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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka och analysera hållbarhetsredovisningens förändring samt 

incitamenten bakom åtagandet av frivillig hållbarhetsredovisning i svenska kommuner. Utgångsläget för 

studien har varit att förklara hur kommunernas hållbarhetsredovisning har utvecklats och harmoniserats 

under perioden 2015–2019 samt vilka incitament som ligger bakom kommunernas frivilliga 

hållbarhetsredovisning. För att besvara studiens syfte och problemformulering har empiri samlats in 

genom en innehållsanalys av kommunernas hållbarhets- och årsredovisningar samt intervjuer. 

Innehållsanalysen har utförts på fem svenska kommuner och intervjuer har utförts med tre respondenter 

från hållbarhetsavdelningar i tre av studiens fem granskade kommuner. 

 

I analysen har insamlad empiri tolkats med hjälp av den teoretiska referensramen, vilken behandlar 

intressentteorin och legitimitetsteorin. Resultatet påvisar att kommunernas redovisningsform i de frivilliga 

hållbarhetsredovisningarna har utvecklats genom en övergång till separata hållbarhetsredovisningar. 

Resultatet konstaterar även att det sker ett skifte i kommunernas tillämpning av redovisningsstandard till 

att tillämpa SDG som redovisningsstandard i kommunernas hållbarhetsredovisningar. Till följd av 

övergången till tillämpningen av SDG som redovisningsstandard har antalet upplysta SDG:er ökat i 

majoriteten av kommunernas hållbarhetsredovisningar. Även upplysningsformen har förändrats genom 

en ökning av kvantifierade upplysningar, vilka redovisas verbalt i kombination med mätetal. Det framgår 

även en påtaglig ökning av harmonisering av hållbarhetsredovisning i kommunerna mellan åren 2015–

2019. Både den formella och materiella harmoniseringen tilltar. Det primära incitamentet bakom 

kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning är uppdraget från politikerna som är kommunernas primära 

intressenter. De sekundära incitamenten framgick att vara påvisande av legitimitet och ansvarsskyldighet. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine and analyze the change in sustainability reporting as well as 

the incentives behind the commitment of voluntary sustainability reporting in municipalities. The initial 

point for the study was to explain how the municipalities' sustainability reports have developed and 

harmonized during the period 2015–2019 and what incentives are behind the municipalities' voluntary 

sustainability report. To answer the study's purpose and problem formulation, empirical data have been 

collected through content analysis of the municipalities' sustainability and annual reports and interviews. 

The content analysis was conducted in five Swedish municipalities and interviews were conducted with 

three respondents from sustainability departments in three of the study's five municipalities. 

 

In the analysis, collected empirics have been interpreted with the help of the theoretical framework which 

deals with stakeholder theory and legitimacy theory. The result shows that the municipalities' form of 

accounting in the voluntary sustainability reports has been developed through a clear transition to 

separate sustainability reports. The result also clarifies that there is a shift in the municipalities' application 

of accounting standard to applying SDG as the accounting standard in the municipalities' sustainability 

reports. As a result of the transition to the application of SDG as the accounting standard, the number of 

informed SDGs has increased in the majority of the municipalities' sustainability reports. The form of 

information has also been changed through an increase in quantified information, which is reported 

verbally in combination with measurements. There is also a marked increase in the harmonization of 

sustainability reporting in the municipalities between the years 2015–2019. Both formal and material 

harmonization are increasing. The primary incentive behind the municipalities' voluntary sustainability 

report is the assignment from the politicians who are the municipalities' primary stakeholders. The 

secondary incentives proved to be legitimacy and accountability. 
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Prolog 

Vilken värld är den ideala världen att leva i? Är det en värld i vilken vi värdesätter och 

värnar om planeten? Eller är det en värld i vilken vi exploaterar planeten som om den 

vore ersättningsbar? Är det en värld i vilken alla är lika mycket värda och har rätt till 

samma förutsättningar oavsett kön, etnicitet, religion och sexuell läggning? Eller är det 

en värld i vilken människor är egocentriska, inte värdesätter allas lika värde och där 

förutsättningar påverkas av faktorer som inte kan styras över? En värld i vilken vi blundar 

för orättvisor? Är det en värld i vilken organisationer ger tillbaka till samhället och miljön 

för att skapa mervärde för omgivningen? Eller är det en värld i vilken organisationer 

endast agerar utefter eget vinstsyfte och inte värnar om omvärlden? Vissa scenarion kan 

verka extrema men dessvärre, som det ser ut just nu, är detta vart utvecklingen är på väg. 

Det är nu mer än någonsin viktigt att organisationer tar ansvar och arbetar hållbart för att 

nuvarande och framtida generationer ska ha en slitstark planet och ett välgrundat samhälle 

att leva i. Varje år infaller overshoot day desto tidigare, vilket innebär att jordens 

förnybara resurser för dåvarande år är slut innan året hunnit passera (Earth Overshoot 

Day, u.d.a). I fjol inträffade detta redan 29 juli, hela fem månader för tidigt vilket är 

oöverträffat tidigare år (Earth Overshoot Day, u.d.b). 

  



 

1 

 

1 Inledning 

Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning av hållbarhetsredovisning samt dess 

relevans och omfattning i kommuner. Därefter ges en kort introduktion till studieområdet 

vilket studien kommer att behandla samt en diskussion kring och problematisering av 

tidigare forskning. Slutligen presenteras studiens syfte, problemformulering, avgränsning 

samt upplägg och struktur. 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhetsredovisning anses kunna öka transparensen och ansvaret gällande hållbart 

arbete och därmed bidra till samhället. Att hållbarhetsredovisa innebär att mäta, upplysa 

och hållas ansvarig gentemot interna och externa intressenter för arbetet med hållbarhet 

samt arbetet mot de globala målen. Hållbarhetsredovisning utmynnar vanligtvis i en 

rapport som behandlar en organisations framtidssyn, tillvägagångssätt samt process i 

anslutning till hållbar utveckling (Frostenson, Helin, & Sandström, 2012). 

Hållbarhetsredovisning är en snabbt ökande trend bland privatägda bolag, vilken börjar 

bli reglerad runt om i världen (Hahn & Kühnen, 2013). Trenden har däremot inte samma 

inverkan på organisationer inom den offentliga sektorn1, vars huvudsakliga ändamål är 

att frambringa ett tryggt och hållbart samhälle för nuvarande och framtida generationer 

(Salomon & Johansson Sattin, 2019). Kommuner bör enligt Tagesson, Klugman och 

Lindvall Ekström (2013) vara förebilder inom hållbarhetsredovisningen. Kommuner styrs 

av Kommunallagen, mer specifikt Lagen om kommunal bokföring och redovisning. I 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning finns däremot inga regleringar angående 

hållbarhetsredovisning, vilket innebär att det är frivilligt för kommuner att 

hållbarhetsredovisa (SKR, 2020a). 

 

Salomon och Johansson Sattin (2019) i samarbete med PwC beskriver kommunernas 

hållbarhetsarbete i lägesrapporten ”Bättre kan vi!”. I rapporten besvarar 106 av Sveriges 

290 kommuner frågor kring de tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomisk, social och 

 
1 Den offentliga sektorn omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen 

finansieras med skattemedel, som till exempel vård och omsorg, skolor, rättsväsende, försvarsmakten och 

infrastruktur (Visma Opic, u.d.). 
 



 

2 

 

ekologisk hållbarhet, samt hur kommunerna arbetar med Agenda 2030. Resultatet visar 

att kommunerna i nuläget halkar efter i utvecklingen i jämförelse med privatägda bolag, 

vilket med tiden riskerar att bromsa hållbarhetsredovisningens utvecklingsprocess. 

Rapporten beskriver att kommunerna har påbörjat ett aktivt hållbarhetsarbete med bland 

annat Agenda 2030 men majoriteten av aktiviteterna ligger ännu på utbildnings- och 

planeringsnivå utan konkreta mål och resultat. Författarna föreslår att ett nationellt krav 

på hållbarhetsredovisning i kommuner skulle bidra till ett effektivt hållbarhetsarbete, en 

ökad transparens och jämförbarhet och därmed gå från ord till handling. Författarna 

menar även att det är vad Sverige behöver för att nå hållbarhetsmålen. En specifik 

frågeställning som är viktigt att belysa i studien är följande: arbetar ni i dagsläget aktivt 

med att externt kommunicera hur din kommun bidrar till en hållbar utveckling? 

Resultaten påvisade att endast 44% ägnar sig åt extern kommunikation av hållbar 

utveckling. Författarna påstår att Sverige har möjlighet och bör ligga i framkant i 

utvecklingen av hållbara samhällsmodeller. Tagesson m.fl. (2013) menar att det finns mer 

som står på spel för den offentliga sektorn, vilken borde hållas som ansvarig ledare och 

förebild gällande hållbarhetsarbete samt transparensen av informationen. 

