjdhet, och därmed hur de tolkar invånarnöjdhetsbegreppet. 
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2. Vetenskaplig metod 

I studiens andra kapitel diskuteras och argumenteras det kring valet av en kvalitativ 

forskningsmetod samt en abduktiv forskningsansats. Därutöver presenteras de teorier 

som den empiriska studien bygger på. 

2.1 Forskningsmetod 

Inom vetenskapen finns det två olika forskningsmetoder; kvantitativ och kvalitativ. En 

kvantitativ forskningsmetod kännetecknas traditionellt av många analysenheter som 

behandlas på ett standardiserat sätt (Esaiasson et al, 2002). Rent praktiskt innebär det att 

ett koncept mäts med olika typer av mått eller indikationer (Bryman & Bell, 2011). Det 

som däremot är utmärkande för en kvalitativ forskningsmetod är den detaljerade 

förståelsen av enskildheter (Esaiasson et al, 2002). Fördelarna med att använda sig av en 

kvalitativ forskningsmetod i en studie är dels att den med lätthet kan användas för att 

beskriva social interaktion, dels att den fångar mjuk data på ett helt annat sätt än vad 

kvantitativa forskningsmetoder gör (Ahrne & Svensson, 2015). Fokus i denna studie 

kommer att ligga på hur mjuka värden används för att mäta måluppfyllelse av 

invånarnöjdhet. Som nämnts i tidigare kapitel så har invånarnöjdhet som begrepp ingen 

entydig betydelse, utan kommunerna avgör själva vilka mjuka värden som ska användas 

för att sätta mål kring och mäta invånarnöjdhet. Det innebär att varje kommun tolkar vad 

invånarnöjdhet är för något på sitt eget sätt. Med anledning av detta karakteriseras studien 

av en kvalitativ forskningsmetod i form av en innehållsanalys. En kvalitativ 

innehållsanalys innebär att olika begrepp från en datainsamling kodas för att på så sätt 

kunna dra generella slutsatser om det som studeras (Bryman & Bell, 2011). Genom att 

utföra en sådan så har vi kunnat skapa oss en bild av hur kommuner redovisar mål kring 

invånarnöjdhet, varpå vi kan dra slutsatser kring hur svenska kommuner ser på nöjda 

invånare som ett av verksamhetsmålen.  

2.2 Forskningsansats 

En induktiv forskningsansats innebär att man utgår ifrån observationer i verkligheten till 

generalisering inom en teoretisk referensram. Detta skiljer sig från en deduktiv 

forskningsansats som istället innebär att forskaren utgår från befintliga teorier och 

formulerar hypoteser som testas mot verkligheten genom observationer (Bryman & Bell, 
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2011). Då denna studie syftar till att kartlägga hur kommuner redovisar mål och 

måluppfyllelse av invånarnöjdhet kommer vår forskning utgå från de tolkningar som kan 

göras utifrån innehållsanalysen, och samtidigt som befintliga teorier kommer att ha sin 

prägel på de slutsatser som kan dras av datainsamlingen. Rent konkret så kommer 

studiens deduktiva inslag bestå av de teorier, begrepp samt den modell som den teoretiska 

referensramen består av. Utifrån denna referensram går det att dra slutsatser om det 

enskilda fallet, d.v.s. av den genomförda innehållsanalysen. Denna studie kommer alltså 

innehålla inslag av både en induktiv och en deduktiv forskningsansats, vilket kallas för 

abduktion. Att använda sig av en abduktiv forskningsansats har fördelen av att det går att 

ta stöd av tidigare forskning vid observationer av ett visst fenomen samtidigt som 

observationerna kan ligga till grund för en vidare utveckling och specificering av de 

teorier som getts av tidigare forskning (Ahrne & Svensson, 2015). Genom den 

innehållsanalys som har genomförts kan vi förmedla nyanserade infallsvinklar och 

slutsatser som kan vara till användning i framtida forskning kring redovisning av mjuka 

värden, speciellt inom redovisning av invånarnöjdhet hos kommuner. Det gör att denna 

studie blir explorativ.  

2.3 Teorianvändning 

Ett syfte med all form av redovisning är att visa hur väl en organisation uppfyller sina 

uppsatta mål. I kommunala redovisningar kan platsmarknadsföring ses som ett ramverk 

för vad en kommun vill uppnå vad gäller nöjdheten hos invånarna (Rainisto, 2003). För 

att mäta måluppfyllelsen kring nöjda invånare så är det mjuka nyckeltal som kommer att 

vara relevanta eftersom uppfattningar och attityder inte kan mätas objektivt med 

framgång (Hayes, 1998). För att målsättningen kring nöjda invånare ska uppfyllas krävs 

det att kommunen uppfyller samhällets förväntningar som delvis uppstår till följd av 

platsmarknadsföringen. Med anledning av detta kommer intressentteorin till användning i 

denna studie. Intressentteorin handlar om hur en organisation samspelar med sina 

intressenter. Detta är något som är högst relevant när kommunen sätter mål kring 

invånarnöjdhet, där kommunpolitikerna måste ta hänsyn till invånarnas och andra 

intressenters synpunkter. Även legitimitetsteorin som antar att organisationer agerar på ett 

sätt som gör att utomstående ser organisationen som legitim (Deegan & Unerman, 2011) 

kommer att användas. Detta är något som särskilt gäller för kommuner, vars 
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verksamhetssyfte är att verka efter samhällets bästa. För att öka effektiviteten och låta 

invånarna komma närmare beslutsfattandet och arbetssättet i den kommunala 

verksamheten är New Public Management något som ofta kännetecknar styrningen i 

kommuner. Det innebär att administrativa reformer införs i organisationen som fördelar 

makten över olika enheter i syfte att bidra till en ökad välfärd (Lane, 2002). 

Accountability är ett centralt begrepp i redovisningsteori och inte minst inom den 

offentliga sektorns verksamhet. Inom kommunen innebär accountability ett ansvar för att 

i redovisningsrapporter leverera sådan information som intressenterna anser är viktigt 

(Deegan & Unerman, 2011), vilket i den här studiens fall huvudsakligen handlar om hur 

offentliggörandet av målsättning och måluppfyllelsen kring invånarnöjdhet ser ut. Med 

hänsyn till detta ansvar kommer också begreppen transparens och jämförbarhet att 

diskuteras. Transparens innebär i det här fallet att kommunerna måste arbeta aktivt för att 

skapa insyn i verksamheten och förståelse för redovisningen hos intressenter (Piotrowski 

& Van Ryzin, 2007), medan jämförbarhet handlar mer om att intressenterna relativt 

enkelt ska kunna bedöma skillnaden mellan redovisningar upprättade av olika 

organisationer (De Franco et al, 2011), eller i den här studiens fall kommuner. 

Jämförbarhet handlar också om att intressenter utan vidare svårigheter ska kunna följa 

utvecklingen i en och samma organisation från år till år (Gordon & Gallery, 2011). I den 

empiriska studien kommer Zenker et al (2013) index Citizen Satisfaction Index att vara 

grunden för innehållsanalysen. Anledningen till att vi använder detta är att det är ett 

välbeprövat index som består av ett större antal attribut som uppges påverka den upplevda 

attraktiviteten av en plats. Det gör att våra möjligheter att dra generella slutsatser om vad 

kommuner anses vara viktigt att redovisa när det kommer till invånarnöjdhet ökar. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs de teorier och begrepp som kommer att fungera som referensram i 

den empiriska studien kring hur kommuner redovisar mål och måluppfyllelse av nöjda 

invånare. Slutligen kommer en modell presenteras för att beskriva vad som kännetecknar 

kommuners redovisning av nöjda invånare.  

3.1 Intressentteori 

Intressentteorin är intressant i detta sammanhang eftersom teorin beskriver vilka det är 

som har intresse i organisationen i ett större socialt sammanhang. Utifrån vilka 

intressenter en organisation har så finns det olika förväntningar på vad som tas med i en 

årsredovisning samt vilka förväntningar intressenterna har på organisationen, i detta fall 

kommunen. Intressentteorin fokuserar på hur organisationer samspelar med de olika 

intressenter som finns. Den fokuserar både på hur intressenter påverkar organisationen 

men även på hur organisationen påverkar dess intressenter (Deegan & Unerman, 2011). 

Friedman och Miles (2006) hänvisar till Evan och Freeman (1993) när de definierar en 

organisations ansvar gentemot sina intressenter: En organisation skall drivas med sina 

intressenters bästa i tanke och intressenternas rättigheter måste skyddas. Ledningen av en 

organisation har ett ansvar både gentemot organisations intressenter och gentemot 

organisationen i sig. Intressenternas långsiktiga intressen i organisationen måste skyddas. 

Ledningen måste även ha organisationens intressen i åtanke för att försäkra 

organisationens fortlevnad och med detta skydda intressenternas långsiktiga intressen.  

Begreppet intressent har många definitioner som är snarlika varandra men en av de första 

definitionerna av begreppet beskrevs av Freeman och Reid (1983). Begreppet intressent 

definieras av Freeman och Reid (1983, s. 91) som: 

 Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organisation's 

objectives, or is affected by the achievement of an organisation's objectives. 

Ur ett kommunalt perspektiv så finns det tre huvudsakliga intressenter. Dessa tre 

intressenter är medborgare, stat och media (Steingrüber, 2009). Enligt Steingrüber (2009) 

så kan medborgare ha flera olika roller samtidigt med olika behov bland annat anställd, 

brukare, politiker och skattebetalare, vilket kan ge upphov till motstridiga behov. Även 

om svenska kommuner har en hög grad av självstyre så finns det många frågor där 
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regering och riksdag utövar makt över kommunerna. Staten utövar också makt över 

kommuner genom statsbidrag och det kommunala utjämningssystemet (Steingrüber, 

2009). Den sista viktiga intressenten för en kommun är media. Media spelar en stor roll i 

förhållandet mellan intressenter och organisationen, då media fungerar som en förmedlare 

av information mellan intressenter och organisationen (Friedman & Miles, 2006). Enligt 

Friedman och Miles (2006) fungerar media även som en granskare av en organisationens 

verksamhet. Media kan ställa till problem för en organisation eftersom att organisationen 

inte kan kontrollera vad media skriver om verksamheten. Behovet för en organisation att 

förekomma i media är en anledning till att jobba för bra förhållanden med övriga 

intressenter (Steingrüber, 2009).   

Intressentteorin består av två olika grenar, en normativ gren och en positiv gren. Den 

normativa grenen av intressentteorin är baserad på moraliska resonemang (Friedman & 

Miles, 2006). Man argumenterar för att alla intressenter har rätten att bli behandlade lika 

av en organisation oavsett deras ekonomiska inflytande över organisationer (Deegan & 

Unerman, 2011). Enligt Deegan och Unerman (2011) så är det en organisations påverkan 

på en intressents liv som skall avgöra organisationens ansvar gentemot intressenten och 

inte intressentens ekonomiska styrka.  

Till skillnad från den normativa grenen av intressentteorin så utgår den positiva grenen 

ifrån att organisationen inte kommer bemöta de olika intressenterna lika utan att de 

intressenterna med mest makt över organisationen kommer att få företräde. Desto mer 

kritisk en intressentgrupps resurser är för organisationens fortlevnad ju mer ökar 

förväntningen att gruppens krav skall efterlevas (Deegan & Unerman, 2011). 

3.2 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteori utgår ifrån att organisationer försöker operera inom de normer och 

gränser som har sats upp av samhället. Organisationen försöker agera så att intressenterna 

ser deras agerande som legitimt. Över tid så är dessa normer och gränser inte bestående 

utan skiftar, organisationen måste anpassa sig efter samhället som den opererar i. 

Legitimitetsteori utgår att det finns ett så kallat ”socialt kontrakt” mellan organisationen 

och samhället. Det sociala kontraktet är inte lätt att definiera men begreppet används för 

att beskriva alla förväntningar samhället har på organisationen (Deegan & Unerman, 

2011). 
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I Deegan och Unerman (2011) så definieras legitimitet av Lindblom (1993) som: 

A condition or status which exists when an entity´s value system is congruent with the 

value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, 

actual or potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entity´s 

legitimacy. 

Sociala förväntningar förändras över tid, så även om organisationen arbetar och 

presenterar sitt arbete på samma sätt som det har gjort tidigare så kan organisationen 

tappa legitimitet på grund av ändrade förväntningar. Stämmer inte samhällets 

förväntningar överens med vad organisationen gör så uppstår det ett legitimitetsgap. 

Legitimitetsgap kallas när en skillnad uppstår mellan hur samhället anser att 

organisationen skall agera och hur organisationen verkligen har agerat (Deegan & 

Unerman, 2011). 

Enligt Sethi (1978) i Deegan och Unerman (2011) så finns det olika orsaker till att 

legitimitetsgap uppstår. Den första av dessa är att samhällets förväntningar på 

organisationen förändras. Den andra orsaken är att tidigare okänd information blir känd, 

genom till exempel media. Klimatet som organisationer arbetar i förändras ständigt, vilket 

leder till att organisationer måste utvärdera sina strategier ständigt (Deegan & Unerman, 

2011).   

Inom legitimitetsteori så ses legitimitet som en resurs som tilldelas organisationen av 

samhället och är eftertraktat av organisationen. Legitimitet är nödvändigt för en 

organisations överlevnad (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Deegan och Unerman 

(2011) så för en organisation som försöker att uppfattas som legitim så är det inte det 

egna uppförandet som är viktigast utan det är vad allmänheten vet eller uppfattar om 

organisationens uppförande som är viktigast. En organisations informeringsarbete är vitalt 

i att etablera en organisations legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). I en kommun är 

årsredovisningen en viktig del i arbetet att informera om vad organisationen har gjort det 

föregående året samt hur de satta målen har uppfyllts. 

3.3 New Public Management 

New Public Management (NPM) är ett begrepp som syftar till att beskriva hur olika 

styrningstekniker från den privata sektorn kan implementeras i den offentliga sektorn. 
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Den offentliga verksamheten har länge kännetecknats av en stark byråkrati, vilket är 

något som NPM motverkar genom olika administrativa reformer (Lane, 2002). En av de 

vanligast förekommande reformerna vid införandet av NPM är kontraktualism. Det 

innebär att de politiska beslutsfattarna delegerar genomförandet av de fattade besluten till 

såväl myndigheter som privata marknadsaktörer. Genom att upprätta kontrakt hålls 

organisationernas chefer ansvariga för att leda organisationen inom överenskomna ramar 

samt för att de politiska delmålen ska uppnås. Kontrakterandet innebär därmed en 

decentralisering som tar sig form genom att beslutsfattandet om hur det praktiska 

tillvägagångssättet ska se ut skiljs från den politiska administrationen. Däremot behåller 

den offentliga sektorn det yttersta ansvaret för handlingarna och i vilken omfattning det 

ska ske, inte minst genom att vara lyhörda för medborgarnas önskemål och involvera dem 

i vad som ska göras (Christensen & Lægreid, 2002). 

NPM ersätter inte de äldre ramarna för styrning som offentliga sektorn grundar sig på, 

utan ska snarare ses som ett kompletterande tillvägagångssätt för att öka effektiviteten i 

leveransen av offentliga tjänster. Att NPM har ett fått ett sådant genomslag beror på 

kritiken av en stor offentlig sektor som har ett allt för stort inflytande i enskilda individers 

liv (Lane, 2002). NPM förespråkar reformer såsom decentralisering, privatisering, 

avreglering och omreglering, vilket är åtgärder som kan anses minska den offentliga 

sektorns makt (Christensen & Lægreid, 2002). Reformer som har denna innebörd stärker 

dock välfärden och effektiviteten i samhället menar förespråkarna av NPM (Lane, 2002). 

Till skillnad från allmänna organisatoriska förändringsprocesser så innebär NPM att 

medvetna förändringar genomförs för att kontinuerligt anpassa den offentliga sektorns 

arbetsprocess så att uppsatta mål uppnås mer effektivt (Christensen & Lægreid, 2002). 

Kritiken mot NPM handlar ofta om att det läggs för stort fokus på att öka den ekonomiska 

effektiviteten vid leveransen av offentliga tjänster, och att kvaliteten på de utbjudna 

tjänsterna som är ett viktigare verksamhetsmål inom den offentliga sektorn hamnar i 

skymundan (Lane, 2002). Det beror till stor del på att NPM ideologiskt grundar sig på 

ekonomiska organisations- och styrningsteorier snarare än traditionellt legitima normer 

om hur den offentliga sektorns verksamhet hanteras bäst för att möta så många allmänna 

behov som möjligt (Christensen & Lægreid, 2002). 
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3.4 Målsättning 

Då organisationer existerar för att uppfylla mål som baseras på den övergripande strategi 

som ledningen har satt för organisationen så läggs det mycket tid på att mäta olika 

aspekter av verksamheten (Lindvall, 2011). Där finansiella mål som olika nyckeltal är 

vanliga, men det blir allt vanligare att mäta icke-finansiella mål till exempel kundnöjdhet, 

anställdas nöjdhet (Ax et al, 2009) eller som i denna studies fall invånarnöjdhet. En 

organisations prestationsmätande skall vara ändamålsenlig, de prestationer som mäts skall 

kunna relateras till en organisations strategi och de prestationsmål som skall eftersträvas 

bestäms för de prestationer man skall mäta (Ax et al, 2009). Inom den kommunala 

verksamheten är det därför viktigt att sätta mål som är till gagn för kommunens invånare, 

och att kunna mäta dessa mål på ett tillfredsställande sätt är en förutsättning för att skapa 

ekonomisk, kulturell och social välstånd i kommunen (Insch & Florek, 2008). 

Mål hjälper en organisation att utvärdera hur den strategi som ledningen har satt efterlevs. 

I fall målen inte nås, bör ledningen omvärdera sin strategi eller se över måluppbyggnaden 

så att inte fel prestation mäts. När man sätter upp mål för organisationen är det viktigt att 

man identifierar det eller de områden som man vill mäta. Målen måste utformas på ett 

sådant sätt att de verkligen mäter den prestation som man eftersträvar mäta (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Inom den offentliga sektorn kommer därför NPM till nytta då 

administrativa reformer kan bidra till att en och samma organisatoriska enhet inte åläggs 

allt för stor press vad gäller att uppnå mödosamma mål. Det möjliggör att de olika enheter 

som de politiska målen fördelats till helt och hållet kan koncentrera sig på de målområden 

som de anses vara bäst lämpade för. Genom att decentralisera de uppsatta målen på detta 

sätt kan den offentliga sektorn säkerställa att måluppfyllelsen mäts på rätt sätt 

(Christensen & Lægreid, 2002).  