 

Agenda 2030 är en universell agenda vilken behandlar de 17 globala målen sustainable 

development goals för en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling. Agenda 

2030 fastställdes av Förenta nationerna och antogs av alla FN:s medlemsländer i 

september 2015. Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner ingår 

sedan 2018 i projektet Glokala Sverige2. Projektet handlar om arbetet med Agenda 2030 

och de globala målen och syftar till att uppnå hållbar utveckling i kommuner och regioner 

i hela Sverige. Projektet förser kommuner med utbildning, erfarenhet, nätverkande, samt 

information med avsikt att öka kvalitet och måluppfyllelse. SKR driver sedan länge 

arbetet för ökad hållbarhet och ansågs lämpligast att förena de globala målen med 

verkligheten på lokal och regional nivå. Agenda 2030 ger Sverige, tillsammans med 

resten av världen, en gemensam riktning för det globala hållbarhetsarbetet (FN, u.d.b). 

 
2 Glokala Sverige är ett projekt om arbetet med Agenda 2030 och syftar till att uppnå hållbar utveckling i kommuner 

och regioner i hela Sverige (FN, u.d.b). 
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1.2 Problematisering 

En stor del organisationer arbetar idag med och kring hållbarhet av olika anledningar. Att 

arbeta hållbart innebär däremot inte nödvändigtvis att organisationer 

hållbarhetsredovisar. Anledningarna till att organisationer väljer att hållbarhetsredovisa 

grundar sig bland annat i att påvisa legitimitet samt tillfredsställa interna såväl som 

externa intressenter (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Kommuner tillhör den offentliga sektorn. Näringslivet och den offentliga sektorn skiljer 

sig åt gällande vinstsyftet eftersom näringslivet har ett vinstsyfte medan den offentliga 

sektorn fokuserar på att skapa mervärde för invånarna (SKR, 2019). Farneti, Guthrie och 

Dumay (2010) skriver att det är väldigt tydligt att det finns annat värde än värde av 

pengar. Även värdet av liv, kvalitet och värdet av skapande är viktigt. Samtliga värden är 

nära sammankopplade med frågor som ständigt bearbetas på kommunal nivå. 

 

Likt privatägda bolag avgörs inflytandet i kommunerna av mängden andelar men i 

kommuner handlar det istället för aktier och aktieägare om medborgarnas röster och 

politiska partier. Tagesson m.fl. (2013) presumerar att skillnaderna i den politiska 

majoriteten är en avgörande faktor till varför och hur mycket hållbarhetsredovisning 

kommunen ägnar sig åt under mandatperioderna. Partierna för differentierad politik och 

lägger större vikt vid och uppmärksammar olika samhällsfrågor, vilket kan påverka 

mängden och innehållet i hållbarhetsredovisningen. 

 

Begreppet hållbarhet är i ständig utveckling. I linje med utvecklingen ställs det allt större 

krav på hållbarhetsredovisningen från olika intressenter. En del krav är numera 

lagstadgade medan andra fortfarande är frivilliga. Eftersom kommunernas 

hållbarhetsredovisning är frivillig krävs andra incitament till att hållbarhetsredovisa och 

utvecklingen för kommunerna kan därmed se annorlunda ut. Det finns ett flertal 

anledningar bakom åtagandet av frivillig hållbarhetsredovisning. Den främsta 

anledningen skildras i stor utsträckning av tidigare studier och kopplas till 

legitimitetsteorin och intressentteorin. Författarna menar att frivillig 

hållbarhetsredovisning framför allt tillämpas i syfte att stärka organisationens legitimitet 

(Argento m.fl., 2019; Niemann & Hoppe, 2018; Greco m.fl., 2015). Organisationers 
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främsta målgrupp är interna och externa intressenter. Farneti m.fl. (2010) konstaterar att 

de primära intressenterna främst är de interna intressenterna. 

 

Det finns ett flertal olika definitioner kring vad hållbarhetsredovisning i själva verket är 

och vad den bör innehålla. Det finns åtskilliga standarder att välja mellan oavsett om 

hållbarhetsredovisningen är reglerad eller inte, däribland standarder på global, regional, 

samt nationell nivå (Tschopp & Huefner, 2015). Biondi och Bracci (2018) menar 

emellertid att de tillgängliga standarderna har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt 

och uttrycker därför oro kring att utvecklingen av hållbarhetsredovisningen i fråga står 

still trots uppkomsten av nya tillvägagångssätt. Farneti m.fl. (2010) nämner att tidigare 

forskning påvisat att befintliga standarder är för generiska och inte anpassade till den 

offentliga sektorn, vilket kan vilseleda intressenterna. Global reporting initiative har 

däremot utvecklat specifika riktlinjer och standarder för den offentliga sektorn, vilket 

motbevisar det tidigare påståendet (GRI, 2005). 

 

Flertalet former av redovisning samt möjligheten att tillämpa en mängd olika standarder 

för att utforma hållbarhetsredovisningar öppnar upp för frågor om 

hållbarhetsredovisningen i den offentliga sektorn utvecklas i harmoniserad form. Det 

finns olika former av hållbarhetsredovisning och de två vanligaste är fristående 

hållbarhetsredovisning i form av en separat redovisning samt integrerad 

hållbarhetsredovisning i årsredovisningen. En modernare och inofficiell form av 

hållbarhetsredovisning återfinns på organisationers hemsidor3. 

 

Harmonisering är försöket att föra samman olika system. Det är processen att blanda och 

kombinera olika metoder till ett strukturerat resultat, vilket ger ömsesidig samverkan 

(Samuels & Piper, 1985). Idag finns flertalet redovisningsstandarder att tillämpa inom 

hållbarhetsredovisning (Tschopp & Huefner, 2015). Harmonisering av redovisning kan 

delas upp i två delbegrepp, formell och materiell harmonisering (van der Tas, 1988). 

Formell harmonisering handlar om harmoniseringen av tillämpning av standard i 

 
3 Hållbarhetsredovisningsformen beaktas i liten utsträckning i kretsen av tidigare studier. McMurtrie (2005) menar att 

det är ett högst relevant forum att inkludera i framtida forskning eftersom en stor del information vilken återfinns i 

hållbarhetsredovisningarna även tillhandahålls på organisationers hemsidor eventuellt endast återfinns på 

organisationers hemsidor. 
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hållbarhetsredovisningen (van der Tas, 1988). Den materiella harmoniseringen behandlar 

harmoniseringen av innehållet i organisationens hållbarhetsredovisning. Aktuella studier 

fokuserar allt mer på harmonisering av hållbarhetsredovisning (La Torre, Sabelfeld, 

Blomkvist, Tarquinio, & Dumay, 2018). Agenda 2030 söker genom att tillämpa SDG 

som redovisningsstandard ett strukturerat resultat, vilket ger ömsesidig samverkan som i 

sin tur underlättar jämförbarheten. SDG:er börjar inkluderas allt mer i 

hållbarhetsredovisningar, både direkt och indirekt (Angeli, 2020). Följaktligen syftar 

studien till att förstå hur formell och materiell harmonisering avspeglas i svenska 

kommuners hållbarhetsredovisning. 

 

I studien av Niemann och Hoppe (2018) lyfts problematiken kring 

hållbarhetsredovisningens materiella harmonisering. Författarna menar att innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna är för omfattande och därmed för massivt för intressenterna. 

Intressenterna upplever svårigheter i nedbrytningen och förståelsen av innehållet, vilket 

leder till att desto färre intressenter faktiskt engagerar sig och tar del av 

hållbarhetsredovisningarna. Tidigare studier kring hållbarhetsredovisning i den offentliga 

sektorn har framför allt studerat mängden samt innehållet i hållbarhetsredovisningen. Det 

finns fåtal studier i anknytning till motivationen bakom frivillig hållbarhetsredovisning 

(Farneti m.fl., 2010), vilket ligger till grund för studiens syfte som presenteras i nästa 

punkt. Bathurst, Lockhart och Khan (2018) skriver att studier vilka söker att förstå och 

förklara utvecklingen av hållbarhetsredovisning har tillämpat olika teorier. De 

återkommande teorierna är intressentteorin och legitimitetsrteorin, vilka även tillämpats 

i denna studie. Studien syftar till att förstå och förklara hållbarhetsredovisningens 

utveckling i svenska kommuner och en mer utförlig presentation återfinns nedan. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hållbarhetsredovisningens förändring 

mellan åren 2015–2019 samt incitamenten bakom åtagandet av frivillig 

hållbarhetsredovisning i svenska kommuner. 
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1.4 Problemformulering 

Hur har kommunernas hållbarhetsredovisning utvecklats och harmoniserats under 

perioden 2015–2019 och vilka är incitamenten bakom kommunernas frivilliga 

hållbarhetsredovisning? 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att behandla fem svenska kommuner, vilka årligen producerat 

separata hållbarhetsredovisningar under minst två år i rad inom tidsramen 2015–2019. 

Kriterierna finns till för att kunna följa upp samt jämföra utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen i kommunerna. 

1.6 Disposition 

Inledningskapitlet följs av ett andra kapitel vilket behandlar väsentlig lagstiftning samt 

betydelsefulla standarder för studien. Tredje kapitlet behandlar den teoretiska 

referensramen och presenterar centrala teorier, begrepp och studiens analysmodell. Fjärde 

kapitlet behandlar den vetenskapliga samt empiriska metoden. I femte kapitlet presenteras 

insamlad empiri. Sjätte kapitlet analyserar och diskuterar insamlad empiri med 

kopplingar till den teoretiska referensramen. Slutligen presenteras slutsatser, bidrag, 

begränsningar och förslag på vidare forskning i studiens sjunde och sista kapitel.  
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2 Lagstiftning & standarder 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hållbarhetsredovisningens förändring 

samt incitamenten bakom åtagandet av frivillig hållbarhetsredovisning i kommuner. 