Doran (1981) introducerade en metod för att underlätta för ledning och chefer att skapa 

mål för organisationer i en artikel 1981. Doran (1981) kallade metoden S.M.A.R.T, vilket 

är en akronym för Specific, Measurable, Assignable, Realistic och Time-related. Shahin 

och Mahbod (2007) utvecklar och beskriver de fem beståndsdelarna som: 

 Specifik: Målen skall vara så detaljerade och specifika som möjligt. 

 Mätbarhet: Målen skall inte vara tvetydiga, utan de ska tydliga och konkreta. 

Varje mål skall vara mätbart. 
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 Uppnåelighet: Målen skall inte vara utom räckhåll. De ska vara rimliga och 

uppnåeliga. 

 Realistiskt: Målet skall vara realistiskt, man skall inte sätta mål som är uppnåeliga 

men inte realistiska under nuvarande omständigheter. 

 Tidsbegränsade: Målen borde ha en tidsram inom vilka de skall vara avklarade. 

Det gör att målen som sätts blir realistiska. 

Dessa fem kriterier är de som oftast refereras till inom vetenskaplig litteratur när det 

handlar om att ta fram prestationsmått (Shahin & Mahbod, 2007).  

Något som är problematiskt för kommuner är att det ofta råder brist på allmänt 

engagemang i beslutsfattandet, vilket gör det svårt att säkerställa att de primära målen 

speglar de samhällsintressen som finns. Det är därför inte alltid helt enkelt att avgöra för 

en kommunledning om målen är utformade på ett sätt som gör att kommunens invånare 

får valuta för pengarna (Kloot & Martin, 2000). Att använda sig av de styrningstekniker 

som NPM förespråkar kan vara en åtgärd för kommunen att komma närmare invånarna på 

så vis att beslutsfattandet i allt större utsträckning fördelas till lägre organisationsnivåer 

(Gruening, 2001). NPM kan också bidra till att förståelsen för prestationsmätningars 

betydelse för att fånga invånarnas behov på ett mer effektivt sätt (Van Thiel & Leeuw, 

2002). Något som måste has i åtanke är att införandet av system för prestationsmätning 

ökar kravet på måluppfyllelse och därmed även ansvaret gentemot kommunens invånare 

och andra intressenter (Kloot & Martin, 2000). 

3.5 Accountability 

Accountability är ett begrepp som innebär att en organisation tar på sig ett omfattande 

ansvar för de handlingar som de åtar sig att göra. Detta sker genom att organisationen 

offentliggör sådan information som samhället i stort anses har rätt att ta del av. Med det 

ansvar som accountability innebär kommer det ett antal rättigheter för organisationens 

intressenter. Om det ledande organet i organisationen inser att de har ansvarsskyldighet 

gentemot sina intressenter så kommer organisationens sociala och miljömässiga aspekter 

att komplettera den finansiella informationen i redovisningen (Deegan & Unerman, 

2011). Accountability syftar därmed i stor utsträckning om att kunna påvisa i vilken 

omfattning som organisationen har förhållit sig till lagar och andra mer specifika 
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regleringar (Gray, 1992). Det antas alltså finnas en efterfrågan hos utomstående att 

organisationer agerar i enlighet med vad de har lovat att ta ansvar för (Deegan & 

Unerman, 2011) samt i enlighet med de lagar och etiska riktlinjer som gäller för de 

samhällen som de verkar i. 

Utvecklandet av accountability-begreppet uppfyller i grund och botten två funktioner, 

dels som ett medel för att utveckla sociala relationer, dels för att öka organisationers 

öppenhet och därmed utomståendes insyn i organisationer (Gray, 1992). Det gäller inte 

bara för intressenter till organisationen utan för samhället i stort. Anledningen till detta är 

att alla organisationer påverkar samhället mer eller mindre bara genom att exempelvis 

utnyttja resurser för verksamheten eller genom att anställa arbetskraft. Detta är sådant 

som en organisation inte kan ha ensamrätt till, utan organisationer är beroende av 

samhället för att få ta del av detta. Det är också en ytterligare faktor till att samhället har 

förväntningar på att organisationer ska ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar 

samhället på olika sätt (Deegan & Unerman, 2011). 

Accountability är inte bara ett nödvändigt ont för organisationer, i ramverket AA1000 

från år 1999 klargörs det att intressenters engagemang praktiskt taget kan bidra till att en 

organisation utvecklas (Deegan & Unerman, 2011). I AA1000 beskrivs det hur 

organisationer kan införliva intressenternas engagemang i den dagliga verksamheten 

genom att nyckeltal, målsättning och redovisningssystem utvecklas för alla de aspekter 

som organisationens verksamhet berör och inte bara det finansiella (Deegan & Unerman, 

2011). Det är därför viktigt att organisationer kan påvisa i sin redovisning hur väl de lever 

upp till de standarder och mål som behandlar sociala och miljömässiga frågor (Gray, 

1992).  Vad gäller ansvarsskyldighet när det kommer till redovisning handlar det i större 

utsträckning om överensstämmelse med redovisningsstandarder (Gray, 1992).  

Traditionellt sett så har den offentliga sektorns verksamhet haft en mycket stark koppling 

till allmänhetens intresse. Trots detta har accountability blivit allt vanligare inom den 

offentliga sektorn på senare år, för att bevisa att verksamheten verkligen utgår från att 

skydda det allmänna intresset. Inom den offentliga sektorn utformas ofta effektiva 

mekanismer för att hantera ansvarsskyldigheten. Utformningen måste behandla två 

grundläggande frågor för att klara riktlinjer ska kunna skapas för hur 

ansvarsmekanismerna ska utformas och tillämpas (Valentinov, 2011). Den första frågan 
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som måste ställas är ”ansvar för vem?” (Stone & Ostrower, 2007) och innebär att den 

offentliga sektorn har ett behov av att uppfylla och förena förväntningarna som finns hos 

flera av dess intressenter. Ansvarsskyldigheten kommer i det här fallet att formas efter hur 

de olika intressenternas konstellationer ser ut, och inte efter den generella definitionen av 

det allmänna intresset (Valentinov, 2011). Den andra frågan är ”ansvar för vad?” (Stone 

& Ostrower, 2007), vilket har blivit allt svårare att svara på då den offentliga sektorns 

ansvar har utökats till att numera även innefatta handlingar som är helt riktade för 

intressenternas behov. De mer traditionella åtgärderna för accountability är inriktade på 

enbart resultatindikationer, vilket innebär att de inte kan tillämpas av den offentliga 

sektorn då dess effektivitet inte primärt kan mätas genom det finansiella resultatet 

(Valentinov, 2011).  

Det råder en viss osäkerhet om vad det allmänna intresset egentligen innebär. 

Grundkonceptet för den offentliga verksamheten är att den ska verka för att maximera 

allmänhetens nytta. Trotsallt går det inte att komma ifrån att även den offentliga sektorn 

arbetar för ett minoritetsintresse, oftast i form av gynnsamma beskattningsregler för 

offentliga organisationer och bolag. Detta står i kontrast med det allmänna intresset i 

traditionell bemärkning, vilket medför att en konflikt uppstår vad gäller förväntningar av 

offentlig accountability. Samtidigt så bör den offentliga sektorn inte klandras för att 

utföra uppdrag som inte är kopplat till det allmänna intresset så länge de håller sig inom 

lagens ram och riktar sig till någon av de övriga intressenterna. Accountability stärker den 

offentliga sektorns trovärdighet då det frambringar transparens i hur de offentliga medlen 

används i praktiken (Valentinov, 2011). 

3.6 Transparens 

Efterfrågan på transparens har ökat i snabb takt både i privata företag och i den offentliga 

sektorn (Park & Blenkinsopp, 2011). Transparens bygger på det fria flödet av information 

och innebär att bortsett från själva informationen så ska även processer och institutioner 

vara tillgängliga för alla som berörs av dem Tillräckligt med information måste då 

tillhandahållas för att det ska gå att förstå och övervaka processerna och institutionerna 

(Graham et al, 2003). Transparens handlar dock inte bara om vad som ska kommuniceras 

externt, det handlar också om att interna processer ska fungera på rätt sätt (Park & 

Blenkinsopp, 2011).  
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Statlig transparens utvecklades för att öka möjligheten för utomstående att ta reda på vad 

som egentligen försiggår inom den offentliga sektorns verksamhet. Oavsett politisk 

ståndpunkt finns det oftast ett intresse för transparens inom den offentliga verksamheten, 

det som skiljer sig åt är hur insynen ska te sig och vad som ska offentliggöras. Begreppet 

”ny transparens” beskriver utvecklingen som har skett där organisationer är tvungna att 

möta mer aktiva krav på ett utbyte av information. Detta gäller även den offentliga 

sektorn som tidigare endast gett ut information på begäran eller på eget behag, medan det 

numera finns en plikt i att offentliggörande ska ske på regelbunden basis (Piotrowski & 

Van Ryzin, 2007). 

En ökad transparens medför många positiva effekter för det demokratiska samhället. Inte 

minst ökar det förtroendet för den offentliga sektorn, då det förhindrar offentliga 

tjänstemän från att utnyttja allmänna resurser och tjänster för egen vinning och avskräcker 

från att korrigera negativa resultat och ej uppfyllda mål. Det innebär också en del fördelar 

för personer i ledande befattningar inom den offentliga sektorn då en ökad transparens 

gör att ansvarsskyldigheten kan lättas. För offentligt anställda i stort så innebär 

öppenheten ett ökat incitament för att aktivt arbeta med mål och måluppföljning kring 

nöjda invånare (Piotrowski & Van Ryzin, 2007). 

Transparens i den offentliga sektorn har inte bara fördelar, utan medför också negativa 

konsekvenser. De största riskerna med en ökad transparens är att det hotar integriteten 

och gör att känslig information kan hamna i fel händer. Ett annat problem är att det inte 

finns något enhetligt sätt att mäta transparens på, det går inte heller att upprätta ett index 

som kan användas i jämförande syfte då innebörden av hur transparens ska uppnås skiljer 

sig åt. För att säkerställa en hög kvalitet på transparensen krävs det åtminstone att det 

finns någon form av sekretess, då fullständig transparens inte har någon positiv inverkan 

på den sociala funktion som den syftar till. Något som också måste has i åtanke är att 

även om den offentliga sektorn offentliggör en stor mängd information så kommer få 

medborgare att ha tid eller kunskap nog för att tolka informationen (Piotrowski & Van 

Ryzin, 2007). Med anledning av detta är det viktigt att göra informationen jämförbar över 

tid och med information från andra organisationer. 
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3.7 Jämförbarhet 

Jämförbarhet är en av de kvalitativa egenskaper som redovisning ska uppfylla. Det 

innebär att redovisningen ska gå att jämföra över tiden och mellan organisationer 

(Grönlund et al, 2010). För att uppfylla kravet om jämförbarhet mellan organisationer ska 

de redovisningssystem som används likna de som existerar i andra företag som 

producerar dylik finansiell information. Det beror till stor del på att jämförbarheten är 

högre mellan företag inom samma bransch och med ett liknande marknadsvärde (De 

Franco et al, 2011).  

Fördelen med en hög jämförbarhet är för utomstående analytiker att det minskar 

kostnaderna och tidsåtgången för att erhålla relevant information om ett företag då det 

ökar både mängden information samt dess kvalitet (De Franco et al, 2011). För en 

organisations intressenter möjliggör det utvärdering av trender och resultat över tiden för 

att kunna fatta beslut kring sin framtida delaktighet i organisationen (Gordon & Gallery, 

2011). Jämförbarhet vad gäller redovisningsinformation bidrar med andra ord till att 

företag blir mer transparenta. Det underlättar också för revisorer att upprätta 

revisionsberättelser mer effektivt om det finns en hög grad av jämförbarhet (Sohn, 2016). 

En förutsättning för att redovisningen ska vara jämförbar över tid inom en organisation är 

att redovisningsprinciperna och rutinerna är konsekventa (Gordon & Gallery, 2011). Det 

är kostsamt för organisationer, både ekonomiskt och sett till andra resurser, att ändra de 

befintliga redovisningssystemen mot nya som är jämförbara med de som används i andra 

företag. Det kan därför råda en inneboende konflikt kring om organisationen vill ha en 

redovisning som är jämförbar över tiden eller som är jämförbar med andra organisationer. 

Innan en organisation beslutar för att övergå till ett nytt redovisningssystem måste därför 

kostnaderna vägas med fördelarna för att förbättra jämförbarheten i redovisningen (Sohn, 

2016).  

Med anledning av det ökade kravet på jämförbarhet och konsekvent tillämpning av 

redovisningssystem har allt större kritik kommit att riktats mot principbaserad 

redovisning. Det beror på att tillvägagångssättet med principbaserad redovisning ger de 

ledande befattningshavarna i en organisation rätt att besluta om att redovisningen ska 

genomföras på olika sätt i situationer som är mer eller mindre identiska. Även om 

regelbaserad redovisning med användning av enhetliga redovisningsstandarder gynnar 
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jämförbarheten och förståelsen för redovisningen inom och mellan organisationer, så är 

överdriven reglering inget eftersträvansvärt då det inte förbättrar kvaliteten på innehållet i 

finansiella rapporter (Wüstemann & Wüstemann, 2010). 

3.8 Platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring är ett begrepp som främst handlar om att strategiskt utveckla städer, 

kommuner, regioner eller länder i en önskvärd riktning (Syssner, 2012). Syssner (2012, s. 

11) definierar platsmarknadsföring som:  

Ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka bilden 

av en plats.  

Syssners (2012) definition av platsmarknadsföring är väldig kort och koncis. Den säger 

inget om de olika marknadsföringsdelar som ingår i platsmarknadsföring utan den 

beskriver vad som är målen med platsmarknadsföring. Definitionen fokuserar också på att 

det enbart är bilden av en plats som är i fokus för platsmarknadsföring. 

En annan definition av platsmarknadsföring är Braun (2008). Braun (2008, s 43) 

definierar platsmarknadsföring som: 

The coordinated use of marketing tools supported by a shared customer-oriented 

philosophy, for creating, communicating, delivering, and exchanging urban offerings that 

have value for the city’s customers and the city’s community at large. 

 

Brauns (2008) definition betonar att platsmarknadsföring är en kombination av olika 

marknadsföringsverktyg som arbetar för att öka värdet för stadens invånare och samhälle. 

Braun (2008) fokuserar inte enbart på bilden av en plats som Syssner (2012), utan han 

fokuserar på en stads kunder och samhälle. Dessa två definitioner kompletterar varandra 

bra eftersom Syssner (2012) fokuserar på bilden av en plats, medan Braun (2008) 

fokuserar på de olika intressenterna en plats har. 

Att en specifik plats innehar en viss image är något som är viktigt framförallt ur ett 

politiskt perspektiv, då det innebär dels att den ekonomiska tillväxten för det geografiska 

området kan gynnas, dels att ett djupgående politiskt förändringsarbete möjliggörs genom 

en effektiv platsmarknadsföring (Syssner, 2012). 
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Till skillnad från länder som bör fokusera på de känslomässiga och representativa delarna 

av den specifika platsens image så är det mest väsentliga i platsmarknadsföring på 

regional och kommunal nivå att lyfta fram de mer funktionella aspekterna. Funktionalitet 

handlar i sammanhanget om att platsmarknadsföringen uppfyller en målgrupps kriterier 

för att besöka en plats (Caldwell & Freire, 2004). Platsmarknadsföring handlar om att 

skapa offentliga uppfattningar, och i praktiken är det politiska innovationer, reformer och 

investeringar som bidrar till att en plats kan utvecklas (Anholt, 2008). Något som man 

måste ha i åtanke är att en plats inte är en omsättningsbar tillgång, vilket innebär att mer 

generella kunskaper om marknadsföring inte alltid kan tillämpas i en kommuns operativa 

miljöer. Det är viktigt att den verkställande befattningen i en kommun inser detta för att 

inriktningen på platsmarknadsföringen inte ska bli fel (Kavaratzis, 2004).   

I en kommun så syftar platsmarknadsföringen till att stärka invånarnas gemenskap och för 

att få invånarna att identifiera sig med kommunen (Kavaratzis, 2004). Samtidigt så är 

invånarna inte enbart passiva mottagare av platsmarknadsföringen, utan är själva en 

integrerad del av den. Dessutom är invånarna inte bara delaktiga i utformningen av 

platsmarknadsföringen utan även i själva platsens utformning i sin roll som 

medproducenter till offentliga varor och tjänster. Även i sin roll som väljare i politiska val 

har kommunens invånare inflytande i skapandet av den specifika platsen men även i 

platsmarknadsföringen då de påverkar vilken politisk legitimering den ska ha (Braun et 

al, 2013). En plats har fler intressenter än bara de invånare som bor på platsen. Man 

brukar tala om att en plats har tre huvudsakliga intressentgrupper inom 

platsmarknadsföring, dess tre är besökare, invånare och företag (Beckmann & Zenker, 

2012).  Den politiska ledningen har sedermera det största ansvaret för att verkställa den 

strategi som har utlovats vilket kräver offentliga medel, resurser, kompetens och inte 

minst vilja. Om så inte i fallet kommer de lokala politikernas utspel i framtiden betraktas 

som propaganda och frustrationen över att skatteintäkterna inte används till det ändamål 

som skattebetalarna hade förväntat sig kan komma att stå politikerna dyrt i kommande val 

(Anholt, 2008).  

Enligt Insch och Florek (2008) är det slutgiltiga målet med en plats inte finansiell 

utveckling utan att ha nöjda och välmående invånare. Invånare med hög nöjdhet ger 

platsmarknadsföringen för en plats legitimitet och hjälper till att skapa positiva 

associationer till platsen (Insch & Florek, 2008). 
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3.9 Mjuka nyckeltal  

Med mjuka värden inom en organisation menas icke-materiella resurser, vilket 

exempelvis kan vara relationer, organisationskultur och värderingar. Dessa typer av 

värden blir allt vanligare att redovisa inom såväl tillverkande som tjänsteproducerande 

organisationer. Det beror till stor del på att organisationer drivs i en öppen 

kunskapsekonomi där kraven på utveckling, organisationsformer, ledning och relationer 

har förändrats för att organisationen ska betraktas som attraktiv i syfte att locka till sig rätt 

kompetens (Svenskt Näringsliv, 2003). Det är viktigt att de nyckeltal som en organisation 

väljer att använda sig av i sin redovisning tar hänsyn till organisationens behov (Azma, 

2010). Om det är humankapital som organisationer ser ett ökat behov av är det också 

rimligt att användningen av nyckeltal som mäter mjuka värden ökar.  

Bristen på mätning av mjuka värden inom den offentliga sektorn är något som har 

kritiserats, inte minst eftersom förmågan att mäta effektivitet och resultat blir begränsad 

om för stort fokus läggs på de finansiella mätetalen. Det innebär i stort sett att det kan 

uppfattas som att de sekundära målen prioriteras framför det primära målet i kommunen, 

d.v.s. att skapa välfärd för invånarna. Det primära målet är med andra ord externt 

orienterat medan de sekundära, d.v.s. de finansiella målen, är internt orienterade (Kloot & 

Martin, 2000). Att nyckeltal som mäter hårda värden och fokuserar på lönsamhet existerar 

är trotsallt viktigt för kommunens utveckling (Merchant & Van der Stede, 2012) men är 

som sagt av störst intresse internt inom organisationen, medan det är framförallt de mjuka 

nyckeltalen som bör rikta sig till de externa intressenterna.  

Bortsett från kommuner och den offentliga sektorn överlag så är det högst relevant för 

framförallt andra icke-vinstdrivande organisationer och för många mindre företag att lyfta 

fram de mjuka nyckeltalen i sin redovisning. Till skillnad från de hårda nyckeltalen som 

ofta kan förändras med kort varsel så ger de mjuka nyckeltalen också en helhetsbild av en 

organisations prestanda. Den information som ges av mjuka nyckeltal tillhandahålls ofta 

genom att respondenter betygsätter organisationens gärningar och rutiner gentemot dess 

konkurrenter, och skiljer sig även här från hårda nyckeltal genom att inte vara absoluta 

(Wall et al, 2004), utan är öppna för en djupare tolkning på ett helt annat sätt.   

Mjuka nyckeltal förekommer i många fall som ett komplement till de objektiva 

mätningarna, inte minst inom social politik som handlar om mentala angelägenheter 
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snarare än materiella (Veenhoven, 2002). Exempelvis är det relativt enkelt att genom 

objektiva socioekonomiska nyckeltal mäta inkomstskillnader mellan olika 

bostadsområden, men samtidigt är detta inte något som nödvändigtvis indikerar att den 

upplevda livskvaliteten är lägre i ekonomiskt utsatta områden än i mer välbärgade 

områden (Liao, 2009). Det är i den här typen av fall som behovet av mjuka nyckeltal, 

med rötterna i psykologisk forskning, kommer på talan. Fördelen för politiker att använda 

sig av mjuka nyckeltal är att det möjliggör en målsättning som är utformade efter 

invånarnas önskemål (Veenhoven, 2002). Detta betyder inte att mjuka nyckeltal bör 

ersätta de objektiva, tvärtom så kan mjuka nyckeltal användas för att förstå effekterna av 

de objektiva förhållanden som är oundvikliga i det politiska målet om välfärd. Objektiva 

nyckeltal kan också påverka människors subjektiva upplevelser, både till det bättre och 

till det sämre. Det beror på att social jämförelse är en faktor som påverkar upplevd 

livskvalitet (Liao, 2009). 

Även om ren subjektiv livskvalitet egentligen bara kan fastställas genom att ställa frågor 

till enskilda individer går det att forma mätbara mjuka nyckeltal som kan jämföras mellan 

olika platser och över tiden. Det sker genom att svaren på ett visst antal enskilda frågor 

sammanställs i ett index (Liao, 2009). I Sverige arbetar Nyckeltalsinstitutet med att ta 

fram sådana index, men även andra nyckeltal som kan användas för att mäta mjuka 

värden i företag och organisationer. Attraktivarbetsgivarindex (AVI), Jämställdhetsindex 

(JÄMIX) samt Hälsoindex hör till de index som Nyckeltalsinstitutet upprättat genom åren 

och fokuserar alla på mjuka värden inom en organisation (Nyckeltalsinstitutet, 2018). På 

samma sätt upprättar Statistiska centralbyrån (SCB) årligen index som visar på hur 

medborgare upplever hemkommunen med hänsyn till dess verksamheter, möjligheten till 

inflytande samt kommunen som levnadsplats (Statistiska centralbyrån, 2017). Att detta 

och andra liknande index som används i kommuner har utvecklats grundar sig på att 

nöjdhet är ett av de mest betydelsefulla mjuka nyckeltalen. 

3.9.1 Invånarnöjdhet 

Nöjdhet är en konsuments svar på att ett behov är uppfyllt. Det kan definieras som en 

bedömning av att en produkt eller en tjänst har uppfyllt ett konsumtionsbaserat behov på 

ett tillfredställande sätt (Oliver, 1997). När man diskuterar nöjdhet inom 

platsmarknadsföring så benämns detta som invånarnöjdhet. Insch och Florek (2008) 
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hävdar att konceptet nöjdhet inom platsmarknadsföring är hämtad från andra 

vetenskapliga fält. Efter att ha gjort en bred litteraturgenomgång identifierade Insch och 

Florek (2008) tre stycken vetenskapliga fält som har behandlat nöjdhet tidigare. Dessa tre 

fält är psykologi (livsnöjdhet), sociologi och humanekologi (socialnöjdhet) och till sist 

marknadsföring (konsumentnöjdhet). På grund av en plats och speciellt städers 

komplexitet och individers uppfattning av dessa, så behövs det en tvärvetenskaplig 

definition av begreppet nöjdhet (Insch & Florek, 2008).  

Invånarnöjdhet är ett mjukt nyckeltal som ger en rättvisande och konsekvent bild av hur 

invånarna i en kommun upplever livskvalitet och välmående. Insch och Florek modell för 

invånarnöjdhet baseras på en modell för konsumentnöjdhet. Med utgångspunkt från 

American Consumer Satisfaction Index (ASCI), så började Insch och Florek att ta fram en 

egen modell som mäter invånarnöjdhet. ASCI är en modell för att mäta 

konsumentnöjdhet. I modellen har man identifierat tre saker som har betydelse när det 

skapas konsumentnöjdhet, dessa tre är konsumentens förväntningar, den upplevda 

kvalitén och det upplevda värdet. I likhet med ASCI:s modell så utgår Insch och Florek 

att tre saker har betydelse för invånares invånarnöjdhet, invånares förväntningar, den 

upplevda kvalitén och det upplevda värdet. Där invånarens förväntningar på vad staden 

har att erbjuda har stor betydelse för den upplevda kvalitén och det upplevda värdet, 

vilket påverkar graden av nöjdhet som invånaren upplever (Insch & Florek, 2008). 

The Citizen Satisfaction Index (CSI) är ett index som har utvecklats av Zenker at al 

(2013), och består av ett antal mjuka variabler som sammantaget kan användas för att 

mäta invånarnöjdheten på en viss plats. Zenker et al (2009) började efter att ha studerat 

litteratur att ta fram indexet för invånarnöjdhet som fokuserade mer på platsens 

egenskaper än på invånarnas uppfattningar. Invånarnöjdhetsindexet som Zenker et al 

(2009) tog fram baseras på fyra olika kategorier, dessa kategorier är: Bebyggelse och 

mångfald, Natur och rekreation, Arbetstillfällen och Kostnadseffektivitet. Dessa fyra 

olika kategorier har Zenker et al (2009) kommit fram till genom att titta på vad andra 

kunskapsområden fokuserar på när de studerar städer. Under dessa fyra kategorier har 21 

olika platsegenskaper placerats som Zenker et al (2009) tagit fram genom en 

litteraturgenomgång. Dessa platsegenskaper har bedömts att vara viktiga för en plats samt 

invånarnas nöjdhet. Citizen Satisfaction Index testades och validerades av Zenker et al 

(2013), vilket visade vikten av dessa 21 platsegenskaper när man skall mäta 
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invånarnöjdhet. Nedan kommer en uppställning av de fyra kategorierna samt de 21 

platsegenskaperna som ingår i The Citizen Satisfaction Index (Zenker et al, 2009). 

Bebyggelse och Mångfald 

 Ett stort urval av kulturella aktiviteter 

 En mängd olika shoppingmöjligheter 

 Många olika kulturer och subkulturer 

 Energi och atmosfär av staden 

 Tillgänglighet av olika tjänster 

 Stadens urbana image 

 Öppenhet och tolerans  

Natur och Rekreation 

 Mycket natur och offentliga naturområden 

 Miljökvalitet (Låg förorening) 

 Ett antal parker och öppna områden 

 Stort utbud av utomhusaktiviteter 

 Platsens stillhet 

 Hur ren är staden 

 Närhet till vatten 

Arbetstillfällen 

 Allmänna lönenivån 

 Bra jobbmöjligheter och befordringsmöjligheter 

 Allmän ekonomisk tillväxt i regionen 

 Professionella nätverk i staden 

Kostnadseffektivitet  

 Bostadsmarknad/ hyreskostnad 

 Allmänna prisnivåer i stadens levnadskostnader 

 Tillgängligheten av hus och lägenheter 
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3.10 Modell 

Modellen som presenteras här bygger på det index samt de begrepp och teorier som 

presenterats tidigare i detta kapitel. 

 

Modell 3.1 Modell över begrepp som är relevanta vid målsättning och måluppfyllelse av invånarnöjdhet 

(baseras på Zenker et al (2009) Citizen Satisfaction Index) 

 

Syftet med modell 3.1 är att visa ett koncept för hur delarna i teoretiska referensramen hör 

samman i denna studie. Vi utgår ifrån Zenker et al (2009) CSI, detta index kan användas 

som teoretisk utgångspunkt i studier som syftar till att kartlägga hur olika kommuner går 

tillväga i sin redovisning av nöjda invånare. Genom att utgå från CSI så får man en mall 

för mål som kan användas när man vill mäta invånarnöjdhet, genom användandet av CSI 

så får man en enhetlig målsättning. En enhetlig målsättning kring invånarnöjdhet leder till 

ökad transparens och jämförbarhet mellan kommunerna. Genom att använda ett beprövat 

sätt att mäta invånarnöjdhet visar kommunen på ett omfattande ansvarstagande för sina 

handlingar och kommunens legitimitet jämte deras intressenter ökar. 

  



                                                                                                                                     Bång & Persson 

36 

 

4. Empirisk metod 

I kapitlet förklaras hur tillvägagångssättet har sett ut vid genomförandet av den 

empiriska studien. Då denna studie syftar till att kartlägga hur kommuner redovisar mål 

och måluppfyllelse av nöjda invånare har ett representativt urval gjorts för att bidra till 

studiens generaliserbarhet. En omfattande datainsamling har därför utförts, och 

följaktligen är det viktigt att hela studien kännetecknas av hög trovärdighet. 

4.1 Urval 

Inom kvalitativ forskning talar man om i samband med urvalsprocessen om fall, vilket är 

de sociala miljöer där fenomenet som ska studeras förekommer. I denna studie är det 

därför svenska kommuner som är fallet. I händelse av en jämförande studie är det klokt 

att välja ut flera fall för att därmed kunna undersöka om det finns likheter eller skillnader 

inom det som ska studeras. Strategin i denna studie är att undersöka fall som skiljer sig åt, 

både i fråga om storlek samt i fråga om årtal. Genom detta går det att undersöka och dra 

slutsatser kring i vilka förhållanden som de resultat som ges av studien är giltigt (Ahrne & 

Svensson, 2015). Vi har i denna studie granskat svenska kommuners årsredovisningar och 

i synnerhet de delar av årsredovisningen som behandlar mål och måluppfyllelse kring 

invånarnöjdhet. Det finns visserligen fler delar i den kommunala årsredovisningen som 

behandlar invånarnöjdhet såsom redogörelsen av erhållna priser och utmärkelser samt 

verksamhetsredovisningen. För att bedöma hur kommuner aktivt arbetar för att 

kontinuerligt skapa större nöjdhet bland invånarna är det dock mest relevant att studera 

mål och måluppfyllelse. 

Genom ett systematiskt urval har hälften av Sveriges kommuner, d.v.s. 145 stycken, valts 

ut för närmare granskning av respektive årsredovisning. Urvalet gjordes utifrån en lista 

med samtliga kommuner i Sverige i bokstavsordning, där varannan kommun plockades ut 

för att ingå i undersökningen. Detta innebär att urvalet i denna studie är slumpmässigt. 

Nackdelen med ett slumpmässigt urval är att det empiriska materialet inte alltid blir 

representativt för det studerade fallet. En uppdelning efter befolkningsstorlek eller efter 

geografisk placering hade möjligtvis kunnat ge ett mer representativt resultat för hela 

riket. Dock så visade den initiala granskningen av ett fåtal kommuner belägna i samma 

del av landet och i ungefär liknande storlek att skillnaderna från kommun till kommun 
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avseende redovisning av nöjda invånare är stora (Halmstad, 2017; Hässleholm, 2017; 

Kristianstad, 2017; Lund, 2017). Därför bör valet av ett slumpmässigt urval framför ett 

representativt inte ha någon större betydelse för denna studie. 

 Av de kommuner som ingår i urvalet har vi sedan granskat två årsredovisningar från 

respektive kommun, närmare bestämt 2014 och 2016 års årsredovisningar. Anledningen 

till att vi valt att kartlägga årsredovisningar med två års mellanrum är för att vi ska kunna 

jämföra vilka likheter och skillnader som finns i årsredovisningarna vad gäller mål och 

måluppfyllelse av invånarnöjdhet under ett kortare tidsintervall. Det möjliggör också för 

oss att avgöra hur utvecklingen av mjuka nyckeltal sett ut under tidsperioden och om 

intresset för mjuka nyckeltal har ökat hos kommuner. En ytterligare anledning till att vi 

valt årsredovisningarna från 2014 och 2016 i vår kartläggning är att de i hög grad finns 

tillgängliga på respektive kommuns hemsida, där årsredovisningar försvinner allt 

eftersom ju längre bort i tiden de har sitt ursprung från.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Av de kommuner som ingår i urvalet har vi genomfört en innehållsanalys baserat på den 

information som ges av kommunernas årsredovisningar. Den transparens som 

förekommer, inom inte minst kommunal verksamhet, märktes av på så sätt att en 

övervägande majoritet av årsredovisningarna fanns lättillgängliga på respektive kommuns 

hemsida. Av urvalets 145 kommuner var det enbart 19 kommuner som inte hade 

årsredovisningarna från både 2014 och 2016 åtkomliga på hemsidan. Dessa kommuner 

kontaktade vi sedermera genom mail, varpå svar erhölls med bifogade årsredovisningar 

från 17 kommuner. De två kommuner som vi aldrig erhöll svar ifrån var Gävle och 

Tomelilla, varför årsredovisningarna avseende år 2014 för dessa kommuner betraktas som 

bortfall. 

Med utgångspunkt från framförallt de övergripande verksamhetsmålen eller målen för 

god ekonomisk hushållning som finns beskrivna i de digitala årsredovisningarna har vi 

utifrån CSI samlat in data kring de aspekter som rör invånarnöjdhet. Däremot har vi 

utlämnat de mål som berör kommunala tjänster helt, då de nästan helt och hållet endast 

riktar sig till medarbetare inom den kommunala verksamheten. Datainsamlingen 

sammanställdes i en excelfil där innehållet gällande mål och måluppfyllelse av 

invånarnöjdhet i de kommunala årsredovisningarna sammanfattades i nio steg. Genom att 
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betrakta de mjuka värdena i årsredovisningarnas målkapitel har vi sorterat dessa som vi 

benämner mål eller delmål. Hur kommunerna har mätt måluppfyllelsen har kategoriserats 

som mått. Under den kolumn som benämns indikatorer har vi angett var måtten har sitt 

ursprung från. Det kan röra sig om exempelvis allmänna undersökningar, statistik eller 

om egna undersökningar och sammanställningar av kommunen. Hur kommunens egna 

undersökningar har genomförts rent praktiskt har fått en helt egen kolumn. Då det 

förekommer skillnader i hur kommunerna redovisar sin måluppfyllelse har detta 

beskrivits i en kolumn huruvida olika skalor används eller om måluppfyllelsen enbart 

redovisas genom text. Under kategorin målutfall presenteras respektive kommuns grad av 

måluppfyllelse utifrån den typ av målredovisning som används. En del av de tjänster som 

kommuner erbjuder sina invånare bidrar till en ökad välfärd bland kommunens invånare, 

såsom utbildning och omsorg. Tjänsterna bidrar med andra ord till invånarnöjdhet men 

till sin utformning ser de ut att främst riktar sig till kommunala medarbetare.  De mål som 

sätts kring dessa tjänster är inte i sig mjuka värden, utan hör snarare till utvecklingen av 

kommunens verksamheter, och därför har redovisning av kommunala tjänster fått en egen 

kolumn. Slutligen har vi kategoriserat hur stort utrymme målen för invånarnöjdhet fått i 

årsredovisningarna. Detta är intressant då det ger en fingervisning om hur viktigt 

kommunerna anser att invånarnöjdhet är, eller åtminstone hur viktigt det är att redovisa 

vilka mål som satts upp och måluppfyllelsen kring det. I den innehållsanalys som sedan 

genomfördes betraktades från den inledande datainsamlingen endast mål, delmål samt typ 

av redovisning av måluppfyllelse. Detta beror att dessa aspekter är de som bäst kommer 

till användning för att uppfylla studiens syfte. 

4.3 Konceptualisering 

För att samla in nödvändigt empiriskt material från de 145 kommunerna i urvalet 

genomfördes en omfattande datainsamling i en excelfil till att börja med. Informationen 

hämtades enbart från de kommunala årsredovisningarna från år 2014 och 2016, då studien 

syftar till att förklara hur kommuner tolkar invånarnöjdhetsbegreppet baserat på 

redovisade uppgifter. Då en av studiens forskningsfrågor handlar om hur redovisningen 

av nöjda invånare skiljer sig åt mellan olika kommuner är befolkningsstorleken en högst 

intressant aspekt som dels kan besvara frågan samt öppna för nya infallsvinklar i 

forskningen. Därför blev folkmängden den första uppgiften som samlades in för 
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respektive kommun innan de avsnitt i årsredovisningen som behandlade invånarnöjdhet 

granskades. Övriga uppgifter som hämtades från de relevanta delarna av 

årsredovisningarna var mål, delmål, mått, indikatorer, typ av målredovisning, målutfall, 

redovisning av kommunala tjänster samt utrymme i årsredovisningen vad gäller sådant 

som berör invånarnöjdhet, med förutsättningen att sådan information fanns tillgänglig. 