Eftersom utveckling och harmonisering av hållbarhetsredovisning studeras utifrån 

redovisningsform, tillämpning av redovisningsstandard samt innehåll i kommunernas 

hållbarhetsredovisning är det av betydelse att presenteras relevanta begrepp, lagstiftning 

och globala standarder vilka berör hållbarhetsredovisning. Till att börja med presenteras 

begreppet hållbarhetsredovisning. Därefter presenteras lagstiftning, däribland EU-

direktivet 2014/95, Årsredovisningslagen samt KomL. Senare presenteras standarderna 

triple bottom line, GRI samt SDG. 

2.1 Hållbarhetsredovisning 

Hållbar utveckling definieras som utveckling vilken tillgodoser dagens behov utan att 

sätta kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov på spel (FN, 

u.d.c). Hållbar utveckling benämns ofta som hållbarhet. Hållbar ekonomisk och social 

utveckling anses inte genomförbar om miljön och naturresurserna överexploateras. Till 

följd av detta består hållbar utveckling av tre dimensioner vilka samspelar och förstärker 

varandra. Första dimensionen är ekonomisk hållbarhet, andra dimensionen är social 

hållbarhet samt tredje och sista dimensionen är ekologisk hållbarhet (FN, u.d.c; EC, 

u.d.c). 

 

Hållbarhet handlar även om i vilken grad och på vilket sätt organisationen ger tillbaka till 

samhället (Deegan & Unerman, 2011). Hur organisationer agerar har stor betydelse för 

invånarna. Det handlar inte bara om organisationernas output i form av tjänster och 

produkter utan även om möjligheterna organisationerna skapar för invånarna. Möjligheter 

kan förekomma i form av arbetsmöjligheter, arbetsförhållanden, rättigheter, hälsa, miljö, 

utbildning, samt utveckling (EC, u.d.a). Förväntningarna på företagen, vilka innebär att 

ge tillbaka till samhället, har på senare tid även involverat miljön. Organisationer 

förväntas vara medvetna om vilka positiva och negativa effekter verksamheten ger 

upphov till och agera utifrån dessa. Organisationer förväntas därmed förhindra, hantera 

och lindra eventuella negativa effekter som verksamheten ger upphov till för att kunna 

påstås agera hållbart (EC, u.d.a). En del aspekter är numera reglerade för att leda 
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organisationer till att helt eller delvis agera hållbart medan många aspekter fortfarande är 

frivilliga. Ett exempel på detta är hållbarhetsredovisning, vilket presenteras närmare i 

nästa stycke. 

 

Hållbarhetsredovisning kan benämnas som ett samlingsord för redovisning av 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet (Frostenson m.fl., 2012). Att 

hållbarhetsredovisa innebär att mäta, upplysa och hållas ansvarig gentemot interna och 

externa intressenter för arbetet med hållbarhet samt efter antagandet av Agenda 2030 

arbetet mot de globala målen. Hållbarhetsredovisning utmynnar vanligtvis i en rapport 

vilken behandlar en organisations framtidssyn, tillvägagångssätt, samt process i 

anslutning till hållbar utveckling (Frostenson m.fl., 2012). Den ekonomiska dimensionen 

behandlar områden vilka liknar en traditionell årsredovisning. Den sociala dimensionen 

behandlar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, och anställningsförhållanden 

men även organisationens roll i samhället. Den ekologiska dimensionen behandlar positiv 

och negativ inverkan på områden såsom utsläpp och biologisk mångfald (Frostenson 

m.fl., 2012). Hållbarhetsredovisning anses kunna öka transparensen och ansvaret 

gällande hållbart arbete och därmed bidra till samhället (Hahn & Kühnen, 2013). 

2.2 Lagstiftning 

Följande avsnitt presenterar kort relevant nationell lagstiftning rörande 

hållbarhetsredovisning, däribland ÅRL med ursprung i EU-direktivet 2014/95 samt 

KomL. 

2.2.1 EU-direktivet 2014/95 

EU-direktivet 2014/95, även kallat the non-financial reporting directive, fastställer regler 

för organisationer angående redovisning av icke-finansiella upplysningar. Direktivet är i 

ständig utveckling och än idag öppet för kritik och idéer inför nästa steg av 

implementeringen (EC, u.d.c). Direktivet gäller endast stora företag av allmänt intresse 

med mer än 500 anställda. Organisationer vilka påverkas av direktivet ska redovisa 

upplysningar om miljöskydd, socialt ansvar och behandling av anställda, respekt för 

mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor, samt mångfald i företagets styrelse 

gällande ålder, kön, utbildning och yrkesgrupp (EC, u.d.b). Direktivet talar inte om hur 
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redovisningen av upplysningarna ska ske utan föreslår endast relevanta riktlinjer och 

standarder, däribland GRI (EC, u.d.b). I flertalet EU-länder använder sig utländska 

motsvarigheter till svenska kommuner av EU-direktivet 2014/95 (Niemann & Hoppe, 

2018). 

2.2.2 Årsredovisningslagen 

Hållbarhetsredovisning är i Sverige reglerad i ÅRL. Mer specifikt i sjätte kapitlet 10–

12§§. Regleringarna har sitt ursprung i EU-direktivet 2014/95. Regleringarna omfattar 

företag som vart och ett av de senaste räkenskapsåren uppfyller mer än ett av följande 

kriterier: medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250 anställda och/eller 

företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor och/eller 

företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor (FAR, u.d.). 

Hållbarhetsredovisningen ska behandla upplysningar kring följande punkter: miljö, 

sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter, samt motverkande 

av korruption (FAR, u.d.). Samtliga företag, oavsett associationsform, vilka omfattas av 

ÅRL, Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, samt Lagen om 

årsredovisning i försäkringsföretag och vilka uppfyller kriterierna ska hållbarhetsredovisa 

(FAR, u.d.). Upplysningarna i hållbarhetsredovisningarna kan redovisas i såväl kvalitativ 

som kvantitativ form (FAR, u.d.). I studien förekommer den kvalitativa formen genom 

verbala upplysningar i text. Den kvantitativa formen förekommer i studien genom en 

kombination av upplysningar i text och mätbara upplysningar. Mer specifikt en 

kombination av verbala och kvantifierade upplysningar. 

2.2.3 Kommunallagen 

Hållbarhetsredovisning är inte reglerad i KomL. Efter granskning av ett tjugotal 

kommuners årsredovisningar kan konstateras att flertalet kommuner uppfyller kravet för 

hållbarhetsredovisning enligt ÅRL men behöver däremot inte ta hänsyn till detta eftersom 

kommuner inte omfattas av ÅRL. För kommuner gäller KomL, mer specifikt Lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Det finns som tidigare nämnts inga regleringar 

angående hållbarhetsredovisning i KomL, vilket innebär att det är frivilligt för kommuner 

att hållbarhetsredovisa (SKR, 2020a). 
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2.3 Standarder 

Flertalet standarder finns att tillämpa vid hållbarhetsredovisning. Studien har utgått från 

TBL, GRI och SDG. TBL valdes eftersom redovisningsstandarden tillämpats i stor 

utsträckning bland studiens kommuner4. GRI valdes eftersom standarden tillämpas i 

störst utsträckning och är internationellt accepterad (Farneti m.fl., 2010) samt 

rekommenderas i EU direktivet 2014/95. SDG valdes eftersom Sveriges regering 2015 

åtog sig att medverka i att nå de globala målen, även kallade Agenda 2030, vilken utpekat 

kommuner som viktiga aktörer i engagemanget (FN, u.d.a). 

2.3.1 Triple Bottom Line 

Begreppet TBL innefattar tre dimensioner av hållbarhet: ekonomisk hållbarhet, social 

hållbarhet, samt ekologisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet definieras som ekonomisk 

utveckling, vilken inte medför negativa konsekvenser för den sociala eller ekologiska 

hållbarheten. Social hållbarhet ställer individen i fokus och behandlar faktorer som 

välbefinnande, rättigheter, rättvisa, och jämställdhet. Ekologisk hållbarhet innefattar 

aspekter vilka berör jordens ekosystem och anser att naturen måste få möjlighet att 

återskapa nyttjade resurser (Frostenson m.fl., 2012). 

 

TBL är också benämningen på en standard. Standarden återfinns i redovisningssektorn 

och är till för att förflytta organisationer från renodlad ekonomisk redovisning till hållbar 

redovisning, vilken även behandlar dimensionerna social och ekologisk hållbarhet 

(Elkington, 1998). Standarden är främst till för att förmå organisationer att ta ansvar för 

ett hållbart arbete (Elkington, 1998). Standarden användes mycket på 80-talet och idag 

har den privata sektorn övergått till att tillämpa environmental, social and governance 

istället för TBL. Däremot spelar TBL en central roll i studien och i de svenska 

kommunernas hållbarhetsredovisning5. 

 

 
4 Baserat på studiens resultat. 
5 Baserat på studiens resultat. 



 

11 

 

 

Figur 1. Egen bearbetning av Elkingtons (1998) Triple bottom line. 