Dessa var uppgifter som vi på förhand antog skulle kunna bidra till att uppfylla det syfte 

som studien har. 

Med utgångspunkt från datainsamlingen genomfördes sedan en innehållsanalys i en 

separat excelfil. Utifrån den teoretiska referensramen kodade vi meningsfulla begrepp 

som förekom bland de ordagranna målen och delmålen som fanns noterade i 

datainsamlingen. Begreppen för de respektive kommunerna placerades sedan under olika 

kategorier. Som kategorier använde vi oss av de 21 attribut som CSI består av. Utöver 

dessa bildades sex egna kategorier som inte har någon koppling till attributen i CSI, men 

som trotsallt återfanns i olika årsredovisningar och bidrar till invånarnöjdhet. Svårigheten 

kring detta var att flertalet kommuner hade målsättningar som inte var särskilt konkreta 

som exempelvis ”Alvesta kommun ska vara attraktiv” (Alvesta, 2017) eller ”Nöjdare 

Enköping” (Enköping, 2017). Även om tanken var att skapa egna kategorier kring sådana 

attribut, kallade ”Attraktivitet” och ”Nöjdhet”, valde vi att avstå från detta då 

invånarnöjdhet överlag handlar om kommunens förmåga att skapa attraktivitet och 

nöjdhet. Det hade därmed inte varit rättvisande att ha egna kategorier för sådana mål. De 

egna kategorierna blev slutligen ”Fritidsliv”, ”Livsmiljö”, ”Befolkningsökning”, 

”Infrastruktur”, ”Trygghet” samt ”Turism”. ”Livsmiljö” är visserligen också det en sådan 

kategori som kan uppfattas som väldigt övergripande. Dock så syftar det ofta på olika 

konkreta faktorer som till skillnad från attraktivitet och nöjdhet praktiskt kan mäta det 

som är avsett att mätas. ”Livsmiljö” handlar om invånarnas egna upplevelser av såväl 

yttre faktorer som livskvalitet och fysiskt samt psykiskt hälsotillstånd. Detta kan inte 

riktigt gå under något av attributen i CSI och därför ansåg vi det vara skäligt att låta 

”Livsmiljö” utgöra en egen kategori. ”Befolkningsökning” är nödvändigtvis inget som 

indikerar invånarnöjdhet och används i förekommande fall enbart som indikator i de 

kommunala årsredovisningarna. Samtidigt är det något som flertalet kommuner har som 

ett konkret mål, och en högre inflyttning i förhållande till utflyttning indikerar ofta att 
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kommunen betraktas som attraktiv. Med anledning av detta är ”Befolkningsökning” en av 

de egna kategorier som får utrymme i innehållsanalysen. 

Genom att gå igenom mål och delmål för varje kommun för sig kodade vi ut enstaka ord 

som placerades under det attribut där de bäst passade in. Exempelvis kodades 

Nynäshamns mål ”Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet” 

(Nynäshamn, 2017) som ”Näringsliv” under attributet ”Allmän ekonomisk tillväxt i 

regionen”. Ett annat exempel är Sotenäs mål ”Ett gott liv i Sotenäs – hela livet, präglat av 

respekt för den enskilde och människors lika värde” (Sotenäs, 2017) från år 2016 som 

kodades som ”Mångfald” under attributet ”Öppenhet och tolerans i staden”.  

Då en intressant aspekt kan vara huruvida kommuners redovisning skiljer sig åt beroende 

på kommunens befolkningsstorlek delade vi slutligen in urvalet i större, mellanstora och 

mindre kommuner. Medan gränsen för en större kommun i denna studie går vid minst 

50 000 invånare så har en mindre kommun färre än 10 000 invånare. Dessa gränser satte 

vi helt själva då det såvitt vi vet inte finns någon generellt accepterad indelning av 

kommuner som enbart utgår från antalet invånare. Det mest tänkbara alternativet, SKL:s 

(Sveriges Kommuner och Landsting) kommungruppsindelning beaktar förutom antalet 

invånare också närheten till en storstad eller en storstadsnära kommun (SKL, 2017). Detta 

skulle innebära att några av Sveriges till folkmängden minsta kommuner skulle hamna i 

samma gruppering som de allra största kommunerna, vilket vi inte tycker känns helt 

logiskt åtminstone för denna studie. Av de 145 kommunerna i urvalet räknades enligt vår 

egen klassificering 19 stycken som större kommuner, vilka i excelfilen för 

innehållsanalysen fick färgen grön. 85 kommuner klassificerades som mellanstora 

kommuner, medan 41 stycken klassificerades som mindre kommuner. Dessa 

klassificeringar fick färgerna gul respektive röd. 

4.4 Analysmetod 

Teorier spelar en central roll i kvalitativ forskning och bidrar till att det empiriska 

materialet kan analyseras. Framförallt möjliggör teorierna hur forskaren tolkar det 

studerade fallet (Ahrne & Svensson, 2015). Detta är en av anledningarna till att vi i denna 

studie har valt att innefatta en omfattande mängd teorier som kan lämpa sig till det av 

uppsatsen berörda ämnet. En annan anledning till den omfattande teoretiska 

referensramen är det studerade områdets komplexitet, där invånarnöjdhet kan tolkas på 
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flera olika sätt och att det finns många olika faktorer som bidrar till varierande 

redovisning bland kommunerna. Något som dock hade kunnat has i åtanke är att vissa 

teorier har större betydelse än andra, och att det därmed skulle vara möjligt att utelämna 

mindre viktiga teorier till förmån för sådana som hade bidragit till mer fördjupade 

tankegångar kring de frågeställningar som studien syftar till att besvara (Ahrne & 

Svensson, 2015). 

Det första steget i arbetsprocessen för att skapa en nyanserad analys är att sortera det 

material som kommer att ligga till grund för analysen (Ahrne & Svensson, 2015). Denna 

sortering tog sin början i den inledande datainsamlingen där så mycket information 

kopplat till redovisningen av nöjda invånare plockades ut från urvalets årsredovisningar 

för både 2014 och 2016. Datainsamlingen genomfördes enskilt där respektive författare 

fick ansvar för att observera och hantera ungefär hälften av årsredovisningarna i urvalet. 

Uppdelningen skedde efter kommunernas ordningsföljd i alfabetisk ordning, där ena 

författaren fick ansvar för kommunerna vars första bokstav är A-M, medan den andra fick 

ansvar för att samla material om kommunerna med N-Ö som första bokstav. Anledningen 

till detta tillvägagångssätt berodde på det omfattande antalet årsredovisningar, nämligen 

290 stycken totalt, för att på så sätt minska tidsåtgången. Med tanke på att denna del av 

arbetsprocessen syftade till att samla in så mycket information som möjligt för respektive 

kommun gick det därmed att undvika att viktig information utelämnades angående sådant 

som inte nödvändigtvis har en klar och tydlig koppling till invånarnöjdhet.  

Det andra steget på vägen mot en analys av kvalitativt material är att reducera mindre 

viktig information för studiens ändamål (Ahrne & Svensson, 2015). Därför genomfördes 

en innehållsanalys med utgångspunkt från materialet i datainsamlingen. Hela 

innehållsanalysen utfördes gemensamt av båda författarna för att därmed i samråd kunna 

avgöra vilken information som borde sållas bort på vägen mot en ändamålsenlig analys 

med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Medan en av oss läste upp målen och 

delmålen för de olika kommunerna antecknade den andra ett nyckelord under den mest 

lämpliga kategorin i excelfilen för innehållsanalysen. Med jämna mellanrum skiftade vi 

arbetsuppgift för att därmed minimera risken för misstag. Detta tillvägagångssätt öppnade 

också upp för flertalet diskussioner kring otydliga mål om dess innebörd och om de 

överhuvudtaget kunde gå under någon av de 27 kategorierna.  
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Det tredje och sista steget för att en kvalitativ analys ska kunna möjliggöras är att 

argumentera för att de mönster som kan utläsas från det insamlade materialet verkligen 

stämmer överens med eller skiljer sig från det som tidigare forskning och teorier påvisar 

(Ahrne & Svensson, 2015). En viktig del av vår innehållsanalys blev därför att färgkoda 

de olika kommunerna i urvalet baserat på dess befolkningsstorlek. Gränserna för de olika 

storleksgrupperna sattes efter båda studenternas gemensamma omdöme, då det oss 

veterligen inte finns någon myndighet som upprättat en indelning av kommuner som 

enbart utgår från antalet invånare. Däremot inspirerades vi SKL:s kommungruppindelning 

(SKL, 2017) för att undvika allt för kreativa uppgifter i det empiriska materialet. Med 

hjälp av den genomförda färgkodningen blev det möjligt för oss att argumentera vilka typ 

av mål som ansågs vara viktiga och mindre viktiga för de olika storleksgrupperna. 

Dessutom möjliggjorde innehållsanalysen i sin helhet en argumentation kring hur vanligt 

förekommande mål kring nöjda invånare är generellt och hur utvecklingen sett ut mellan 

år 2014 och 2016, allt i enlighet med studiens syfte och frågeställningar.  

4.5 Trovärdighet 

Ett lyckat forskningsprojekt kännetecknas av att de som tar del av studien är övertygade 

om att resultaten är trovärdiga. Det gäller inte minst för kvalitativ forskning som i många 

fall inte anses vara lika tillförlitlig som kvantitativ forskning bland de som inte tillhör den 

vetenskapliga professionen. För att bidra till en ökad trovärdighet för denna studie kan 

transparens vara ett av tillvägagångssätten. Genom att vara öppna med hur 

forskningsprocessen ser ut och göra välmotiverade metodval ökar studiens kvalitet på så 

sätt att läsaren får klart för sig hur vi har tänkt och varför vi har valt bort andra möjliga 

alternativ (Ahrne & Svensson, 2015). Med anledning av detta är kapitlet som berör den 

vetenskapliga metoden för denna studie till stor del argumenterande där vi förklarar 

varför de metodval vi gjort är mest lämpliga för studien. Vi resonerar också både 

teoretiskt och praktiskt kring våra val av urval samt kring tillvägagångssättet i såväl 

datainsamlingsmetoden som analysmetoden.  

4.6 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet i forskningssammanhang menas att det resultat som ges av en 

studie är giltig för hela den population som studien avser att undersöka (Ahrne & 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

43 

 

Svensson, 2015). I denna studie har vi kartlagt hur hälften av Sveriges kommuner 

redovisar mål och måluppfyllelse av invånarnöjdhet. Det går inte med säkerhet att avgöra 

om urvalet är tillräckligt för att studien ska vara generaliserande för hela populationen, i 

det här fallet samtliga 290 kommuner i Sverige. Innehållsanalysen ger dock en indikation 

om vad som kommuner anser vara viktigt när det kommer till invånarnöjdhet. De attribut 

som är mycket populära bland kommunerna i urvalet är med stor sannolikhet också 

populära bland de kommuner som inte ingår i urvalet. Det är också högst osannolikt att de 

attribut som inte används av någon eller bara några få av kommunerna i urvalet, skulle 

vara omåttligt populära just i de kommuner som inte undersöks. Detta innebär att studien 

trotsallt bör vara generaliserande i hög grad. En totalundersökning hade givetvis varit det 

bästa alternativet, men med tanke på tidsramen för denna studie hade det varit svårt att få 

utrymme för en sådan undersökning. Om vi hade valt att enbart kartlägga 

årsredovisningarna från ett och samma verksamhetsår hade visserligen en 

totalundersökande studie varit fullt möjlig. Vi anser dock att det är mer intressant att 

studera om målredovisningen kring invånarnöjdhet har fått större betydelse och utrymme 

i årsredovisningarna de senaste åren för att därigenom bidra till studiens bredd.   
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras det resultat som erhållits genom innehållsanalysen. Varje 

avsnitt utgår från de huvudkategorier som CSI består av och till sist kommer resultatet 

kring egna kategorier redogöras. De olika typer av målredovisning som förekommer samt 

antalet kommuner som saknar mål kring invånarnöjdhet kommer också presenteras och 

analyseras. 

 

5.1 Avsaknad av mål 

Tabell 5.1 Sammanställning av avsaknad av mål 

 

Av de 145 kommunerna vars årsredovisningar har granskat var det 18 kommuner som år 

2016 som inte redovisade några mål kopplade till invånarnöjdhet. Antalet kommuner med 

mål för invånarnöjdhet är därmed blivit två fler än år 2014, då 20 kommuner inte 

offentliggjorde någon redovisning för sådana mål (se tabell 5.1). Sett till kommunklasser 

är det endast mindre kommuner som blivit bättre på redovisning med inriktning på mjuka 

värden. Mellanstora kommuner har blivit något sämre, medan större kommuner varken 

har blivit bättre eller sämre. Sett till andelen kommuner som inte redovisar mål för 

invånarnöjdhet i förhållande till det totala antalet i kommunklasserna ligger mindre, 

mellanstora och större kommuner på en snarlik nivå, även om de mellanstora 

kommunerna haft en något lägre andel än de övriga kommunklasserna under både 2014 

och 2016. 

 

Antal Kommuner Avsaknad av mål

Procent av totala antal 

kommuner

År

2016 145 18 12,4%

2014 143 20 14,0%

Mindre Kommuner

2016 41 5 12,2%

2014 41 8 19,5%

Mellanstora Kommuner

2016 85 10 11,8%

2014 84 9 10,7%

Större Kommuner

2016 19 3 15,8%

2014 18 3 16,7%
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5.2 Bebyggelse och Mångfald 

Tabell 5.2 Sammanställning av Bebyggelse och Mångfald 

 

 

Under rubriken bebyggelse och mångfald finns det sju olika underkategorier. I tabell 5.2 

beskrivs hur många mål som finns i varje kategori indelat efter år, tabellen beskriver även 

det totala antalet kommuner som har haft ett mål som har ingått i bebyggelse och 

mångfald. I 2016 årsredovisning är det 70 kommuner som har haft ett mål som hamnat 

under bebyggelse och mångfald och i 2014 årsredovisning är det 65 kommuner som har 

ett mål som hamnar under denna rubrik. 

Av dessa sju kategorier så är det bara ”Många olika kulturer och subkulturer” som inte 

har något mål kopplat till sig, i de sex övriga kategorierna så finns det mål kopplade till 

dessa. 

Inom kategorin ”En mängd olika shoppingmöjligheter” är det bara en kommun som har 

ett mål som hamnar under denna kategori och detta mål förkom i 2014 årsredovisning. 

Det är Eda kommun som har detta som mål, i sin årsredovisning skriver de att de skall 

utveckla kommunen som ett mål för shoppingturism (Eda, 2015). 

Mölndal var den kommun som hade ett uppsatt mål kring ”Stadens urbana image” år 

2016 och det löd som följande: ”De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den 

som sammanhållen, karaktäristisk och modern” (Mölndal, 2017). Det som kommunen 

fokuserade på när de mätte uppfyllelsen av detta mål var nyproduktionen av bostäder i 

Antal Kommuner

Ett stort 

urval av 

kulturella 

aktiviteter

En mängd olika 

shoppingmöjligheter

Många olika 

kulturer och 

subkulturer

Energi och 

atmosfär av 

staden

Tillgänglighet 

av olika 

tjänster

Stadens 

urbana 

image

Öppenhet 

och 

tolerans i 

staden

Totalt antal 

kommuner med 

mål

Totalt antal 

kommuner med 

mål (%)

År

2016 145 35 0 0 2 30 1 18 70 48%

2014 143 37 1 0 2 34 1 12 65 45%

Mindre Kommuner

2016 41 12 0 0 0 7 0 4 18 44%

2014 41 14 1 0 0 5 0 3 17 42%

Mellanstora Kommuner

2016 85 17 0 0 2 19 0 11 40 47%

2014 84 17 0 0 2 22 0 6 37 44%

Större Kommuner

2016 19 6 0 0 0 4 1 3 12 63%

2014 18 6 0 0 0 7 1 3 11 61%
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stadskärnan, publika verksamheter i stadskärnans bottenvåningar samt 

exploateringsgraden i stadskärnan. År 2014 var det Solna kommun som hade ett mål inom 

”Stadens urbana image”, närmare bestämt: ”Solna ska vara en levande stad som 

kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn” (Solna, 2015). 

Dessa två kommuner visar vilken stor variation som kan finnas när man sätter mål.  

Inom kategorin ”Energi och atmosfär av staden” så finns det fyra mål, Osby kommun har 

satt ett mål inom denna kategori i båda årsredovisningarna som ingår i denna studie. Osby 

kommuns mål för 2014 och 2016 lyder ” Osby ska vara en trygg och trivsam kommun att 

bo och vistas i.”(Osby, 2015, 2017). Medan Boden kommuns mål för 2016 är ” En 

trivsam växande småstad” (Boden, 2017). Även om dessa två mål mäter samma sak så är 

målen utryckta på olika vis.  

”Öppenhet och tolerans” är den tredje största kategorin under rubriken bebyggelse och 

mångfald. Det finns en markant ökning i antal satta mål inom denna kategori mellan 2014 

och 2016.  En av kommunerna som har mål i denna kategori är Degerfors kommun, de 

har satt målet, ” Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald” för både 2014 och 2016 

årsredovisning (Degerfors, 2015, 2017). Eslöv kommun har även de ett mål i denna 

kategori båda åren. Under 2014 hade Eslöv satt mångfald som mål, de utvecklade inte sitt 

mål mer än att bara skriva mångfald (Eslöv, 2015). Under 2016 däremot så utvecklade de 

sitt mål så att det lyder ” Kommunens invånare känner en ökad social gemenskap” (Eslöv, 

2017).  

Den näst största kategorin är ”Tillgänglighet av olika tjänster” mellan åren så har det skett 

en minskning i kommuner som redovisar detta mål. Ett exempel på ett mål som handlar 

om detta kommer ifrån Borlänge kommuns 2014 årsredovisning. Borlänge kommun har 

satt målet ”Borlänge ska vara en kommun med gott bemötande och god tillgänglighet till 

den service som efterfrågas” (Borlänge, 2015), detta mål är ett bra exempel på hur målen 

för denna kategori är uppsatta. 

Den kategori som är störst inom rubriken Bebyggelse och Mångfald är ”Ett stort urval av 

kulturella aktiviteter”. Inom denna kategori så är antalet kommuner som redovisar detta 

mål så är det väldigt snarlikt mellan åren. Alvesta kommun har satt ett mål för ett rikt 

kulturliv under både 2014 och 2016 årsredovisning (Alvesta, 2015, 2017). Höganäs 

kommun har däremot satt ett mål för 2016 att utveckla ”Upplevelsemotorn Höganäs” 
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(Höganäs, 2017). Hässleholms kommun har under de båda åren satt ” Nav i regionen för 

boende, kultur, kommunikation och lärande” som mål för sin kommun (Hässleholm, 

2015, 2017). Dessa tre exempel visar på hur stor variation det kan vara i målsättning runt 

kultur. 

5.3 Natur och Rekreation 

Tabell 5.3 Sammanställning av Natur och Rekreation 

 

Det är 78 kommuner som har med mål i 2016 årsredovisning som hamnar under rubriken 

natur och rekreation och i 2014 årsredovisning så är det 70 kommuner. I kategorin natur 

och rekreation så finns det sju olika kategorier varav inom två av dessa så har inga 

kommuner i denna undersökning angivit några mål. De två kategorierna där det inte finns 

några mål angivna är ”Stort utbud av olika utomhus aktiviteter” och ”Platsens stillhet”. 

Under ”Hur ren är staden” så finns det bara två stycken kommuner som anger mål under 

år 2014, i 2016 årsredovisning så finns dessa ej med längre. Skinnskatteberg är den ena 

kommunen som redovisat ett mål kring attributet ”Hur ren är staden”. Rent konkret 

beskriver de målet som ”Kännetecknas av en välskött yttre miljö”. Hur måluppfyllelsen 

mäts är inget som anges i årsredovisningen, däremot medges det att flera av kommunens 

nämnder är ansvariga för att arbeta med det (Skinnskatteberg, 2015). Den andra 

kommunen med mål tillhörande ”Hur ren är staden” är Markaryd. De formulerar sitt mål 

som ”Det ska vara rent, snyggt och grönt i Markaryds kommun”. Måluppfyllelsen mäts 

genom att kommunen offentliggör de arbetsuppgifter de åtagit sig att göra för att få en ren 

utemiljö (Markaryd, 2015). 

Antal Kommuner

Mycket natur och 

offentliga 

naturområden

Miljökvalitet 

(låg 

förorening)

Ett antal parker 

och öppna 

grönområden

Stort utbud av olika 

utomhusaktiviteter

Platsens 

stillhet

Hur ren 

är staden

Närhet 

till 

vatten

Totalt antal kommuner 

med mål

Totalt antal 

kommuner med 

mål (%)

145 4 71 7 0 0 0 4 78 54%

143 7 65 8 0 0 2 5 70 49%

41 1 14 2 0 0 0 0 17 41%

41 1 15 3 0 0 1 0 17 41%

85 3 42 3 0 0 0 4 45 53%

84 4 38 3 0 0 1 3 40 48%

19 0 15 2 0 0 0 0 16 84%

18 2 12 2 0 0 0 2 13 72%
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Mellan åren 2014 och 2016 så har det inte skett någon större skillnad i antal som 

redovisat mål i ”Närhet till vatten”. Flens kommun har i sin 2014 årsredovisning satt upp 

ett mål om att de ska ha sjöar som uppfyller EU:s vattendirektiv (Flen, 2015), medan 

Härnösands kommun har satt upp ett mål för sin 2016 årsredovisning som handlar om 

deras närhet till den Höga kusten (Härnösand, 2017). Detta visar att det finns en skillnad 

mellan de olika målen som finns i kategorin ”Närhet till vatten”. 

Inom kategorin ”Mycket natur och offentliga naturområden” så har det skett en 

minskning av redovisade mål mellan åren 2014 och 2016. Nynäshamns kommun anger 

sina mål för 2014 och 2016 som ”Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras 

och utvecklas” (Nynäshamn, 2015, 2017). Västerås kommun 2014 har satt upp målet 

”Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och naturområden” (Västerås, 

2015) men detta mål finns inte kvar i 2016 årsredovisning för Västerås kommun, de anger 

inte i fall målet är uppfyllt eller varför de inte har med målet igen. Mörbylångas kommun 

har angett ”Natur och Kultur” (Mörbylånga, 2015) som sitt mål för 2014, men kommunen 

specificerar inte målet närmare. Dessa tre kommuner har satt väldigt olika mål som 

handlar om natur, två av kommunerna har specificerat sina mål medan Mörbylångas 

kommun har bara satt ett generellt mål. 

”Antal parker och öppna grönområden” har det skett en minskning mellan åren, en 

mindre kommun redovisar inte detta mål 2016 jämfört med 2014. Norrköping kommun 

redovisar för 2016 målet att ”Alla Norrköpingsbor ska ha ett grönområde inom 

gångavstånd från sin bostad” (Norrköping, 2017). Medan Orsa kommun redovisar sitt mål 

för 2016 som ”Utveckla och förvalta kommunens mark- och grönområden” (Orsa, 2017). 

Dessa två exempel visar på ett bra sätt hur det kan finnas två olika målsättningar för 

samma mål. 
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Tabell 5.4 Sammanställning Miljökvalitet (låg förorening) 

 

Den största kategorin under natur och rekreation är ”Miljökvalitet (låg förorening)” där 

71 kommuner har målsättningar angående miljökvalitet i sina 2016 årsredovisningar och 

65 kommuner har målsättningar i sina 2014 årsredovisningar. För dessa målsättningar 

fanns ett flertal olika benämningar som beskrivs i tabell 5.4.  

Arboga kommun satt som mål för både år 2014 och 2016 att ”Arboga kommun ska ha en 

ekologisk hållbarhet inom alla områden”(Arboga, 2015, 2017). Medan Borlänge kommun 

har satt som mål ”Det hållbara Borlänge”(Borlänge, 2017), benämningen 

hållbarhet/hållbart samhälle är den näst vanligaste benämningen i denna kategori. En 

annan benämning som förekommer i denna kategori är miljöarbete, Burlövs kommun har 

satt ett mål med denna benämning i årsredovisningen för 2016. Målet består endast av 

ordet miljöarbete, ingen förklarning eller fördjupning av målet har gjorts (Burlöv, 2017). 

Den mest förekommande benämningen är miljö, ett exempel på detta kommer ifrån 

Hallstahammars kommuns 2014 årsredovisning, där de har satt målet ” Den goda miljön” 

(Hallstahammar, 2015). Ett annat exempel på detta är från Härnösands kommuns 2014 

årsredovisning där man har satt målet ”Härnösand ska vara en kommun som aktivt arbetar 

med att förbättra miljön”(Härnösand, 2015). Det finns både de kommuner som har en 

fåordig målsättning och en mer beskrivande målsättning som använder benämningen 

miljö. En annan vanlig benämning är miljö- och klimatkommun. Götene kommun har 

under båda åren ett mål som lyder ”Götene är en klimat- och miljömedveten 

kommun”(Götene, 2015; 2017) där ett av delmålen beskrivs som ”Stärka miljö- och 

klimatmedvetenheten i den kommunala organisationen”(Götene, 2015, 2017). Ett annat 

exempel på denna benämning är från Gävle kommuns 2016 årsredovisning där de har satt 

målet att Gävle skall vara en av Sveriges bästa miljökommuner (Gävle, 2017). 

År Antal Kommuner Ekologisk Hållbarhet Hållbarhet/Hållbart samhälle Miljöarbete Miljö Miljökommun/Klimatkommun Övriga

2016 145 5 22 7 23 9 5

2014 143 3 16 6 21 13 6

Mindre Kommuner

2016 41 1 3 1 4 2 3

2014 41 0 4 2 4 3 2

Mellanstora Kommuner

2016 85 3 15 3 14 5 2

2014 84 2 11 2 13 7 3

Större Kommuner

2016 19 1 4 3 5 2 0

2014 18 1 1 2 4 3 1
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5.4 Arbetstillfällen 

Tabell 5.5 Sammanställning av Arbetstillfällen 

 

Arbetstillfällen är den tredje rubriken i CSI, i 2016 årsredovisning så var det 103 

kommuner som hade mål inom denna kategori och 2014 var det 101 kommuner som hade 

mål inom denna kategori. I tabell 5.5 visas en sammanställning av antal mål inom varje 

kategori sorterat efter storleksgrupper, i modellen visas även hur många kommuner som 

har mål inom rubriken arbetstillfällen. I kategorierna ”Allmänna lönenivån” och 

”Professionella nätverk i staden” så finns det inga mål redovisade i vår studie.  

Tabell 5.6 Sammanställning av indikatorn Bra jobbmöjligheter och befordringsmöjligheter 

 

Inom kategorin ”Bra jobbmöjligheter och befordringsmöjligheter” den näst största 

kategorin under arbetslöshet. I denna kategori finns det huvudsakligen tre stycken olika 

benämningar som kommuner har använt sig av när de sätter mål vilket tabell 5.6 visar, 

tabellen visar även hur många mål som hamnar under respektive kategori. Ale kommun 

har i sin 2016 årsredovisning har de satt ”Sysselsättning för alla”(Ale, 2017) som mål, 

medan Flen kommun har under både 2014 och 2016 satt målet ” Hög sysselsättning och 

Antal Kommuner

Allmänna 

lönenivån

Bra jobbmöjligheter 

och 

befordringsmöjligheter

Allmän 

ekonomisk 

tillväxt i 

regionen

Professionella 

nätverk i staden

Totalt antal kommuner 

med mål

Totalt antal kommuner 

med mål (%)

År

2016 145 0 51 93 0 103 71%

2014 143 0 42 93 0 101 71%

Mindre Kommuner

2016 41 0 11 23 0 27 66%

2014 41 0 10 25 0 28 68%

Mellanstora Kommuner

2016 85 0 31 60 0 62 73%

2014 84 0 25 58 0 60 71%

Större Kommuner

2016 19 0 9 10 0 14 74%

2014 18 0 7 10 0 13 72%

År Antal Kommuner Sysselsättning/Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbete/Jobb

2016 145 23 21 7

2014 143 15 23 4

Mindre Kommuner

2016 41 5 6 0

2014 41 3 7 0

Mellanstora Kommuner

2016 85 13 13 5

2014 84 10 12 3

Större Kommuner

2016 19 5 2 2

2014 18 2 4 1
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ett mångsidigt näringsliv” som mål i sina redovisningar(Flen, 2015, 2017). Borlänge har i 

sin 2014 årsredovisning använt sig av en annan benämning och har satt målet ”Borlänge 

ska ha en arbetsmarknad som attraherar företag och individer”(Borlänge, 2015). Däremot 

så har Burlövs kommun i både sin 2014 och 2016 årsredovisning satt upp ett mål för ” 

Arbete och näringsliv”( Burlöv, 2015, 2017) de specificerar inte målet mer än så. 

Tabell 5.7 Sammanställning av indikatorn Allmän ekonomisk tillväxt i regionen 

 

I kategorin ”Allmän ekonomisk tillväxt i regionen” så används det tre olika benämningar, 

en sammanställning av dessa benämningar redovisas i tabell 5.7. Den benämning som 

används mest är näringsliv/företagsklimat. Burlövs kommun har i både sin 2014 och 2016 

årsredovisning satt upp ett mål för ” Arbete och näringsliv”(Burlöv, 2015, 2017). Medan 

Enköpings kommun har satt ett mer utförligt mål i sin 2016 årsredovisning, Enköping har 

”Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv” (Enköping, 2017). Detta är 

ett exempel på variationen av mål satt med benämningen näringsliv/företagsklimat. 

Den benämning som har använts näst mest är hållbar tillväxt/utveckling, även här finns en 

stor variation om hur målen beskrivs. Eksjö kommun har under både 2014 och 2016 satt 

målet till bara hållbar utveckling, men inte utvecklat det alls (Eksjö, 2015, 2017). Medan 

Fagersta kommun har för 2014 och 2016 ett mer utförligt mål som är satt till ”Långsiktig 

hållbar utveckling med god kvalitet och effektivt resursutnyttjande”(Fagersta, 2015, 

2017) vilket är ett mer beskrivande mål än Eksjö kommuns fåordiga mål. 

Den minst populära benämningen är tillväxt/utveckling. Hällefors kommun är en av de 

kommuner som har använt sig av denna benämning, i Hällefors årsredovisning för 2016 

har de satt målet som tillväxt. De har bara använt ett ord utan en mer utförlig målsättning 

(Hällefors, 2017). Medan Bjurholm kommun har satt ett mer beskrivande mål för sin 

År Antal Kommuner Näringsliv/Företagsklimat Hållbar tillväxt/utveckling Tillväxt/Utveckling

2016 145 76 25 10

2014 143 80 21 8

Mindre Kommuner

2016 41 17 6 3

2014 41 22 5 2

Mellanstora Kommuner

2016 85 52 15 6

2014 84 50 12 5

Större Kommuner

2016 19 7 4 1

2014 18 8 4 1
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2016 årsredovisning, Bjurholms mål lyder ”Bjurholm ska vara en dynamisk och 

livskraftig kommun med god tillväxt- och utveckling” (Bjurholm, 2017). Båda dessa 

kommuner har satt mål om tillväxt men de har valt olika vägar att skriva ut målet. 

5.5 Kostnadseffektivitet  

Tabell 5.8 Sammanställning av Kostnadseffektivitet 

 

Den fjärde kategorin i CSI handlar om kostnadseffektivitet. I tabell 5.8 finns en 

sammanställning av hur de satta mål är fördelade över de olika kategorierna, man kan 

även se hur många kommuner i studien som har haft ett mål som har att göra med 

kostnadseffektivitet. Kategorin ”Allmänna prisnivån i staden/levnadskostnader” är den 

enda av dessa tre kategorier där det inte förekommer något mål. 

I kategorin ”Bostadsmarknad/hyreskostnad” så ser de satta målen olika ut. Borlänge 

kommun har satt upp målet ” Borlänge ska ha en bostadsmarknad med varierat och 

efterfrågestyrt utbud”( Borlänge, 2015) för 2014. Medan Karlskrona kommun 2016 har 

satt upp målet ” Kommunen ska växa genom hållbar utbyggnad och det ska finnas en 

planberedskap för tomter, bostäder och verksamhetslokaler i hela 

kommunen”(Karlskrona, 2016).  

Den sista kategorin i kostnadseffektivitet är ”Tillgängligheten av hus och lägenheter” 

vilken är den näst största kategorin i kostnadseffektivitet. Hässleholm kommun har satt ett 

mål för båda åren 2014 och 2016 som lyder ” Nav i regionen för boende, kultur, 

kommunikation och lärande”(Hässleholm, 2015, 2017). I sitt mål så har Hässleholm 

kommun gjort boende till en del i ett större mål. Lysekil kommun har även satt ett mål 

Antal Kommuner

Bostadsmarknad/

hyreskostnad

Allmänna prisnivån i 

staden/levnadskostnader

Tillgängligheten av 

hus och lägenheter

Totalt antal 

kommuner med 

mål

Totalt antal 

kommuner med 

mål (%)

År

2016 145 33 0 20 48 33%

2014 143 34 0 19 47 33%

Mindre Kommuner

2016 41 7 0 5 10 24%

2014 41 5 0 6 10 24%

Mellanstora Kommuner

2016 85 19 0 12 28 33%

2014 84 21 0 11 29 35%

Större Kommuner

2016 19 7 0 3 10 53%

2014 18 8 0 2 8 44%
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som passar i denna kategori, målet lyder ” Ett varierat utbud av boendealternativ och 

rekreationsmöjligheter som ger livskvalitet till medborgare och besökare i alla 

åldrar”(Lysekil, 2015, 2017) även Lysekil kommun har gjort boende till en del i ett större 

mål. 

5.6 Ytterligare kategorier 

Tabell 5.9 Sammanställning av Ytterligare kategorier 

 

Utifrån de mål som var kopplade till invånarnöjdhet i 2014 och 2016 års årsredovisningar 

men inte är nära relaterat till något av attributen i CSI skapades sex egna kategorier (se 

tabell 5.9). År 2016 var det 91 kommuner som hade ett mål under de egna kategorierna, 

medan det år 2014 var 97 stycken. 

”Fritidsliv” är den minst vanliga av de egna kategorierna, och har minskat något mellan år 

2014 och 2016 (se tabell 5.9). Ale kommun är en av kommunerna som hade ett mål kring 

”Fritidsliv” 2016, detta formulerades som ”Aktiv fritid”. Detta mål fanns inte med 2014 

och måluppfyllelsen mättes genom en egen undersökning av kommunen där invånarna 

fick bedöma fritidsmöjligheterna i kommunen (Ale, 2017). En annan kommun som hade 

mål för ”Fritidsliv” 2016 såväl som 2014 var Lysekils kommun. Deras mål löd ”Ett 

varierat utbud av boendealternativ och rekreationsmöjligheter som ger livskvalitet till 

medborgare och besökare i alla åldrar” (Lysekil, 2015, 2017). Detta är ett bra exempel på 

hur en kommun kan få in flera olika indikatorer under ett och samma mål.  

Mellan 2014 och 2016 var det en knapp ökning av kommuner som hade mål under 

kategorin ”Livsmiljö” som var den vanligaste av de egna kategorierna (se tabell 5.9). En 

av kommunerna som hade ett mål under denna kategori var Osby kommun. Målet var att 

”Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö” och uppfyllelsen av 

Antal Kommuner Fritidsliv Livsmiljö Befolkningsökning Infrastruktur Trygghet Turism

Antal kommuner med 

mål

Antal kommuner med 

mål (%)

År

2016 145 12 49 32 40 37 15 91 63%

2014 143 16 47 39 43 45 16 97 68%

Mindre Kommuner

2016 41 6 11 11 10 10 6 25 61%

2014 41 6 10 12 13 9 3 25 61%

Mellanstora Kommuner

2016 85 5 33 17 22 22 7 55 65%

2014 84 8 33 24 22 31 11 60 71%

Större Kommuner

2016 19 1 5 4 8 5 2 11 58%

2014 18 2 4 3 8 5 2 12 67%
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målet mättes genom de åtgärder kommunen tagit för att minska sin klimatpåverkan 

(Osby, 2015, 2017). Västerås kommun var en annan kommun som år 2014 hade ett mål 

under kategorin ”Livsmiljö”, nämligen att ”I Västerås ska alla ha möjligheten till ett gott 

liv”. Detta mål bestod i sin tur av ett antal delmål som exempelvis berörde den 

ekonomiska utsattheten bland invånare, kommunens tillgänglighet och fördelningen av 

upplåtelseformer (Västerås, 2015). Detta visar på att det finns en stor variation i hur 

”Livsmiljö” redovisas och tolkas av kommuner. 