 

2.3.2 Global Reporting Initiative 

GRI är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan. GRI hjälper privata och 

offentliga organisationer runt om i världen att förstå och kommunicera dess inverkan på 

olika nivåer av de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. GRI utvecklar standarder vilka kan, bör eller ska tillämpas vid 

hållbarhetsredovisning och är utvecklade med inslag av varierande intressenter som är 

medlemmar i GRI samt grundar sig i allmänintresset (GRI, u.d.a). GRI:s standarder är i 

högsta grad accepterade globalt och anses stärka tillämparnas legitimitet (Farneti m.fl., 

2010). Tillämpning av GRI:s standarder och riktlinjer är ett effektivt redskap för att stärka 

relationen med betydelsefulla intressenter. En väsentlig och tillförlitlig 

hållbarhetsredovisning som tillämpar GRI kan därför medverka till ökad transparens 

(KPMG, u.d.). 

 

GRI har sedan 2013 en ny version av sina riktlinjer som sätter väsentlighet i fokus. 

Riktlinjerna ställer krav på organisationer att genomföra en väsentlighetsanalys i syfte att 

identifiera viktiga hållbarhetsfrågor och därmed individuellt anpassa hållbarhetsarbetet 

samt hållbarhetsredovisningen. Väsentlighetsanalys är ett redskap för att underlätta för 

organisationer vid valet av upplysningar till hållbarhetsredovisningen med utgångspunkt 

i ett intressentperspektiv (GRI, u.d.b). Väsentlighetsanalysen hjälper organisationer att 

navigera bland intressenternas förväntningar och kan påstås vara en riktlinje för när en 

organisation ska prioritera en särskild fråga i hållbarhetsarbetet (GRI, u.d.b). 

Ekonomisk

EkologiskSocial
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2.3.3 Sustainable Development Goals & Agenda 2030 

Agenda 2030 är en universell agenda vilken behandlar de 17 globala målen SDG för en 

ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. De tre dimensionerna av hållbar 

utveckling har en utgångspunkt i utvecklingen av de globala målen. Agenda 2030 

fastställdes av FN och antogs av alla FN:s medlemsländer i september 2015. Syftet med 

Agenda 2030 är att inkludera alla världens länder för en hållbar utveckling och det krävs 

ett solidariskt samarbete för att uppnå målen. Samarbetet inkluderar den offentliga 

sektorn, den privata sektorn, samhället i stort men även enskilda individer. Tanken med 

de globala målen är främst att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 

orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen (FN, u.d.f). SDG:erna 

definierar globala prioriteringar och ambitioner för år 2030. SDG:erna, som tidigare 

nämnts, innefattar 17 globala mål vilka består av 169 delmål. Det finns 232 indikatorer 

på global nivå som hjälper uppföljningen av de globala målen på global, regional, 

nationell och lokal nivå (FN, u.d.a). 

 

SDG, viken även benämns Agenda 2030 och de globala målen, består av följande mål6: 

1. Ingen fattigdom – Fattigdom omfattar fler dimensioner än de ekonomiska Fattigdom 

innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

2. Ingen hunger – Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 

nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

3. God hälsa och välbefinnande – Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande 

för alla i alla åldrar. 

4. God utbildning för alla – Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

5. Jämställdhet – Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

6. Rent vatten och sanitet för alla – Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning 

av vatten och sanitet för alla. 

7. Hållbar energi för alla – Säkerställa tillgången till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 

hållbar och modern energi för alla. 

 
6 Globala målen (u.d.) 
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8. Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt – Verka för varaktig, 

inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 

anständiga arbetsvillkor för alla. 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Bygga motståndskraftig infrastruktur, 

verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 

10. Minskad ojämlikhet – Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

11. Hållbara städer och samhällen – Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara. 

12. Hållbar konsumtion och produktion- Säkerställa hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster. 

13. Bekämpa klimatförändringarna – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

14. Hav och marina resurser – Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 

hållbart sätt för en hållbar utveckling. 

15. Ekosystem och biologisk mångfald – Skydda, återställa och främja ett hållbart 

nyttjande av landbaseradeekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, 

hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

16. Fredliga och inkluderande samhällen – Främja fredliga och inkluderande samhällen 

för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp 

effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

17. Genomförande och globalt partnerskap – Stärka genomförandemedlen och 

återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 
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Figur 2. Sustainable development goals (Globala målen, 2020). 

 

FN har utvecklat specifika indikatorer på de globala målen. Indikatorerna finns till för att 

kunna se om organisationernas arbete med de globala målen utvecklas i rätt riktning eller 

inte. För att uppnå målen har FN:s utvecklingsprogram UNDP sammanställt globala 

indikatorer, som gör att organisationer kan mäta hur det går. Indikatorerna är 232 till 

antalet, däremot är vissa inte tydligt definierade ännu (FN, u.d.e). 

2.4 Sammanställning av institutionalia  

Eftersom kommuner inte omfattas av ÅRL har varken den svenska lagstiftningen eller 

EU direktivet 2014/95 någon påverkan på kommunernas hållbarhetsredovisning. 

Kommunerna omfattas av KomL vilken inte behandlar hållbarhetsredovisning. Lagar har 

därmed en liten roll i studien. Standarderna kommer däremot ha en stor och betydande 

roll i studien eftersom den formella harmoniseringen behandlar tillämpning av 

redovisningsstandarder. Standarder är viktiga i hållbarhetsredovisning eftersom de ökar 

jämförbarheten och anses vara ett viktigt element till att stärka legitimiteten (Tschopp & 

Huefner, 2015).   
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen med utgångspunkt i Bathurst 

m.fl. (2018)7. De två centrala teorierna är intressenterorin och legitimitetsteorin. Den 

teoretiska referensramen syftar till att kunna förklara utvecklingen och harmoniseringen, 

samt incitamenten bakom kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning. Med 

utgångspunkt i studiens problemformulering använder sig studien av en 

konceptualisering av harmonisering (van der Tas, 1988) som stödjer studiens syfte att 

analysera utvecklingen av redovisningsform, tillämpning av redovisningsstandard samt 

innehåll i kommunernas hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis presenteras figur 3, 

vilken är studiens analysmodell som knyter samman studiens syfte, problemformulering, 

teoretiska referensram samt analys. 

3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin menar att det finns sociala kontrakt mellan organisationen och dess 

intressenter. Intressentteorin är uppdelad i två grenar, en normativ gren och en positiv 

gren. Den normativa grenen säger att alla intressenter ska ha lika rätt och bli lika 

behandlade. Faktorer som inflytande, beroendeställning, eller storlek ska inte påverka 

intressenternas rättigheter eller behandlingen av intressenterna (Deegan & Unerman, 

2011). Organisationer tillämpar den normativa grenen i syfte att gynna alla intressenter. 

Den positiva grenen förklarar att organisationer väljer att prioritera specifika intressenter 

och att organisationer kommer att tillgodose olika krav och förväntningar baserat på bland 

annat intressenternas inflytande på organisationen och dess storlek. Organisationer 

tillämpar den positiva grenen i syfte att gynna de intressenter som organisationen är mest 

beroende av (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Intressentteorin och legitimitetsteorin överlappar, kompletterar och förstärker varandra. 

Teorierna grundar sig i legitimitet men skiljer sig åt i mottagarna. Legitimitetsteorin 

fokuserar på samhället i stort medan intressentteorin fokuserar på olika grupper av 

intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin är en av de största, om inte den 

mest applicerade, teorierna inom hållbarhetsstudier (Hörisch, Freeman, & Schaltgger, 

 
7 Studien är en review article och beskriver ett flertal studier inom hållbarhetsredovisning. 



 

16 

 

2014). Hörisch m.fl. (2014) anser att intressentteorin är en högst relevant teori för 

hållbarhetsstudier eftersom hållbarhetshantering och intressentteorin har mycket 

gemensamt. 

 

Organisationer hållbarhetsredovisar i syfte att tillfredsställa externa intressenter 

(Tagesson m.fl., 2013). Kommuner har en omfattande grupp av intressenter vilka har en 

inverkan på organisationen. Den stora mängden intressenter ökar därför efterfrågan på 

information. Det finns indikationer på att olika upplysningar riktar sig till olika 

intressenter. Kommuner bör enligt intressentteorin identifiera de intressenter vilka både 

har inverkan på kommunens beslut samt de intressenter som berörs av kommunens beslut 

i syfte att underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet samt hållbarhetsredovisningen i 

kommunen (Tagesson m.fl., 2013). Litteraturen påvisar att intressentteorin är betydande 

inom hållbarhetsstudier. 

3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin påvisar att organisationer ständigt strävar efter att identifieras som 

organisationer vilka verkar inom de ramar och normer som efterfrågas av samhället. 

Organisationer behöver alltså uppfylla samhällets krav för att påvisa legitimitet. Eftersom 

dessa ramar och normer förändras och utvecklas med tiden är det viktigt att observera och 

möta förändringarna som sker i samhället i stort (Deegan & Unerman, 2011). 

Legitimitetsteorin bygger på idéen om ett socialt kontrakt mellan organisationer och 

samhället. Kontraktets beståndsdelar är en kombination av implicita och explicita 

förväntningar. Implicita förväntningar är vanligen inte lagstadgade medan explicita 

förväntningar mestadels är lagstadgade. Legitimitetsstrategier används för att erhålla, 

underhålla eller reparera en organisations legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). En 

organisations legitimitet kan ifrågasättas även om organisationen agerar utifrån det 

sociala kontraktet om organisationen inte är transparent med informationsupplysningen 

(Deegan & Unerman, 2011). 