Antalet kommuner som hade ett uttalat mål under kategorin ”Befolkningsökning” 

minskade med en tydlig andel mellan 2014 och 2016 (se tabell 5.9). Bodens kommuns 

mål i form av ”En trivsam växande småstad” för 2016 (Boden, 2017) kan jämföras med 

Gnosjös kommuns formulering ”Att arbeta för ökad inflyttning till kommunen” (Gnosjö, 

2015, 2017). Detta är ett exempel på hur mål för ”Befolkningsökning” kan skilja sig åt. 

”Infrastruktur” är en kategori som har minskat något i popularitet mellan 2014 och 2016 

(se tabell 5.9). Tingsryds kommun angav för de båda undersökta åren målet ”Väl utbyggd 

infrastruktur”, och mätning kring detta utgick från medborgarnas åsikt genom SCB:s 

medborgarundersökning (Tingsryd, 2015, 2017). Östra Göinges kommun kallade sitt mål 

inom denna kategori för ”Kommunikationer” och tydliggjordes genom delmålet om en 

välutvecklad kollektivtrafik med goda förbindelser till omvärlden och inom kommunen, 

men också genom kommunens åtagande för att förbättra vägstandarden och 

trafiksäkerheten (Östra Göinge, 2015). Det kan med andra ord skilja sig stort angående 

vilka indikatorer som kommuner använder sig av vid målsättningar om ”Infrastruktur”. 

Mål inom kategorin ”Trygghet” har minskat påtagligt från år 2014 till 2016 (se tabell 

5.9). Bengtsfors kommun benämner sitt mål inom kategorin enbart som ”Trygghet” och 

till detta finns det ett delmål som lyder ”Förutsättningarna för att samtliga medborgare, 

oavsett ålder, ska känna sig trygga i Bengtsfors kommun ska förbättras”. Hur kommunen 

lever upp till målet mättes år 2016 genom egna undersökningar riktade till äldre personer 

och skolelever, men också genom Nöjdmedborgarindex där medborgare överlag får ta 

ställning till om de upplever att de känner sig trygga (Bengtsfors, 2017). Gislaveds 

kommuns mål om ”Trygghet, säkerhet och folkhälsa” från 2014 var uppdelat i två delmål 

med fokus på trygghetsaspekten. Dessa var ”Gislaveds kommun ska erbjuda en miljö som 

skapar trygghet och säkerhet” samt ”Gislaveds kommun ska motverka social och 
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ekonomisk otrygghet”. Måluppfyllelsen bedömdes utifrån kommunens egna 

undersökningar och utvärderingar av den kommunala verksamheten (Gislaved, 2015). 

Dessa två exempel visar på att det förekommer skillnader bland kommuner vid 

målredovisning kring ”Trygghet”. 

”Turism” är en kategori som har minskat knappt mellan 2014 och 2016 (se tabell 5.9). 

Nora kommun var en av kommunerna som hade mål för turism under de båda undersökta 

åren. År 2014 löd målet ”Nora är ett attraktivt kultur- och turistmålet under hela året”, 

medan de år 2016 bytt ut orden ”attraktivt” mot ”välkänt”. Hur måluppfyllelsen 

uppmättes för de båda åren är inget som kommunen klargör (Nora, 2015, 2017). 

Sölvesborgs kommun var också en av kommunerna med ett mål inom kategorin 

”Turism”, nämligen ”En utvecklad turismnäring”. Måluppfyllelsen bedömdes dels efter 

antalet dagsbesökare och antalet gästnätter i kommunen, dels efter antalet 

turismrelaterade arbeten (Sölvesborg, 2015, 2017). 

5.7 Typ av målredovisning 

Tabell 5.10 Sammanställning av Målredovisning 

 

Genom innehållsanalysen klargjordes det att sex olika metoder återkom i olika kommuner 

för att offentliggöra måluppfyllelsen kring invånarnöjdhet. Färgskala var det allra 

vanligaste sättet att redovisa måluppfyllelsen på både 2014 och 2016 (se tabell 5.10). Den 

vanligaste färgkombinationen som förekom i färgskalorna var grön, gul och röd. Dessa 

färger hade oftast likvärdig betydelse oavsett vilken kommun det rörde sig om, där grön 

betydde att målet var uppfyllt, gul betydde att målet var delvis uppfyllt och röd betydde 

att målet inte var uppfyllt. Detta tillvägagångssätt användes av bland annat Ale kommun 

och Fagersta kommun för att bara nämna några (Ale, 2015, 2017; Fagersta, 2015, 2017). I 

Målredovisning

År Antal Kommuner Färgskala Trendpilar Text Procentenheter Tabell Symbolskada Övrigt

2016 145

2014 143

Mindre Kommuner

2016 41 28 0 19 0 0 0 2

2014 41 19 0 20 1 1 0 4

Mellanstora Kommuner

2016 85 67 5 46 2 1 2 8

2014 84 63 3 49 1 1 2 5

Större Kommuner

2016 19 18 12 0 0 0 0

2014 18 11 1 15 0 0 0 1
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förekommande fall kunde färgkombinationen grön, gul och röd ha en annan betydelse. 

För exempelvis Botkyrka kommun stod grön för att utvecklingen går åt rätt håll, gul att 

utvecklingen varken är positiv eller negativ och röd att utvecklingen går åt fel håll 

(Botkyrka, 2015, 2017). I ett fåtal kommuner förekom andra färger i färgskalan än bara 

grön, gul och röd. Götene kommun är ett exempel på ett sådant fall där 

färgkombinationen med färgernas innebörd var att grön stod för ett uppnått mål, gul för 

att målet var på god väg att uppnås, orange för att det var en bra bit kvar till att uppnå 

målet och slutligen röd för att kommunen inte gjort något för att nå målet (Götene, 2017). 

Den näst vanligaste typen av målredovisning var text (se tabell 5.10). Det bör tilläggas att 

i ett större antal kommuner kombinerades en färgskala med text vid målredovisningen. 

Karlshamns och Mjölbys kommuner är bara några av de kommuner som använde sig av 

denna kombination (Karlshamn, 2015, 2017; Mjölby, 2015, 2017).  

Andra metoder som återkom i de granskade årsredovisningarna var trendpilar, 

procentenheter, tabeller samt symbolskalor (se tabell 5.10). Dessa förekom endast i 

mellanstora kommuner under 2016, efter att de två mindre kommunerna som använt sig 

av procentenheter och tabell år 2014 hade bytt tillvägagångssätt för redovisning av 

måluppfyllelsen 2016. 

Bland de kommuner som använde sig övriga typer av målredovisning som inte förekom i 

någon annan kommun kan nämnas Eksjö kommun och Vårgårda kommun. Eksjö 

kommun redovisade sin måluppfyllelse med hjälp av ett rutnät där olika indikatorer 

kopplat till det specifika målet rangordnades från 0 som innebar sämst till 5 som innebar 

bäst (Eksjö, 2015, 2017). Vårgårda kommun använde sig av en smileyskala som i stora 

drag liknar den vanligaste typen av färgskala som tidigare nämnts i detta avsnitt. Istället 

för en färgkombination bestod skalan av en glad gubbe som innebar att målet var uppfyllt, 

en neutral gubbe för ett delvis uppfyllt mål samt en ledsen gubbe för ett mål som inte 

uppfyllts (Vårgårda, 2015, 2017).  
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6. Diskussion och slutsats 

I det avslutande kapitlet sammanfattas det resultat som gavs av analysen och de 

slutsatser som besvarar studiens syfte presenteras utifrån den teoretiska referensramen. 

Avslutningsvis redogörs det för studiens bidrag samt förslag till framtida forskning kring 

kommunal redovisning av mjuka värden. 

6.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Den generella slutsatsen som kan dras av denna studie är att svenska kommuner redovisar 

mål och måluppfyllelse av invånarnöjdhet i hög grad, 125 av de 145 undersökta 

kommunerna hade åtminstone ett mål kopplat till invånarnöjdhet under både 2014 och 

2016 (se tabell 5.10). De flesta attribut som Zenker et al (2009) lyfter fram i CSI är också 

något som svenska kommuner anser vara viktigt för att skapa nöjdhet bland invånarna. 

Endast fem av de 21 attributen utelämnades helt. Dessa fem attribut är den allmänna 

prisnivån i staden/levnadskostnader, allmänna lönenivån, professionella nätverk i staden, 

platsens stillhet och stort utbud av utomhusaktiviteter.  

Att dessa fem attribut inte tas med i kommunernas redovisning av invånarnöjdhet kan 

vara att kommunerna inte anser att det är viktigt att ta med dem eller att kommunerna 

tycker att det är utom kommunens kontroll att påverka dessa fem attribut. 

När det kommer till attributet Allmänna prisnivån i staden/levnadskostnader hade det 

kanske varit till glesbygdskommuner och kommuner utanför storstadsregionernas fördel 

att mäta och redovisa detta attribut. För att visa sig som ett alternativ med billigare 

levnadskostnader för möjliga invånare som kan tänka sig att pendla till jobbet. 

Den allmänna lönenivån är nära kopplad till attributet allmänna prisnivån i 

staden/levnadskostnader. Där levnadskostnaderna är lägre är ofta den allmänna lönenivån 

även lägre och där levnadskostnaderna höga är oftast lönenivåerna högre, vilket kan vara 

en av anledningar till att kommunerna inte redovisar för dessa två attribut. 

Attributet ett stort utbud av utomhusaktiviteter borde vara till flera kommuners fördel att 

marknadsföra sig som en kommun för invånare med en aktiv livsstil. Varför ingen 

kommun har valt att ta med detta attribut kan vi inte spekulera i. 
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De två återstående attributen platsens stillhet och professionella nätverk i staden som inte 

förekommer i någon kommuns redovisning av invånarnöjdhet, kan bero på att dessa två 

framstår som lite udda attribut när man tänker på invånarnöjdhet och de kan framstå som 

svåra att mäta. 

Det attribut av dessa fem som överraskade mest att det inte förekommer i någon 

kommuns redovisning är attributet stort utbud av utomhusaktiviteter eftersom det finns 

flera kommuner som har ett stort utbud av utomhusaktiviteter både vintertid såväl som 

sommartid. De fyra återstående attributen är förståeligt att de är uteblivna eftersom att de 

inte är det första man tänker på när man tänker på invånarnöjdhet. Så att de är uteblivna 

kan vara att det saknas kännedom att de är kopplade till invånarnöjdhet. 

6.2 Slutsatser 

En av denna studies forskningsfrågor är i vilken omfattning och på vilket kommuner 

redovisar mål och måluppfyllelse av nöjda invånare. Vad gäller omfattningen är 

invånarnöjdhet något som får mer eller mindre utrymme i de allra flesta kommunernas 

årsredovisningar (se tabell 5.1). Det finns med stor sannolikhet fler anledningar till detta. 

Dels kan det bero på att kommunerna vill vårda sin relation till intressenterna i form av 

framförallt medborgare, staten och media (Steingrüber, 2009). En annan anledning till 

förekomsten av redovisning av invånarnöjdhet är samhällets höga förväntningar på 

kommunen. Därför måste kommunerna uppfattas som legitima (Deegan & Unerman, 

2011) genom att vara transparenta i hur de arbetar för att ständigt förbättra eller 

åtminstone bibehålla graden av invånarnöjdhet genom sina målsättningar. De ställda 

kraven på en jämförbar redovisning (Grönlund et al, 2010) kan möjligtvis också vara en 

anledning till att majoriteten av kommunerna väljer att inkludera sådana uppgifter i 

redovisningen som enligt lag är helt frivilligt, medan en del kommuner ser ett avsnitt om 

invånarnöjdhet som ett utmärkt tillfälle för att marknadsföra kommunen och därmed 

strategiskt utveckla kommunen (Braun, 2008). Något som också måste has i åtanke är att 

målen för invånarnöjdhet också kan användas för intern prestationsmätning inom 

kommunen. Eftersom den offentliga sektorns främsta uppgift är att bidra till 

medborgarnas välstånd är det rimligt att kommunerna sätter och följer upp mål för 

invånarnöjdhet för att på så sätt kunna utvärdera och utveckla organisationen. Att mål för 

invånarnöjdhet förekommer i en stor omfattning tyder också på att New Public 
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Management är en styrningsteknik som har fått stort genomslag i den kommunala 

organisationen. Målen för invånarnöjdhet är inte sällan baserade på de önskemål och 

förväntningar som finns hos kommuninvånarna (Christensen & Lægreid, 2002) och det 

verkar finnas en önskan bland kommunerna att göra invånarna ännu mer delaktiga i 

utformningen av målen.  

Målsättningen skiljer sig ofta stort mellan olika kommuner, även om vissa typer av mål är 

betydligt mer vanligt förekommande än andra. Exempelvis anses den allmänna 

ekonomiska tillväxten vara ett högt prioriterat mål (se tabell 5.5) medan mål inom 

kategorin ”Platsens stillhet” inte förekommer överhuvudtaget (se tabell 5.3). Här kan det 

också handla om att kommunen agerar på ett sätt som samhället uppfattar som legitimt. 

Det finns givetvis stora skillnader i människors intressen och därmed är åsikterna kring 

vad som gör en plats attraktiv delade. Dock så har vissa kategorier av mål inflytande på 

fler människor än vad andra kategorier har. Den ekonomiska situationen är en sådan 

faktor som är synonymt med välstånd på så sätt att det i stort sett är omöjligt att kunna 

leva ett ansenligt liv utan möjlighet att kunna försörja sig. En hög grad av sysselsatta 

bidrar också till minskat utanförskap i samhället. Behovet av stillhet i en kommun är 

däremot något som det kan råda delade meningar om och som snarare associeras till en 

viss typ av människor än till samhället i stort. Att det också finns en kategori av mål som 

benämns ”Energi och atmosfär av staden” visar på att det också existerar människor som 

efterfrågar motsatsen till lugn och ro. Det är endast två kommuner i urvalet som har mål 

under denna kategori (se tabell 5.2) tyder på att kommuner överlag är försiktiga i att ta 

ställning till om deras image ska kännetecknas varken det ena eller det andra. Detta är 

också något som tyder på att den normativa grenen av intressentteorin är av störst 

betydelse i kommunerna, då de inte har något intresse av att särbehandla vissa 

samhällsgrupper.  

Vad gäller redovisning av måluppfyllelsen är färgskala den absolut vanligaste metoden. 

Troligtvis är anledningen till detta de många fördelarna som finns med denna typ av 

redovisning. Att måluppfyllelsen tilldelas en viss färg på en specifik skala innebär i 

princip automatiskt att det rör sig om ett mål som utan vidare svårigheter är mätbart, 

vilket är ett av kriterierna för att en målsättning ska uppfylla sin funktion (Shahin & 

Mahbod, 2007). Sett ur det ökade kravet på accountability i kommuner där de tar ansvar 

för att medborgarna är insatta i verksamheten är färgskala ett bra alternativ till ett 
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redovisningssystem som är lättbegripligt och inte kan misstolkas av de som berörs av 

informationen som redovisningen ger. En färgskala bidrar också till en bättre transparens 

än vad exempelvis redovisning genom enbart text hade gjort, där måluppfyllelsen riskerar 

att formuleras otydligt för åtminstone en del av medborgarna. Genom en enkel färgskala 

kan alla invånare utan någon som helst svårighet få insyn i hur väl kommunen uppfyller 

sina mål. 

En annan forskningsfråga i studien är hur redovisningen av mål och måluppfyllelse av 

nöjda invånare skiljer sig mellan kommuner. Som nämnts genomgående i denna studie så 

finns det inte krav på något enhetligt tillvägagångssätt för redovisning av invånarnöjdhet, 

och skillnaderna mellan kommunerna i vad och hur de redovisar är ofta stora. För att 

enklast svara på forskningsfrågan är det därför lämpligast att utgå från skillnaderna 

mellan de olika storleksgrupperna. Kommuner med en jämlik befolkningsstruktur bör i 

många fall vila på ungefär samma värderingar och idéer kring sådant som berör 

invånarnöjdhet. Exempelvis kan invånare i mindre landsbygdskommuner inte förvänta sig 

samma nöjesutbud som större kommuner, medan befolkningen i de större kommunerna 

inte kan förvänta sig de lägre boendekostnaderna som ofta kännetecknar mindre 

kommuner. Storleken verkar inte ha någon betydelse vad gäller benägenheten att redovisa 

mål och måluppfyllelse kring invånarnöjdhet (se tabell 5.1). Med stor sannolikhet beror 

det på att det primära målet är detsamma för alla kommuner oavsett storlek, nämligen att 

bidra till välfärd hos invånarna (Kloot & Martin, 2000). Behovet av nyckeltal som mäter 

hur väl kommunen lever upp till detta är därför lika stort i alla kommuner. Något som 

däremot skiljer sig åt är vilka typ av mål som är populära bland de olika 

storleksgrupperna.  

Mål under den övergripande kategorin ”Bebyggelse och mångfald” tycks vara vanligare i 

större kommuner än vad det är i mindre och mellanstora kommuner (se tabell 5.2). En 

förklaring till detta kan vara platsmarknadsföringens inslag i de kommunala 

årsredovisningarna. Större kommuner har ofta för avsikt att locka till sig fler nya invånare 

och företag än vad mindre och mellanstora kommuner har. Genom att marknadsföra 

kommunens ställning i frågan kring ”Bebyggelse och mångfald” med hjälp av 

årsredovisningen finns potential att intressera fler än enbart den befintliga befolkningen 

(Beckmann & Zenker, 2012). Om en kommun kan visa på att detta är en fråga som 

prioriteras finns det möjlighet att locka till sig en bredare kompetens vilket i sin tur leder 
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till att kommunen blir mer attraktiv för företag inom olika typer av branscher. Detta 

bidrar till att kommunen blir mer konkurrenskraftig i förhållande till andra kommuner i 

liknande storlek som inte lägger lika stort fokus på att upprätta mål kring ”Bebyggelse 

och mångfald”. 

Något förvånande tycks mål kring den övergripande kategorin ”Natur och rekreation” 

vara mer betydelsefull ju större storleksgrupp det handlar om (se tabell 5.3). För de större 

kommunerna rör det till och med sig om den typ av mål som förekommer hos störst antal 

kommuner inom storleksgruppen. En kommun med ett förhållandevis lågt invånarantal 

bör rimligtvis innebära att närheten till naturupplevelser är stor. Det gäller inte minst om 

kommunen också har en stor yta. Samtidigt borde en låg befolkningsmängd också öppna 

för ett mer hållbart samhälle med lägre miljöpåverkan jämfört med tätbebodda större 

kommuner där både fler människor och fordon dagligen är i rörelse. Kanske är det just 

detta som gör att mindre kommuner inte anser sig ha ett lika stort behov av att upprätta 

mål med fokus på ”Natur och rekreation”. En mindre kommun med rik natur och låga 

mängder utsläpp uppfyller automatiskt invånarnas förväntningar, vilket gör att det inte 

uppstår något legitimitetsgap (Deegan & Unerman, 2011). I större kommuner där både 

nya bostäder och tomter till olika verksamheter etableras i ett högre tempo är ställningen 

till frågan inte alltid lika självklar. Likväl är förväntningarna hos invånarna minst lika 

stora som i landsbygdskommunerna att kommunen ska bedriva en verksamhet som är 

hållbar på lång sikt. För att minska legitimitetsgapet och förtydliga hur kommunens 

miljöarbete ser ut är det därför viktigare för större kommuner att upprätta mål kring 

”Natur och rekreation” än vad det är i mindre kommuner. 