 

Enligt Ribeiro, da Silva Monteiro och de Abreu e Moura (2016) kan ingen enskild teori 

klargöra fenomenet hållbarhetsredovisning samt vara universellt accepterad. I linje med 

detta är det lämpligt att använda sig av flera teorier för att på så sätt bilda en bättre 
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förståelse för organisationers handlingar (Ribeiro m.fl., 2016). Legitimitetsteorin och 

intressentteorin är lämpliga redskap för att undersöka utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen samt tydliggöra varför organisationer engagerar sig 

i hållbarhetsredovisning (Bellringer, Ball, & Craig, 2011). Legitimitetsteorin, som 

tidigare nämnts, bygger på att organisationer förväntas agera inom de socialt accepterade 

gränserna. För att påvisa legitimitet måste organisationer offentliggöra information. 

Legitimitetsteorin är högst relevant att tillämpa på den offentliga sektorn eftersom 

kommuner måste agera ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarsfullt för att uppfylla 

samhällets förväntningar. Den offentliga sektorn kan utifrån legitimitetsteorin utveckla 

socialt accepterade mål, metoder och åtgärder för att upprätthålla organisatorisk 

legitimitet (Ribeiro m.fl., 2016). 

 

Greco, Sciulli och D’Onza (2015) skriver att tidigare studier påvisar att organisationer 

främst hållbarhetsredovisar för att påvisa legitimitet och accountability medan Deegan 

(2002) menar att organisationer engagerar sig i frivillig hållbarhetsredovisning när deras 

legitimitet är i fara. Likaså Tagesson m.fl. (2013) påstår att organisationer använder sig 

av legitimitetsteorin för att skydda organisationens rykte och identitet. Enligt 

legitimitetsteorin hotas en organisations legitimitet först när det uppstår avvikelser mellan 

förväntningarna på organisationen och dess handlingar, ett så kallat legitimacy gap. Här 

spelar kommuner en viktig roll eftersom de kan påverka uppfattningen om kommunen 

genom att upplysa information direkt till intressenter för att indikera att kommunens 

handlingar är i enlighet med förväntningarna (Deegan, 2002). Kommunerna kan styra 

förväntningarna genom informationsupplysning och på så sätt minska invånarnas 

förväntningar på kommuner, vilka inte alltid stämmer överens med kommunernas 

uppgifter och uppdrag. Upplysning av information kan även användas som en strategi för 

att kommunicera förändringar i organisationen och på så sätt reparera, bibehålla eller 

påvisa legitimitet (Ribeiro m.fl., 2016). Farneti m.fl. (2010) skriver att GRI ger högre 

legitimitet än andra standarder eftersom det är en globalt accepterat standard. Litteraturen 

påvisar att intressentteorin är betydande inom hållbarhetsstudier. 
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3.2.1 Accountability 

Begreppet accountability innebär att acceptera ansvar och hållas ansvarig (Walker, 2002). 

Begreppet benämns på svenska som ansvarsskyldighet. Accountability används ofta i 

bred bemärkelse som synonym för begrepp såsom mottaglighet, ansvar, och effektivitet. 

En snävare beskrivning av begreppet är i form av en relation mellan två parter varav den 

ena parten är skyldig att förklara och försvara sitt agerande gentemot den andra parten 

(Bovens, 2007). 

 

Hållbarhetsredovisning inspirerar till ansvarsskyldighet genom att hjälpa organisationer 

att identifiera och hantera risker (GRI, u.d.a). Kommuner hålls främst ansvariga för beslut 

vilka påverkar invånarna men även miljön och samhället i stort (SKR, 2019). Argento, 

Grossi, Persson och Vingren (2019) skriver att organisationer som är verksamma inom 

den offentliga sektorn upplever högre krav och förväntningar på ansvarsskyldighet. 

Författarna påpekar vidare att organisationer som är verksamma inom den offentliga 

sektorn till följd av detta förväntas vara mer transparenta och öka ansvarsskyldigheten. 

Förväntningarna kan bemötas genom att upplysa om både finansiell och icke-finansiell 

information, exempelvis genom att hållbarhetsredovisa utifrån de tre 

hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Författarna 

förklarar slutligen att tidigare studier bekräftar att hållbarhetsredovisning ökar med 

ansvarsskyldigheten. Biondi och Bracci (2018) skriver att den offentliga sektorns 

organisationer sedan den finansiella krisen 2008 besvarat yttre påtryckningar i syfte att 

förbättra det offentliga ansvaret. Invånare och intressenter kräver den ökade 

transparensen för att bättre förstå offentliga organisationers arbete. 

3.2.2 Greenwashing 

Greenwashing är processen att förmedla ett felaktigt intryck eller ge missledande 

information om hållbarhet, vilket kan ge falsk uppfattning av en organisations arbete med 

hållbarhet (Gatti, Seele, & Rademacher, 2019). När legitimitetsstrategier tillämpas av 

organisationer ökar risken för greenwashing eftersom samhället under senaste tiden ökat 

kraven som ställs på organisationer gällande hållbarhet (Gössling & Matejek, 2013). 

Frivilliga hållbarhetsredovisningar riskerar att ge missledande information, i synnerlighet 

om standarder appliceras utan individuell anpassning (Gatti m.fl., 2019). GRI har sedan 
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2013 en ny version av sina riktlinjer som sätter väsentlighet i centrum. Riktlinjerna ställer 

krav på organisationer att genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera viktiga 

hållbarhetsfrågor och därmed individuellt anpassa hållbarhetsarbetet samt 

hållbarhetsredovisningen i att syfte minska risken för greenwashing (GRI, u.d.b). Gatti 

m.fl. (2019) menar att greenwashing fördelaktigare skulle kunna förebyggas med hjälp 

av en kombination av frivilliga och lagstadgade aspekter av hållbarhetsredovisning. Ett 

flertal organisationer avstår från att hållbarhetsredovisa i den utsträckning som är möjlig 

att redovisa till följd av rädslan att bli anklagade för greenwashing. 

3.3 Harmonisering av redovisning 

Begreppet harmonisering innebär en ökning av likheter och gemenskap i redovisningen.  

Harmonisering av redovisning kan delas upp i de två delbegreppen formell harmonisering 

och materiell harmonisering (van der Tas, 1988). Formell harmonisering behandlar 

harmoniseringen av tillämpning av redovisningsstandard i hållbarhetsredovisningarna. 

Den materiella harmoniseringen handlar om harmoniseringen av innehållet i 

organisationers hållbarhetsredovisning (van der Tas, 1988). Försök till harmonisering i 

hållbarhetsredovisning har funnits i många år. Hållbarhetsredovisning existerar idag i två 

olika former, antingen som en integrerad del i årsredovisningen eller som separat 

hållbarhetsredovisning (Bebbington, Larrinaga, & Moneva, 2008). Forskning inom 

utveckling och harmonisering av hållbarhetsredovisning är aktuell inom både privat och 

offentlig sektor (van der Tas, 1988). 

 

Tschopp och Huefner (2015) skriver att det finns tre utvecklingsfaser i tillväxten av 

modern hållbarhetsredovisning. Den första fasen började för över 30 år sedan med en 

ökning av greenwashing i hållbarhetsredovisningar, vilka användes i 

marknadsföringssyfte. Redovisningarna kunde inte användas som underlag för 

beslutsfattande eftersom de inte inkluderade relevant och jämförbar information. Den 

andra fasen av hållbarhetsredovisning började för ungefär 20 år sedan när mer 

kvantifierbara och verifierbara hållbarhetsredovisningar utfärdades. Den tredje fasen av 

hållbarhetsredovisning involverar en strategi med flera intressenter och specifika 

redovisningskrav, till exempel GRI: s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Efterfrågan på 

hållbarhetsredovisning från intressenter har enligt författarna ökat på senare år. 
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Harmonisering har funnits länge i finansiell redovisning och ses nu allt mer i 

hållbarhetsredovisning runt om i världen. Följaktligen är det intressant att förstå 

hållbarhetsredovisningen utifrån harmoniseringsperspektivet (La Torre m.fl., 2018). För 

att förstå harmoniseringen tillämpas en konceptualisering av harmonisering genom att 

undersöka kommunernas tillämpning av redovisningsstandard och innehåll i 

hållbarhetsredovisningar. Mer specifikt granskas formell och materiell harmonisering i 

studien. 

3.4 Analysmodell 

I följande avsnitt presenteras studiens analysmodell (se figur 3). Analysmodellen är en 

visualisering av studiens forskningsprocess och grundar sig på den teoretiska 

referensramen. Modellen utgår från studiens syfte och problemformulering och 

analyserar insamlad empiri med hjälp av intressentteorin och legitimitetsteorin. För att 

besvara hur hållbarhetsredovisningen har utvecklats och harmoniserats samlas empiri in 

genom innehållsanalys som fokuserar på kommunernas redovisningsform, tillämpning av 

redovisningsstandard samt innehåll i hållbarhetsredovisningen. För att besvara vilka 

incitament som ligger bakom frivillig hållbarhetsredovisning utförs intervjuer med fokus 

på incitament. 
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Figur 3. Studiens analysmodell baserad på den teoretiska referensramen som speglar studiens 

forskningsprocess. 
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4 Metod 

I kapitlet presenteras den vetenskapliga metoden och den empiriska metoden. Metoderna 

är ett redskap i insamlingen av relevant empiri i syfte att undersöka och analysera 

hållbarhetsredovisningens utveckling och harmonisering samt incitamenten bakom 

åtagandet av frivillig hållbarhetsredovisning i kommuner. 

4.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Den vetenskapliga metoden påbörjas med en presentation av forskningsfilosofin som 

tillämpats i studien. Sedan behandlas forskningsstrategin som tillämpats i utformningen 

av studien. Därefter presenteras forskningsansatsen som beskriver samspelet mellan teori 

och empiri. Slutligen presenteras den kvantitativa samt kvalitativa forskningsmetoden 

som applicerats i studien. 

4.1.1 Forskningsfilosofi 

Samhällsvetenskaplig forskning utgår ifrån två huvudsakliga vetenskapliga filosofier. 

Den första är positivismen och den andra är interpretivismen. Filosofierna har olika 

synsätt på den sociala verklighetens art och hur denna bör undersökas (Denscombe, 

2016). Det positivistiska synsättet ser den sociala verkligheten som någonting oberoende, 

vilket objektivt kan studeras ur ett vetenskapligt perspektiv. Positivismen grundar sig i en 

objektiv analys av insamlad empiri. I positivistiska studier har forskaren ingen subjektiv 

inblick i studien (Denscombe, 2016). Det interpretivistiska synsättet ser den sociala 

verkligheten som någonting subjektivt som skapas av människors tankar och handlingar. 

Interpretivismen menar att forskarens uppgift är att tolka insamlad empiri och att 

tolkningen bör återspegla resultatet. Resultatet kommer därför inom den interpretivistiska 

filosofin påverkas av vem som gör tolkningen (Denscombe, 2016). I studien undersöks 

hållbarhetsredovisningens förändring i kommuner samt vilka incitament som ligger 

bakom åtagandet av frivillig hållbarhetsredovisning i kommunerna. Empirin samlas in 

genom en innehållsanalys av kommunernas hållbarhets- och årsredovisningar samt 

intervjuer för att därefter tolkas och analyseras. Studiens forskningsresultat ska ge en 

förklaring till syftet och problemformulering genom en tolkning av insamlad empiri, 

vilket innebär att det interpretivistiska filosofin tillämpats i studien. Eftersom studien 

tillämpat en innehållsanalys som är en kvantitativ metod kan spår av det positivistiska 
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synsättet återfinnas i studien. Data insamlad från innehållsanalysen är däremot främst 

kvalitativ data i form av text, vilket styrker studiens tillämpning av det interpretivistiska 

synsättet trots att studien tillämpar en metodkombination med kvantitativa och 

positivistiska inslag. 

4.1.2 Forskningsstrategi 

Studiens fösta utgångspunkt är att genomföra en innehållsanalys av kommunernas 

separata hållbarhetsredovisningar samt årsredovisningar i syfte att analysera utvecklingen 

och harmoniseringen av redovisningsform, tillämpning av redovisningsstandard samt 

innehåll i kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisningar. Årsredovisningar har 

granskats i de fall separata hållbarhetsredovisningar inte producerats dåvarande år.  

Studiens andra utgångspunkt är intervjuer, vilka har i avsikt att undersöka och analysera 

incitamenten bakom kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning. Studien har 

tillämpat intervjuer i syfte att identifiera förklaringar till antagandet av frivillig 

hållbarhetsredovisning i kommunerna. Fokus ligger i att undersöka fem kommuner som 

är belägna i olika län och är av varierande storlek, vilket förser studien med olika 

infallsvinklar på studieområdet. Eftersom studien undersöker ett specifikt fenomen i form 

av hållbarhetsredovisning är fallstudie en lämplig forskningsstrategi. Tanken med 

fallstudien är att undersöka och djupgående skildra ett eller flera specifika fall 

(Denscombe, 2016). Eftersom studien även vill jämföra resultaten mellan de fem 

kommunerna tillämpas istället en multipel fallstudie, vilket är en utveckling av den 

klassiska fallstudien. Den multipla fallstudien beskrivs ofta som en detaljerad 

undersökning och innebär att data samlas in över en längre tidsperiod, ofta från en eller 

flera organisationer. Därefter jämförs empirin för att förstå likheterna och skillnaderna 

mellan studieobjekten (Pauwels & Matthyssens, 2004), vilka i studien är kommunernas 

hållbarhetsredovisningar. 

4.1.3 Forskningsansats 

Forskningsansatsen beskriver samspelet mellan empiri och teori. Det är vanligt att 

särskilja deduktiva, induktiva och abduktiva analysstrategier. I deduktiva analysstrategier 

har teorier en betydande roll. Utgångspunkten för forskningen är befintliga teorier och 

ger forskarna möjlighet att rikta sin forskning mot betydelsefulla områden, vilket innebär 

att analysstrategin är teoriprövande (Lind, 2019). I induktiva analysstrategier, till skillnad 
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från deduktiva analysstrategier, har teorier inte en avgörande roll. Här utgår forskningen 

från det empiriska underlaget för att sedan utveckla teoretiska begrepp och modeller, 

vilket innebär att analysstrategin är teorigenererande (Lind, 2019). Slutligen kan 

abduktiva analysstrategier beskrivas som en hybrid mellan deduktion och induktion. 

Studien har en utgångspunkt i de befintliga teorierna intressentteorin och 

legitimitetsteorin, som tillämpats i stor utsträckning i tidigare hållbarhetsstudier (Bathurst 

m.fl., 2018). Studiens forskningsstrategi har ett tydligt samspel mellan den teoretiska 

referensramen och det empiriska underlaget (Lind, 2019). Studiens teoretiska referensram 

har i avsikt att förklara hur kommunernas hållbarhetsredovisningar utvecklats och 

harmoniserats samt incitamenten bakom kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning. 

Teorierna har inte styrt utformandet av forskningen utan verkat som grund för analysen 

av studiens empiri, vilket gör att analysstrategin i studien är abduktiv. 

4.1.4 Forskningsmetod 

Det finns två grundläggande metoder vid vetenskaplig forskning, kvantitativ och 

kvalitativ. Studiens syfte samt problemformulering bestämmer val av metod. Den 

kvantitativa metoden är till för att få en bredare förståelse för ämnet och data är 

strukturerad och statistisk. Kvantitativ datainsamling kan förekomma i form av 

innehållsanalys av andrahandsdata, vilket tillämpats i studien i syfte att förstå 

utvecklingen och harmoniseringen av redovisningsform, tillämpning av 

redovisningsstandard samt innehåll i kommunernas hållbarhetsredovisningar. 

Andrahandsdata i studien består främst av kommunernas separata 

hållbarhetsredovisningar men också kommunernas årsredovisningar i de fall inga 

separata hållbarhetsredovisningar producerats dåvarande år. De granskade 

redovisningarna behandlar åren 2015–2019. Den kvalitativa metoden ger en djupare 

förståelse för ämnet och beskriver data. Datainsamlingen kan ske i form av intervjuer, 

vilket tillämpats i studien i syfte att förstå incitamenten bakom kommunernas frivilliga 

hållbarhetsredovisningar. Det går även att kombinera metoderna och fördelen med 

metodkombination, även kallat triangulering, är att forskarna får en mer fullständig 

överblick över studieobjektet (Denscombe, 2016). Studien applicerar en 

metodkombination i form av en kvantitativ innehållsanalys som kvantifierat 

andrahandsdata i kodningsmallen (se bilaga 2) samt kvalitativa intervjuer. 
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4.2 Empirisk metod  

Studiens utgångspunkt är att analysera kommunernas separata hållbarhetsredovisningar i 

syfte att skapa förståelse för hur kommunernas hållbarhetsredovisning utvecklats och 

harmoniserats under perioden 2015–2019 samt incitamenten bakom utvecklingen. 

Följande kapitel förklarar vilka metoder som använts samt hur de utformats. 

4.2.1 Val av kommuner 

Ett subjektivt urval utgörs av en handplockad population och baseras på populationens 

relevans för ämnet. Forskaren väljer medvetet urvalet eftersom det anses ge mest 

värdefulla data. Urvalet baseras på tidigare kännedom kring ämnet (Denscombe, 2016). 

Subjektivt urval har tillämpats i studien anses lämpligast i att besvara syftet och 

problemformuleringen i studien genom att handplocka kommuner baserat på tidigare 

kännedom kring ämnet. Det subjektiva urvalet kompletterades med ett tvåstegsurval 

(Ahrne & Svensson, 2015). Första steget bestod av ett organisationsurval som ställde 

kommuner vilka producerar separata hållbarhetsredovisningar minst två år i följd inom 

tidsramen 2015–2019 i centrum. Andra steget bestod av ett individurval. Individurvalet 

skedde med hjälp av kontaktpersoner i de utvalda kommunerna. Respondenter som på 

något sätt är involverade i hållbarhetsredovisningen i kommunerna eftersöktes. 

Respondenterna valdes därefter ut av kontaktpersonen i varje kommun efter att ha tagit 

del av intervjufrågorna. Andra steget beskrivs närmare i intervjuavsnittet nedan. 