Mål som berör ”Arbetstillfällen” är ungefär lika vanligt förekommande i 

årsredovisningarna i de tre storleksgrupperna (se tabell 5.5). Som tidigare nämnts är alla 

människor beroende av en stabil inkomst för att kunna försörja sig själva och sin familj. 

Därför är det inte konstigt att mål kring ”Arbetstillfällen” är de som förekommer i flest 

mindre och mellanstora kommuner. En låg arbetslöshet bidrar med andra ord till en ökad 

välfärd och därmed till en högre grad av nöjda invånare. Samtidigt är kommuner oavsett 

storlek beroende av arbetsföra invånare för att få in de skatteintäkter som finansierar en 

stor del av verksamheten. Att kommunen anses vara attraktiv för företag är också viktigt 

då det skapar arbetstillfällen som bidrar till att befintliga invånare stannar medan nya 

invånare eventuellt lockas till kommunen. De mål som går under den övergripande 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

62 

 

kategorin ”Arbetstillfällen” är därför lika viktiga internt i kommunens organisation som 

det är för intressenterna i form av invånare och företag. Detta visar på intressentteorins 

inflytande i de kommunala årsredovisningarna, där mål upprättas för att skapa ett samspel 

mellan kommunen och dess intressenter som är till gagn för båda parterna (Deegan & 

Unerman, 2011). 

När det kommer till den övergipande kategorin ”Kostnadseffektivitet” verkar det också 

vara något som verkar viktigare ju större kommungrupp det handlar om (se tabell 5.8). 

”Allmänna prisnivån i staden” tycks inte vara en fråga som svenska kommuner tar 

ställning till i redovisningen, rimligtvis för att skillnaderna inom landets gränser i princip 

är obefintliga och att det inte är något som en kommun direkt kan påverka. 

”Kostnadseffektivitet” handlar därför i den här studiens fall om bostadsmarknaden, både 

vad gäller priser och tillgänglighet. Detta är en fråga som i högre grad berör större 

kommuner, där efterfrågan på bostäder allt som oftast är som störst. Kraven på att kunna 

erbjuda ett någorlunda stort och varierat utbud av bostäder är därför stora i de större 

kommunerna, samtidigt som bostadspriserna utgör en konkurrensfaktor mot andra 

kommuner, gör frågan än mer problematisk. Då mjuka nyckeltal bör vara utformade efter 

invånarnas önskemål (Veenhoven, 2002) samtidigt som målen måste vara uppnåeliga och 

realistiska för att de på sikt ska vara trovärdiga (Shahin & Mahbod, 2007) gör det ännu 

svårare för kommuner att bestämma en nivå som accepteras av invånarna, både när det 

kommer till priser och utbud på bostadsmarknaden.  

Mål som berör den för studien ytterligare kategorin ”Fritidsliv” hör inte till de vanligaste i 

svenska kommuner (se tabell 5.8). Procentuellt är sådana mål dock vanligare i mindre 

kommuner än vad det är i mellanstora och större kommuner (se tabell 5.8). Anledningen 

till detta kan vara att risken för att ett legitimitetsgap ska uppstå är större i mindre 

kommuner som inte alltid har humankapital nog för att bedriva olika kultur- och 

idrottsverksamheter på längre sikt. I mellanstora och större kommuner finns det ofta 

förutsättningar för att skapa ett stort engagemang kring föreningar som bidrar till ett brett 

utbud av fritidsaktiviteter på orten. Dessutom bör en kommun med fler invånare arrangera 

fler och större evenemang än kommuner med färre invånare. Behovet av att upprätta mål 

för ”Fritidsliv” är därför inte lika stort i mellanstora och större kommuner, där de ideella 

krafterna finns och kvarstår oavsett. 
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En annan av studiens ytterligare kategorier är ”Infrastruktur”. Mål kring denna kategori är 

procentuellt sett betydligt mer vanligt förekommande hos större kommuner i jämförelse 

med mindre och mellanstora kommuner (se tabell 5.8). Det är kanske inte så konstigt med 

tanke på att pendlingen till och från större kommuner skapar ett behov av fungerande 

kommunikationer och trafiksäkra vägar i stadsmiljö på ett helt annat sätt än vad som 

krävs i kommuner med betydligt färre invånare. Även om det är kommunen som fattar 

beslut kring infrastruktur så är de beroende av andra myndigheter och privata aktörer för 

att kunna verkställa det. För att målen kring ”Infrastruktur” ska kunna uppnås och bidra 

till invånarnöjdhet måste kommunen därför upprätta kontrakt och fördela ansvaret mellan 

olika organisationer, vilket betyder att New Public Management är en styrningsfilosofi 

som inte minst förekommer i de större kommunernas målsättning (Christensen & 

Lægreid, 2002). 

Den tredje och sista forskningsfrågan i denna studie handlar om hur utvecklingen har sett 

ut mellan år 2014 och 2016 vad gäller redovisning av mål och måluppfyllelse för nöjda 

invånare hos de svenska kommunerna. Överlag har utvecklingen varit svag mellan åren, 

även om andelen kommuner med målredovisning kring invånarnöjdhet har ökat något (se 

tabell 5.1). Dock så bör det nämnas att en övervägande majoritet av totala antalet 

kommuner i urvalet hade mål för båda åren, och de ökade kraven som ställs på 

transparens och jämförbarhet i kommunala redovisningen tycks följas strikt. Detta trots 

att det enligt lag inte finns något som tvingar till att inkludera mjuka nyckeltal såsom 

invånarnöjdhet i redovisningen. Ökningen av andelen kommuner som redovisat mål för 

invånarnöjdhet har varit störst bland de mindre kommunerna, vilket kan tyda på att 

kunskapen om betydelsen av transparens och jämförbarhet i redovisningen har vuxit sig 

större i denna storleksgrupp bara på senare år. 

Mål som berör samtliga fyra kategorier i CSI har totalt sett ökat något mellan åren 2014 

och 2016 (se tabellerna 5.2, 5,3, 5.5 och 5.8). Det ger i sig inget svar på om någon av 

kategorierna har ökat i betydelse mellan 2014 och 2016 då totala antalet kommuner i 

urvalet som redovisar mål och måluppfyllelse kring invånarnöjdhet har blivit något fler 

(se tabell 5.1). En fråga som dock kan besvaras med hjälp av de siffror som tagits fram av 

den här studien är hur utvecklingen för vissa av de övergripande kategorierna har sett ut 

bland de olika storleksgrupperna.  
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Vad gäller mål som går under huvudkategorin ”Natur och rekreation” har de procentuellt 

sett blivit betydligt vanligare hos de större kommunerna år 2016 än vad de var år 2014 (se 

tabell 5.3). Det betydligt vanligaste målet handlade om attributet ”Miljökvalitet” för båda 

åren, vilket faktiskt också var det mål som ökade mellan åren i storleksgruppen. Att 

miljömål är så pass populära i framförallt större kommuner kan bero på att dessa vill 

minska legitimitetsgapet, där kravet på klimatanpassning växer sig starkare i hela 

samhället. 

Målen som hör till huvudkategorin ”Arbetstillfällen” är med marginal det vanligaste totalt 

sett i både 2014 och 2016 års årsredovisningar (se tabell 5.5).  Dock så verkar dess 

popularitet ha minskat något bland de mindre kommunerna. Framförallt är det målet som 

i studien benämns som ”Näringsliv/Företagsklimat” som bidragit till minskningen (se 

tabell 5.7). Vad den sviktande populariteten beror på är svårt att svara på då 

företagsetableringar är viktigt för alla, och inte minst mindre kommuner. En förklaring 

skulle kunna vara att målen från 2014 var tidsbegränsade, vilket ett realistiskt mål bör 

vara (Shahin & Mahbod, 2007). I sådana fall är det fullt rimligt att nya mål hunnit 

upprättas under verksamhetsåret 2016. 

Slutligen har mål under huvudkategorin ”Kostnadseffektivitet” haft sin största 

procentuella ökning mellan år 2014 och 2016 bland de större kommunerna (se tabell 5.8). 

Kategorin behandlar som tidigare nämnts bostadsmarknaden, vilket inte enbart påverkas 

av kommunens egna beslut utan också av konjunktursvängningarna i samhällsekonomin. 

Staten har som en av kommunens intressenter (Steingrüber, 2009) ett visst inflytande på 

kommunens målsättningar. Detsamma gäller även invånare, vars efterfrågan också styr 

hur kommunens mål gällande bostadsmarknaden kommer att se ut. Inslaget av 

intressentteorin är därför påfallande när det rör sig om mål som behandlar 

”Kostnadseffektivitet” (se tabell 5.8). Något som talar emot att detta resonemang 

förklarar skillnaden mellan år 2014 och 2016 är att antalet mindre kommuner med mål 

kring ”Kostnadseffektivitet” är oförändrat medan antalet mellanstora kommuner med 

sådana mål har minskat. En annan förklaring kan då vara att mål angående 

bostadsmarknaden ofta kan vara väldigt konkreta, speciellt om det handlar om ett planerat 

projekt. Det gör återigen att det kan röra sig om tidsbegränsade mål. 
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6.3 Begränsningar 

I denna studie har vi granskat årsredovisningarna för 145 av Sveriges kommuner, det vill 

säga hälften av det totala antalet. Det innebär att ingen hänsyn överhuvudtaget har tagits 

till de 145 övriga. För flertalet av attributen i CSI innebär det att bilden inte blir 

rättvisande om studien ska bedömas som generaliserande för hela riket. Särskilt de 

mindre populära attributen blir lidande av detta, men också kring de där skillnaderna 

mellan år 2014 och 2016 inte är stora. Att studien inte ger någon helhetsbild kring hur 

utvecklingen av mål för invånarnöjdhet har sett ut i svenska kommuner är en praktisk 

begränsning för studien. 

En annan av den här studiens begränsningar är att vi enbart utgått från att invånarnöjdhet 

mäts genom de attribut som ingår i Zenker et al (2009) Citizen Satisfaction Index (CSI). I 

de fall ett mål som berör invånarnöjdhet inte kunde kategoriseras under något av 

attributen hanterades det genom att de hamnade under egenskapade kategorier. Det har 

därmed inte tagits någon hänsyn till andra beprövade index eller vetenskapliga metoder 

som syftar till att mäta nöjdheten hos invånare. Kunskapen om vad som överlag gör 

människor nöjda hade kunnat stärkas ytterligare genom att utgå från socialpsykologisk 

forskning och teorier, vilket hade fungerat som ett bra komplement till CSI eller 

åtminstone som en bakgrundsbeskrivning till vad attributen i CSI och invånarnöjdhet 

grundar sig på rent vetenskapligt. Dessa faktorer kan betraktas som teoretiska 

begränsningar för studien. 

6.4 Studiens bidrag 

Denna studie bidrar till forskningen kring hur invånarnöjdhet som begrepp tolkas av 

kommuner. Den tidigare forskning som vi har tagit del av som berör invånarnöjdhet har 

utgått från den enskilda individens uppfattningar om vilka faktorer som gör en plats 

attraktiv (Insch & Florek, 2008; Zenker et al, 2009). Forskning kring invånarnöjdhet sett 

ur kommuners eller städers perspektiv är såvitt vi vet ovanligt förekommande. Med 

anledning av detta har vi genom kartläggningen av hur kommuner redovisar mål och 

måluppfyllelse av invånarnöjdhet bidragit till en annan synvinkel på frågan om vad som 

gör en plats attraktiv. Detta är viktigt, inte minst för att det ska vara möjligt att avgöra hur 

viktigt kommuner anser att det är att marknadsföra sig själva för att människor ska vilja 

bo och verka där. 
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De resultat som getts av tidigare forskning kring platsmarknadsföring och dess betydelse 

för kommuner bekräftats genom den här studien. I enlighet med vad Beckmann och 

Zenker (2012) beskriver så visar denna studie tydligt på att kommuners 

platsmarknadsföring riktar sig till invånare, besökare och företag medan redovisningen av 

mål och måluppfyllelse kring invånarnöjdhet kan ses som kommunens strategi respektive 

verkställande som Anholt (2008) nämner. 

Studien bidrar också till att ha skapat en mer praktisk bild av hur kommuner går tillväga 

för att skapa välfärd hos invånarna. Detta är något som är ständigt relevant, och till 

skillnad från index såsom CSI kan de faktorer som kommuner anser vara viktigt vad 

gäller invånarnöjdhet förändras över tiden. Genom den kartläggning som gjordes i studien 

uppenbarades sex kategorier utöver de attribut som återfinns i CSI, som också har en 

stark koppling till invånarnöjdhet. 

6.5 Förslag till framtida forskning 

Den här har studien har betonat att det mjuka nyckeltalet invånarnöjdhet kan användas 

som mått för hur attraktiv en kommun är att bo och leva i. Frågan om det kan finnas andra 

faktorer än nöjdheten bland invånarna som gör en kommun attraktiv är något som hade 

varit intressant att behandla i framtida forskning. Enligt Niedomysl (2006) är en plats som 

mest attraktiv när den maximerar en individs krav, behov och preferenser. Dessa tre 

behöver nödvändigtvis inte vara kopplade till nöjdheten med platsens egenskaper, utan 

kan bero på många andra faktorer som exempelvis familjesituation, ålder, ekonomisk 

situation eller andra personliga orsaker. Forskning kring vad som krävs för att kraven, 

behoven och preferenserna ska vara uppfyllda hade bidragit till en djupare förståelse för 

vad som gör en kommun mer attraktiv än andra.  

Vi har i denna studie enbart utgått från det som ordagrant står i kommuners 

årsredovisningar för att presentera resultatet kring vilka faktorer som kommuner anser är 

viktiga när det kommer till att bedöma invånarnöjdhet. Något som skulle kunna göras i 

framtida forskning är att ta personlig kontakt med redovisningsansvariga i kommuner, för 

att genom intervjuer klargöra kring hur det resoneras vid upprättandet av mål för 

invånarnöjdhet. En kvantitativ enkätundersökning hade också kunnat möjliggöra ett 

resultat kring exempelvis vilka attribut i CSI som anses vara viktiga och vilka som anses 

vara mindre viktiga. 
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Den här studien undersökte endast hur utvecklingen av mål kring invånarnöjdhet i 

svenska kommuner sett ut under ett kort tidsintervall. Det visade att sig att utvecklingen 

varit nästintill obetydlig mellan åren 2014 och 2016. Framtida forskning skulle kunna 

undersöka hur skillnaderna vad gäller redovisning av mål och måluppfyllelse kring 

invånarnöjdhet sett ut under en längre tidsperiod. Detta hade öppnat för en djupare 

diskussion och jämförelse som gett insikt kring vilka faktorer som idag anses bidra till 

invånarnöjdhet men som inte ansågs göra det förr. Då skillnaderna i hur redovisningen ter 

sig mellan olika kommuner är stora skulle däremot en studie som innefattat fler 

kommuner än de 145 som vi undersökte troligen inte resulterat i annorlunda slutsatser än 

vad som framgår av denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                     Bång & Persson 

68 

 

Referenser 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

Ale kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://ale.se/kommun--politik/om-ale-kommun/ekonomi-och-arsredovisning.html 

Ale kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://ale.se/kommun--politik/om-ale-kommun/ekonomi-och-arsredovisning.html 

Alvesta kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.alvesta.se/om-kommunen/Resultat/Resultat/Arsredovisning/ 

Alvesta kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.alvesta.se/om-kommunen/Resultat/Resultat/Arsredovisning/ 

Anholt, S. (2008). Place branding: Is it marketing, or isn’t it? Place Branding and Public 

Diplomacy 4(1): 1-6. 

Arboga kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-04-20 från 

https://www.arboga.se/kommun--politik/kommunfakta/ekonomi/arsredovisningar-och-

delarsrapporter.html 

Arboga kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.arboga.se/kommun--politik/kommunfakta/ekonomi/arsredovisningar-och-

delarsrapporter.html 

Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2009). Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber. 

Azma, F. (2010). Qualitative indicators for the evaluation of universities performance. 

Procedia – Social and Behavioral Sciences 2(2): 5408-5411. 

Beckmann, C. S., & Zenker, S. (2012). Place Branding: A Multiple Stakeholder 

Perspective. Bidrag presenterat vid konferensen: 41st European Marketing Academy 

Conference, Lissabon, Portugal, 22 – 25 maj 2012. 

Bengtsfors kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.bengtsfors.se/sidor/kommun-och-politik/ekonomi-och-

budget/arsredovisning.html 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

69 

 

Berglund, E. (2013). Perspektiv på platsmarknadsföring (Kandidatuppsats). Stockholm: 

Institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan. Tillgänglig: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:641892/FULLTEXT02.pdf 

Bjurholm kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.bjurholm.se/Ekonomi 

Boden kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.boden.se/bodens-kommun/kommunensekonomi_arsredovisning 

Bolagsverket. (2017). Årsredovisningens delar – aktiebolag. Hämtad 2018-03-17 från 

http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/delar 

Borlänge kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.borlange.se/kommun-och-politik/ekonomi/budget-arsredovisning-

ekonomiska-rapporter/ 

Borlänge kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.borlange.se/kommun-och-politik/ekonomi/budget-arsredovisning-

ekonomiska-rapporter/ 

Botkyrka kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.botkyrka.se/kommun--politik/ekonomi-och-styrning/arsredovisning.html 

Botkyrka kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.botkyrka.se/kommun--politik/ekonomi-och-styrning/arsredovisning.html 

Braun, E., Kavaratzis, M., & Zenker, S. (2013). My city – my brand: the different roles of 

residents in place branding. Journal of Place Management and Development 6(1): 18-28.  

Braun, E. (2008). City Marketing: Towards an Integrated Approach (No. EPS-2008-142-

ORG). ERIM Ph.D. Series Research in Management. Erasmus Research Institute of 

Management. 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business research methods. Oxford: Oxford University 

Press. 

Burlöv kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://burlov.se/kommunpolitik/omburlov/ekonomi/arsredovisning.4.61db301015981f64

489b7fc0.html 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

70 

 

Burlöv kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://burlov.se/kommunpolitik/omburlov/ekonomi/arsredovisning.4.61db301015981f64

489b7fc0.html 

Caldwell, N., & Freire, J. R. The difference between branding a country, a region and a 

city: applying the brand box model. Brand Management 12(1): 50-61. 

Chatfield, A., & AlAnazi, J. (2013). Service quality, citizen satisfaction, and loyalty with 

self-service delivery options to transforming e-government services. Bidrag presenterat 

vid konferensen: 24th Australasian Conference on Information Systems, Melbourne, 

Australien, 4 – 6 december 2013. 

Christensen, T., & Lægreid, P. (2002). New Public Management: puzzles of democracy 

and the influence of citizens. The Journal of Political Philosophy 10(3): 267-295.  

CIPFA. (2016). Integrated thinking and reporting: Focusing on value creation in the 

public sector. Hämtad 2018-03-20 från http://www.cipfa.org/cipfa-thinks/cipfa-thinks-

articles/integrated-reporting-focusing-on-value-creation 

Coy, D., Dixon, K., Buchanan, J., Tower, G. (1997). Recipients of public sector annual 

reports: Theory and an empirical study compared. British Accounting Review, 29(2): 103-

127. 

Dawes, J. (1999). The Relationship between Subjective and Objective Company 

Performance Measures in Market Orientation Research: Further Empirical Evidence. 

Marketing Bulletin 10(3): 65-75. 

Deegan, C., & Unerman, J. (2011) Financial Accounting Theory: Second European 

Edition. Berkshire: McGraw-Hill. 

De Franco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. S. (2011). The benefits of financial statement 

comparability. Journal of Accounting Research 49(4): 895-931. 

Degerfors kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.degerfors.se/kommun-och-politik/kommunfakta/ekonomi/ekonomisk-

planering-och-uppfoljning.html 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

71 

 

Degerfors kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.degerfors.se/kommun-och-politik/kommunfakta/ekonomi/ekonomisk-

planering-och-uppfoljning.html 

Doran, G. T. (1981). There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and 

objectives. Management Review 70(11): 35-36. 

Eda kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-25 från 

https://eda.se/ekonomi-och-styrning/arsredovisning__141 

Eksjö kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.eksjo.se/kommunen/som_organisation/ekonomi/budget_aarsredovisning/aarsr

edovisning_och_bokslut_i_korthet 

Eksjö kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.eksjo.se/kommunen/som_organisation/ekonomi/budget_aarsredovisning/aarsr

edovisning_och_bokslut_i_korthet 

Enköping kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://enkoping.se/kommun-och-politik/demokrati-och-insyn/mal-budget-och-

uppfoljning.html 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2002). Metodpraktikan: 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik.  

Eslöv kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.eslov.se/kommunpolitik/kommunensekonomi/arsredovisning.7385.html 

Eslöv kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.eslov.se/kommunpolitik/kommunensekonomi/arsredovisning.7385.html 

Fagersta kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.fagersta.se/kommunpolitik/ekonomi/arsredovisning.4.484bdb9514c665e73fc

37848.html 

Fagersta kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.fagersta.se/kommunpolitik/ekonomi/arsredovisning.4.484bdb9514c665e73fc

37848.html 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

72 

 

Falkheimer, J. (2010). Hur skapar man kommunala varumärken? Image och 

attraktionskraft i Skåne, 38-41. Region Skåne. 

Flen kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-04-20 från https://flen.se/om-

flen/ekonomi-budget/arsredovisning/ 

Freeman, R. E., & Reed, D. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective 

on Corporate Governance. California Management Review 25(3): 88-106. 

Friedman, A. L., & Miles, S. (2006) Stakeholders – theory and practice. New York: 

Oxford University Press. 

Gislaved kommun. (2015). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.gislaved.se/kommunochpolitik/kommunfakta/ekonomiochbudget.218.html 

Gnosjö kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.gnosjo.se/kommunpolitik/ekonomi/arsredovisningochbokslut.4.7af7192113c1

a4d68f7fd6.html 

Gnosjö kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.gnosjo.se/kommunpolitik/ekonomi/arsredovisningochbokslut.4.7af7192113c1

a4d68f7fd6.html 

Gordon, I., & Gallery, N. (2011). Assessing financial reporting comparability across 

institutional settings: the case of pension accounting. The British Accounting Review 

44(1): 11-20. 

 Graham, J., Plumptre, T. W., & Amos, B. (2003). Principles for good governance in the 

21
st
 century. Ottawa:  Institute On Governance. 

Gray, R. (1992). Accounting and environmentalism: an exploration of the challenge of 

gently accounting for accountability, transparency and sustainability. Accounting, 

organizations and society 17(5): 399-425. 

Gruening, G. (2001). Origin and theoretical basis of New Public Management. 

International Public Management Journal 4(1): 1-25. 

Grönlund, A., Tagesson, T., & Öhman, P. (2010). Principbaserad redovisning. Lund: 

Studentlitteratur. 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

73 

 

Gävle kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://issuu.com/gavlekommun 

Götene kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.gotene.se/kommunochpolitik/omkommunen/ekonomi/arsredovisning.17652.h

tml 

Götene kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.gotene.se/kommunochpolitik/omkommunen/ekonomi/arsredovisning.17652.h

tml 

Hallowell, R. (1996). The relationships of customer satisfaction, customer loyalty, and 

profitability: an empirical study. International Journal of Service Industry Management 

7(4): 27-42. 

Hallstahammar kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.hallstahammar.se/Kommun-politik/mal-och-budget/ 

Halmstads kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-03-27 från 

https://www.halmstad.se/kommunpolitik/malochresultat/resultatochuppfoljning/arsredovi

sning.1023.html 

Hayes, B. E. (1998). Measuring customer satisfaction: Survey design, use, and statistical 

analysis methods. Milwaukee: ASQ Quality Press. 

Holzer, M., & Yang, K. (2004). Performance measurement and improvement: An 

assessment of the state of the art. International Review of Administrative Sciences 70(1): 

15–31. 

Hällefors kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.hellefors.se/kommunpolitik/ekonomi/arsredovisning.4.71dc73b713466815fe

5800013419.html 

Härnösand kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.harnosand.se/kommunen/ekonomiochupphandling/budgetocharsredovisning/

kommunensarsredovisning.4.4442d9b112eb41df9dd80001298.html 

Härnösand kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.harnosand.se/kommunen/ekonomiochupphandling/budgetocharsredovisning/

kommunensarsredovisning.4.4442d9b112eb41df9dd80001298.html 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

74 

 

Hässleholm kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-04-20 från 

https://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen/ekonomi-och-

budget/arsredovisning.html 

Hässleholms kommun. (2017). Årsredovisning. Hämtad 2018-03-27 från 

http://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen/ekonomi-och-

budget/arsredovisning.html  

Höganäs kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.hoganas.se/Invanare/kommun-och-politik/ekonomi/ekonomirapporter/ 

Insch, A., & Florek, M. (2008). A great place to live and, work and play – 

conceptualising place satisfaction in the case of a city’s residents. Journal of Place 

Management and Development 1(2): 138-149. 

Karlshamn kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Organisation/Kommunledning/Ekonomi/

Bokslut/ 

Karlshamn kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Organisation/Kommunledning/Ekonomi/

Bokslut/ 

Karlskrona kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/vision-mal-och-budget/arsredovisning/ 

Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical 

framework for developing city brands. Place branding 1(1): 58-73. 

Kloot, L., & and Martin, J. (2000). Strategic performance management: A balanced 

approach to performance management issues in local government. Management 

Accounting Research 11(1): 231-251. 

Kotler, P., Nebenzahl, I. D., Lebedenko, V., Rainisto, S. K., Gertner, D., Clifton, R., ... 

Aaker, D. (2004). Where is place branding heading? Place Branding 1(1): 12-35.  

Kristianstads kommun. (2017). Årsredovisning, delårsrapport. Hämtad 2018-03-27 från 

https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och 

politik/kommunfakta/ekonomi/arsredovisning-delarsrapport/ 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

75 

 

Lalli, M. (1992). Urban-related identity: theory, measurement, and empirical findings. 

Journal of Environmental Psychology 12(4): 285-303. 

Lane, J. E. (2002). New Public Management: an introduction. London: Routledge. 

Latham, G. P., Borgogni, L., & Petitta, L. (2008). Goal setting and performance 

management in the public sector. International Public Management Journal 11(4): 385-

403. 

Liao, P,-S. (2009). Parallels between objective indicators and subjective perceptions of 

quality of life: a study of metropolitan and county areas in Taiwan. Social Indicators 

Research 91(1): 99-114. 

Lindvall, J. (2011). Verksamhetsstyrning: Från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning. Lund: Studentlitteratur. 

Lunds kommun. (2017). Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag. Hämtad 

2018-03-27 från https://www.lund.se/kommun--politik/ekonomi/arsredovisning/ 

Lysekil kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.lysekil.se/kommun-och-politik/kommunfakta/ekonomi.html 

Lysekil kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.lysekil.se/kommun-och-politik/kommunfakta/ekonomi.html 

Markaryd kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.markaryd.se/nyheter/arsredovisning-budget-mm 

Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2012). Management control systems: 

Performance measurement, evaluation and incentives. Harlow: Pearson Education. 

Mjölby kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.mjolby.se/11139.html 

Mjölby kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.mjolby.se/11139.html 

Moynihan, D. P. (2008). The dynamics of performance management: Constructing 

information and reform. Washington, DC: Georgetown University Press. 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

76 

 

Mölndal kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-04-20 från 

https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/ekonomi-och-

budget/arsredovisningar.html 

Mörbylånga kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.morbylanga.se/kommun-politik/kommunfakta/Ekonomi/arsredovisning/ 

Niedomysl, T. (2004). Evaluating the effects of place-marketing campaigns on 

interregional migration in Sweden. Environment and planning A, 36(11), 1991-2009. 

Niedomysl, T. (2006). Migration and place attractiveness (Doktorsavhandling, 

Geografiska regionstudier, 68). Uppsala: Auditorium Minus. Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:168343/FULLTEXT01.pdf  

Nora kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.nora.se/kommunpolitik/kommunfakta/ekonomiochbudget.4.530ff22612628e

6f44b800013527.html 

Nora kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.nora.se/kommunpolitik/kommunfakta/ekonomiochbudget.4.530ff22612628e

6f44b800013527.html 

Norrköping kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/arsredovisning.html 

Nyckeltalsinstitutet. (2018). Historia. Hämtad 2018-03-23 från 

http://www.nyckeltal.se/om-oss/historia/ 

Nynäshamn kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-04-20 från 

https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Mal-budget-och-

styrning/Arsredovisning.html 

Nynäshamn kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Mal-budget-och-

styrning/Arsredovisning.html 

O’Flynn, J. (2007). From New Public Management to public value: Paradigmatic change 

and managerial implications. The Australian Journal of Public Administration 66(3): 353-

366. 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

77 

 

Oliver, R. L. 1997. Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Customer. Boston: 

McGraw-Hill. 

Orsa kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.orsa.se/default.asp?PageID=641 

Osby kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.osby.se/kommun--politik/om-osby-kommun/kommunens-

ekonomi/delarsrapporter-och-arsredovisning.html 

Osby kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.osby.se/kommun--politik/om-osby-kommun/kommunens-

ekonomi/delarsrapporter-och-arsredovisning.html 

Park, H., & Blenkinsopp, J. (2011). The roles of transparency and trust in the relationship 

between corruption and citizen satisfaction. International Review of Administrative 

Science 77(2): 254-274. 

Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). Citizen attitudes toward transparency in 

local government. The American Review of Public Administration 37(3): 306-323. 

Rainisto, S. K. (2003). Success factors of place marketing: A study of place marketing 

practices in Northern Europe and the United States (Doktorsavhandling, Helsinki 

University of Technology, 4). Esbo: Department of Industrial Engineering and 

Management 

Region Skåne. (2010). Image och attraktionskraft i Skåne.  

SCB. (2017). Resultat - Medborgarundersökningen 2017. Hämtad 2018-03-27 från 

http://www.scb.se/vara-tjanster/insamling-och-undersokning/scbs-

medborgarundersokning/resultat-medborgarundersokningen-2017/ 

SFS 1974:152. Kungörelse om beslutad ny regeringsform. Stockholm: 

Justitiedepartementet 

SFS 1997:614. Lag om kommunal redovisning. Stockholm: Finansdepartementet. 

Shahin, A., Mahbod. A, M. (2007). Prioritization of key performance indicators: An 

integration of analytical hierarchy process and goal setting. International Journal of 

Productivity and Performance Management 56(3): 226-240. 

https://www.emeraldinsight.com/author/Shahin%2C+Arash
https://www.emeraldinsight.com/author/Mahbod%2C+M+Ali


                                                                                                                                     Bång & Persson 

78 

 

Shleifer, A. (1998). State versus private ownership. Journal of economic perspectives 

12(4): 133-150.  

Skinnskatteberg kommun. (2015). Årsredogörelse och bokslut 2014. Hämtad 2018-05-24 

från https://skinnskatteberg.se/om-kommunen/ekonomi/uppfoljning-och-rapporter/ 

SKL. (2017). Så styrs kommunerna. Hämtad 2018-05-12 från 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvst

yresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html 

SKL. (2017). Kommungruppsindelning 2017. Hämtad 2018-05-18 från 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsind

elning.2051.html 

SKL. (2018). Det här är Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Hämtad 2018-03-27 från 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kommunenskvaliteti

korthetkkik/dethararkkik.14456.html 

Sohn, B. C. (2016). The effect of accounting comparability on the accrual-based and real 

earnings management. Journal of Accounting and Public Policy 35(5): 513-539. 

Solna kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.solna.se/sv/om-solna/styrning-och-ekonomi/arsredovisning/arsredovisning-

2014/ 

Sotenäs kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-08-14 från 

http://www.sotenas.se/download/18.2fe247fd15ba4a91b8d908fd/1493303567260/%C3%

85rsredovisning%202016.pdf 

SOU 2016:24. En ändamålsenlig kommunal redovisning. Stockholm: Wolters Kluwer 

Offentliga Publikationer. 

Stedman, R. C. (2002). Toward a social psychology of place: Predicting behavior from 

place-based cognitions, attitude and identity. Environment and Behavior. 34(5): 561-581. 

Steingrüber, C. (2009). Intressenters påverkan på den kommunala redovisningen – om 

förändringar i tidens tecken (Kandidatuppsats). Göteborg: Samhällsvetenskapliga 

fakulteten, Göteborgs universitet. Tillgänglig: 

https://www.ips.gu.se/digitalAssets/1309/1309819_vt09-mag-christian-steingr--ber.pdf 

https://www.solna.se/sv/om-solna/styrning-och-ekonomi/arsredovisning/arsredovisning-2014/
https://www.solna.se/sv/om-solna/styrning-och-ekonomi/arsredovisning/arsredovisning-2014/


                                                                                                                                     Bång & Persson 

79 

 

Stone, M. M., & Ostrower, F. (2007). Acting in the public interest? Another look at 

research on nonprofit governance. Nonprofit and voluntary sector quarterly 36(3): 416-

438. 

Svenskt Näringsliv. (2003). Affärsstyrning – om verksamhetsstyrningen och företagets 

mjuka resurser. 

Syssner, J. (2012). Världens bästa plats? – Platsmarknadsföring, makt och 

medborgarskap. Lund: Nordic Academic Press. 

Sölvesborg kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://gamla.solvesborg.se/1079 

Sölvesborg kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://gamla.solvesborg.se/1079 

Tagesson, T., Klugman, M. & Ekström, M. L. (2013). What explains the extent and 

content of social disclosures in Swedish municipalities’s annual reports. Journal of 

Management & Governance 17(2): 217-235.  

Theodori, G. L. (2001). Examining the effects of community satisfaction and attachment 

on individual well-being. Rural sociology 66(4): 618-628. 

Tingsryd kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://tingsryd.se/om-kommunen/ekonomi/arsredovisning/ 

Tingsryd kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

https://tingsryd.se/om-kommunen/ekonomi/arsredovisning/ 

Valentinov, V. (2011). Accountability and the public interest in the nonprofit sector: a 

conceptual framework. Financial Accountability & Management 27(1): 32-42. 

Van Ryzin, G. G. (2004) The measurement of overall citizen satisfaction, Public 

Performance & Management Review 27(3): 9-28. 

Van Thiel, S. & Leeuw, F. L. (2002). The performance paradox in the public sector. 

Public Performance & Management Review 25(3): 267-281. 

Veenhoven, R. (2002). Why social policy needs subjective indicators. Social Indicators 

Research 58(1): 33-46. 



                                                                                                                                     Bång & Persson 

80 

 

Vårgårda kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.vargarda.se/medborgare/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-

budget/budget-planering-och-uppfoljning/uppfoljning-ekonomi.html 

Vårgårda kommun. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtad 2018-05-24 från 

http://www.vargarda.se/medborgare/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-

budget/budget-planering-och-uppfoljning/uppfoljning-ekonomi.html 

Västerås kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-04-20 från 

https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunfakta/ekonomi-och-budget.html 

Wall, T. D., Michie, J., Patterson, M., Wood, S. J., Sheehan, M., Clegg, C. W., & West, 

M. (2004). On the validity of subjective measures of company performance. Personnel 

Psychology 57(1): 95-118. 

Wüstemann, J., & Wüstemann, S. (2010). Why consistency of accounting standards 

matters: a contribution to the rules-versus-principles debate in financial reporting. Abacus 

46(1): 1-27. 

Zenker, S., Petersen, S., & Aholt, A. (2009). Development and implementation of the 

citizen satisfaction index (CSI): Four basic factors of citizens' satisfaction. Research 

Papers on Marketing and Retailing 39(1): 1-19. 

Zenker, S., Petersen, S., & Aholt, A. (2013). The Citizen Satisfaction Index (CSI): 

Evidence for a four basic factor model in a German sample. Cities 31(1): 156-164. 

Zenker, S., & Rütter, N. (2014). Is satisfaction the key? The role of citizen satisfaction, 

place attachment and place brand attitude on positive citizenship behavior. Cities 38(1): 

11-17. 

Östra Göinge kommun. (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 2018-05-24 från 

https://www.ostragoinge.se/kommun/ekonomi/ekonomisk-rapport/ 