 

För att styrka urvalet av kommunerna kontaktades SKR via e-post. SKR är en medlems- 

och arbetsgivarorganisation i vilken alla svenska kommuner och regioner är medlemmar. 

Statistik över svenska kommuners hållbarhetsredovisning efterfrågades hos SKR. Mer 

specifikt hur många kommuner som hållbarhetsredovisar, vilka, och hur länge. SKR 

tillhandahöll inte sådan statistik utan hänvisade till databasen Kolada, Rådet för 

främjande av kommunala analyser, den statliga myndigheten Naturvårdsverket, samt den 

svenska statliga förvaltningsmyndigheten Statistiska centralbyrån. Samtliga 

organisationer kontaktades via e-post i syfte att komma över statistik på svenska 

kommuners hållbarhetsredovisning. Kolada, Naturvårdsverket samt SCB förfogade inte 

över sådan statistik och RKA uteblev med svar. Till följd av detta påbörjades det egna 

sökandet efter kommuner vilka producerar separata hållbarhetsredovisningar. Efter en 
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sökning av begreppen hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapportering, samt 

hållbarhetsbokslut8 på samtliga av Sveriges 290 kommuners hemsidor kunde konstateras 

att det vid sökningstillfället fanns tolv kommuner vilka producerade och publicerade 

separata hållbarhetsredovisningar på kommunens hemsida. Sju av dessa kommuner 

producerade och publicerade separata hållbarhetsredovisningar mins två år i följd, varav 

sex av dessa platsade inom tidsramen 2015–2019 (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Sammanställning av hållbarhetsredovisning i svenska kommuner. 

Kommuner med 

separat 

hållbarhetsredovisning 

Kommuner med separat 

hållbarhetsredovisning, 

minst två år i rad 

Kommuner med separat 

hållbarhetsredovisning, 

minst två år i rad inom 

tidsramen 2015–2019 

Kommuner utan 

separat 

hållbarhetsredovisning 

Kommuner 

i Sverige 

12 7 6 278 290 

 

Efter sökningsprocessen valdes fem relevanta kommuner ut. Kriterierna för kommunerna 

i studien var att de producerat separata hållbarhetsredovisningar under minst två år i rad 

inom tidsramen 2015–2019. Integrerade hållbarhetsredovisningar i årsredovisningar 

valdes bort eftersom redovisningsstandarder samt innehåll upplevdes lättare att identifiera 

i separata hållbarhetsredovisningar. I integrerade hållbarhetsredovisningar tillämpas 

redan finansiella redovisningsstandarder enligt KomL, vilket upplevdes försvåra 

urskiljandet av icke-finansiella redovisningsstandarder. Första kriteriet, att kommunen 

ska ha producerat separata hållbarhetsredovisningar i minst två år i följd, antogs i syfte 

att kunna jämföra utvecklingen av hållbarhetsredovisningarna i kommunen och därmed 

besvara hur kommunernas hållbarhetsredovisning utvecklats och harmoniserats över tid. 

Andra kriteriet, tidsramen 2015–2019, antogs främst i syfte att kunna jämföra 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningarna mellan kommunerna men också eftersom 

Agenda 2030 antogs år 2015, samt att förse studien med senast tillgängliga data. I det fall 

ingen separat hållbarhetsredovisning fanns ersattes denna med årsredovisningen för 

dåvarande år i syfte att undersöka huruvida någon tidig utveckling av 

hållbarhetsredovisning kunde spåras. För år 2019 ersattes inte de separata 

hållbarhetsredovisningarna med årsredovisningar eftersom samtliga kommuner i studien 

är aktuella med att producera och publicera separata hållbarhetsredovisningar. Två av fem 

 
8 Begreppen användes eftersom de gav mest relevanta träffar i sökningen.   
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kommuner hade ännu inte fått hållbarhetsredovisningarna för verksamhetsåret 2019 

färdigställda eller godkända vid studiens utförande. 

 

Av Sveriges 290 kommuner blev de fem kommunerna Linköpings kommun, Trelleborgs 

kommun, Vaxholms kommun, Västerviks kommun, samt Malmös kommun utvalda för 

studien. En kommun av sex lämpade kommuner för studien valdes slumpmässigt bort på 

grund av tidsbrist. De utvalda kommunerna råkar vara av differentierad storlek samt 

belägna i olika län, vilket förser studien med varierande perspektiv på 

hållbarhetsredovisning i kommuner i form av bland annat resurser och prioriterade 

områden. Linköpings kommun är belägen i Östergötlands län och har cirka 163 000 

invånare fördelade på en yta om 1 600 km2. Trelleborgs kommun är belägen i Skåne län 

och har cirka 45 000 invånare fördelade på en yta om cirka 1 200 km2. Vaxholms 

kommun, även kallad Vaxholms stad, är belägen i Stockholms län och har cirka 12 000 

invånare fördelade på en yta om cirka 107 km2. Västerviks kommun är belägen i Kalmar 

län och har cirka 37 000 invånare fördelade på en yta om 3 600 km2. Malmö kommun, 

även kallad Malmö stad, är belägen i Skåne och har cirka 344 000 invånare fördelade på 

en yta om 156 km2. Västerviks kommun klassificeras som en mindre stad. Trelleborgs 

kommun samt Vaxholms stad klassificeras som storstadsnära kommuner. Linköpings 

kommun klassificeras inom kategorin större städer och Malmö stad klassificeras som en 

storstad (SKR, 2016). 

 

Tabell 2. Faktasammanställning av kommuner per 2019-12-31. 

Kommun Län Folkmängd 

(Inv.)9 

Yta (Km2)10 Klassificering11 

Linköping Östergötland 163 000 1 600 Större stad 

Trelleborg Skåne 45 000 1 200 Storstadsnära 

Vaxholm Stockholm 12 000 107 Storstadsnära 

Västervik Kalmar 37 000 3 600 Mindre stad 

Malmö Skåne 344 000 156 Storstad 

 

 
9 SCB (u.d). 
10 SCB (u.d). 
11 SKR (2016). 
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Som tidigare nämnts granskades årsredovisningar i de fall inga separata 

hållbarhetsredovisningar producerats dåvarande verksamhetsår. I tabell 2 framgår vilka 

år separata hållbarhetsredovisningar producerats för varje kommun och dess omfattning 

i sidor. Grönt innebär att separat hållbarhetsredovisning finns för dåvarande 

verksamhetsår medan rött innebär att separat hållbarhetsredovisning inte finns för 

dåvarande verksamhetsår. Linköpings kommuns årsredovisningar granskades för 

verksamhetsåren 2015 och 2016. Trelleborgs kommuns årsredovisningar granskades för 

verksamhetsåren 2015–2017. 

 

Tabell 3. Sammanställning av kommunernas separata hållbarhetsredovisningar. 

Kommun 2015 Sidor 2016 Sidor 2017 Sidor 2018 Sidor 2019 Sidor 

Linköping • - • - • 102 • 129 • 12 - 

Trelleborg • - • - • - • 23 • 23 

Vaxholm • 21 • 22 • 25 • 25 • 31 

Västervik • 49 • 49 • 49 • 53 • 13 - 

Malmö • 112 • 103 • 109 • 14 - • 96 

4.2.2 Datainsamling 

Studiens utgångsläge är att undersöka och analysera hur kommunernas 

hållbarhetsredovisning utvecklats och harmoniserats under perioden 2015–2019 och 

vilka incitament som ligger bakom kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning. 

Datainsamlingen karaktäriseras av metodtriangulering och tillämpar en kombination av 

innehållsanalys och intervjuer. Nedan presenteras båda tillvägagångssätten. 

 

4.2.2.1 Innehållsanalys 

Studiens första utgångspunkt är tillämpning av innehållsanalys. Metoden är till för att 

kvantifiera innehåll av text och är en flexibel metod vilken syftar till att analysera 

 
12 Linköpings sammanställning av hållbarhetsredovisningen för år 2019 sker till hösten år 2020. 
13 Västervik har en färdigställd hållbarhetsredovisning för år 2019 men hade inte möjlighet att skicka över 
denna innan den blivit godkänd av kommunfullmäktige. 
14 År 2018 hade Malmö ingen hållbarhetsredovisning eftersom en omstrukturering av redovisningarna till 

SDG utfördes. 
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dokument och texter snarare än att generera data (Bryman & Bell, 2015). Studien 

tillämpar en innehållsanalys som inkluderar en kvalitativ och verbal beståndsdel och en 

kvantitativ och mätbar beståndsdel. Bathurst m.fl. (2018) förklarar hur en stor del av 

studier inom utvecklingen av hållbarhetsredovisning tillämpar innehållsanalys. 

Författarna beskriver att studierna kodar både kvalitativ och kvantitativ data. Vidare 

framhäver författarna att det finns utmaningar med innehållsanalyser utifrån ett 

metodperspektiv. Det debatteras om huruvida endast innehållsanalys är en lämplig metod 

av studier inom utvecklingen av hållbarhetsredovisning. Bathurst m.fl. (2018) lyfter hur 

metodtriangulering är mer lämpad att beskriva och analysera utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning, vilket också stödjer studiens val av metod. Flertalet studier inom 

hållbarhetsredovisning tillämpar innehållsanalys i syfte att använda den kvantifierade 

data till statistiska test (Argento m.fl., 2019). Denna studien använder insamlad empiri 

från kodningen i syfte att förstå utvecklingen och harmoniseringen av 

hållbarhetsredovisning och därmed producera beskrivande statistik, likt Angeli (2020) 

som tillämpade en likande metod för att beskriva tillämpningen av bland annat SDG:er i 

italienska verksamheter. 

 

I studien utförs innehållsanalysen på de fem kommunernas separata 

hållbarhetsredovisningar samt årsredovisningar i de fall inga separata 

hållbarhetsredovisningar utgivits givna år. Syftet med innehållsanalysen blir således att 

undersöka hur hållbarhetsredovisningen utvecklats och harmoniserats inom tidsramen 

2015–2019. I innehållsanalysen, liksom majoriteten av kvantitativ forskning, är det 

viktigt att specificera syftet och problemformuleringen vilka bestämmer innehållet som 

ska analyseras samt formar kodningsmallen. Vid otydligt formulerat syfte och 

problemformulering finns risk för att väsentligt textinnehåll missas, vilket leder till att 

kodningsmallen inte omfattar studieobjektets väsentliga beståndsdelar (Bryman & Bell, 

2015). Studiens kodningsmall konstruerades utifrån syfte och problemformulering för att 

på så sätt koda lämpligt textinnehåll för analysen. 

 

Det finns många fördelar med att tillämpa en innehållsanalys och den främsta fördelen är 

att metoden är transparent. Framtagande av textinnehåll samt utformning av 

kodningsmall gör det möjligt för framtida undersökningar att upprepa studien och denna 
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transparens bidrar till att innehållsanalys är en objektiv analysmetod (Bryman & Bell, 

2015). Ytterligare en fördel är att innehållsanalyser gör det möjligt att generera 

information om organisationer vilka kan vara svåra att få tag på (Bryman & Bell, 2015). 

Innehållsanalys tillämpades i studien huvudsakligen för att generera en objektiv överblick 

kring hållbarhetsredovisning i kommunerna samt eftersom majoriteten av kommunernas 

hållbarhets- och årsredovisningar fanns tillgängliga för allmänheten. 

 

Kodning av data är ett avgörande moment för innehållsanalysens process eftersom det är 

här relevant textinnehållet kvantifieras. Studien tillämpar en enkel kodningsmall (se 

bilaga 2) som ursprungligen konstruerades i Excel. Kodningsmallen har utvecklats med 

utgångspunkt i Angeli (2020) samt Scott och McGill (2018). Utöver detta har kodningen 

baserats på van der Tas (1988) indelning i formell och materiell harmonisering och 

beståndsdelarna i kodningen delades upp på följande kategorier: redovisningsform, 

tillämpning av redovisningsstandard och innehåll. Sluligen kodades även huruvida 

innehållet beskrevs enbart verbalt eller även i kvantifierad mätbar form. I tabell 4 ges ett 

visuellt exempel på hur kvantifieringen har genomförts med hjälp av siffror och utförts 

genom att föra in 1 alternativt 0 under varje kategori. 1 innebär att innehållet har 

identifierats i hållbarhetsredovisningen alternativt årsredovisningen och 0 innebär att 

innehållet inte identifierats. Kodningsmallen är ett formulär som kategoriserar all kodad 

data och baseras på diverse frivilliga standarder som kommunerna kan tänkas tillämpa 

såsom TBL, GRI, SDG, och eventuellt en egen konstruktion av redovisningsstandard (se 

tabell 4). 

 

Tabell 4. Exempel på kvantifiering av standarder. 

Standarder      År: XXXX 

TBL      1 

GRI      0 

SDG      0 

Egen      0 

 

Användningen av siffrorna 1 och 0 i kodningsmallen har givit en överblick över vad 

kommunerna väljer att upplysa om. I vilken form upplysningarna framställts i 
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kommunernas hållbarhetsredovisningar redogjordes för i kodningen genom att koda T15 

respektive M16 efter varje SDG (se bilaga 2). Text innebär att upplysningarna endast 

presenteras verbalt medan mätbart innebär att upplysningarna presenteras genom en 

kombination av verbal och kvantifierad information. Genom kvantifieringen kunde 

kommunernas redovisningsform, tillämpning av redovisningsstandard samt innehåll 

identifieras, vilket i sin tur gav en överblick över förändringen över tid. Kodningen 

påbörjades genom att ladda ner årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar inom 

tidsramen 2015–2019 från kommunernas hemsidor. För att få tillgång till samtliga 

dokument krävdes i enstaka fall direktkontakt med kommunen och redovisningarna 

efterfrågades eftersom de inte fanns publicerade på kommunens hemsida17. Därefter 

påbörjades sökningen av redovisningsform, redovisningsstandarder samt innehåll. 

Redovisningsformen urskildes genom att söka efter separata hållbarhetsredovisningar hos 

kommunerna. Redovisningsstandarder identifierades genom en överblick av 

redovisningens innehåll samt genom att använda sökfunktionen i dokumentet och söka 

på begrepp kopplade till varje redovisningsstandard. Innehållet urskildes genom 

indikatorerna på SDG och identifierades med hjälp av samma sökfunktion som 

redovisningsstandarderna (se tabell 5). Sökning utfördes genom att söka efter relevanta 

ord vilka har en direkt koppling till respektive SDG så som fattigdom, hunger, hälsa och 

så vidare. Sökningen kompletterades med att söka efter ord vilka har en indirekt koppling 

till respektive SDG och grundar sig i indikatorerna till SDG. Några exempel är 

ekonomiskt bistånd, fetma samt självskattad hälsa. Sökningarna baserades på 

indikatorerna på SDG vilka finns att tillgå från FN:s utvecklingsprogram UNDP, som 

även kallas globala målen och påvisar om och hur organisationer arbetar med de globala 

målen (FN, u.d.e). Oavsett vilken redovisningsstandard som tillämpats i kommunernas 

hållbarhetsredovisningar har indikatorerna till de globala målen använts för att finna en 

koppling till respektive SDG. Utöver sökfunktionen i dokumenten identifierades 

relevanta kapitel i innehållsförteckningen och undersöktes därefter djupare. 

Avslutningsvis urskildes upplysningsformen av de identifierade SDG:erna och 

 
15 T används i kodningen som en förkortning av ordet text. 
16 M används i kodningen som en förkortning av ordet mätbart. 
17 Linköpings kommun och Vaxholm stad kontaktades per e-post för arr få tillgång till befintliga 

hållbarhetsredovisningar. 
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kategoriserades i text och mätbart. I bilaga 9 återfinns exempel på mätbara SDG:er från 

kommunernas hållbarhetsredovisningar.  

 

Tabell 5. Exempel på kvantifiering av SDG:er. 

SDG      År: XXXX 

1. Ingen fattigdom      1 

                         .      . 

                         .      . 

                         .      . 

17. Genomförande och globalt partnerskap      0 

 

4.2.2.2 Intervjuer 

Intervjuer lämpar sig till att få djupgående och detaljerad data. Studien tillämpar 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att det finns ett förutbestämt ämne och färdiga 

frågor som ska behandlas. Intervjun är flexibel till ordningsföljd i syfte att låta den 

intervjuade utveckla idéer och tala fritt och utförligt om ämnet. Svaren är öppna och fokus 

ligger på respondenten (Denscombe, 2016). Intervjuerna utfördes i form av 

telefonintervjuer samt via e-post främst på grund av avståndet till respondenterna samt 

rådande situation kring virusspridningen av Covid-19. Nackdelen med icke-visuella 

intervjuer är svårigheten i att bekräfta respondentens identitet samt verifiera den 

information vilken respondenten förser studien med (Denscombe, 2016). Fördelarna med 

icke-visuella intervjuer är att de reducerar den effekt vilken faktorer såsom ålder, kön och 

social klass kan ha på interaktionen samt att de kan minska känslan av obehag när 

respondenten besvarar frågor på känsliga ämnesområden eftersom kontakten är mer 

opersonlig utan visuell kontakt (Denscombe, 2016). Kontaktpersonerna mottog på 

förhand intervjufrågorna (se bilaga 1) per e-post i syfte att kunna lokalisera lämpliga 

respondenter att intervjua inom kommunen samt för att ge dessa möjlighet att förbereda 

sig inför intervjun. Respondenterna fick även möjlighet att helt eller delvis svara på 

frågorna per e-post i syfte att effektivisera intervjun. 

 

Intervjufrågornas koppling till den teoretiska referensramen presenteras i tabell 6, vilket 

styrker studiens operationalisering. Operationalisering handlar om att skapa en tydlig 

koppling mellan empiri och teori (Lynham, 2002). Intervjufrågorna (se bilaga 1) 

konstruerades baserat på den teoretiska referensramen i syfte att skapa en tydlig koppling 
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mellan empiri och teori. Fråga ett behandlar respondenternas bakgrund i form av 

befattning, utbildning och yrkesbakgrund samt hur länge respondenten arbetat med 

hållbarhetsredovisning och togs därför inte med i tabellen. 

 

Tabell 6. Sammanställning av intervjufrågornas koppling till den teoretiska referensramen.  

Fråga 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intressentteorin • •  •   •   

Legitimitetsteorin   •  • •  • • 

 

Intervjuerna utfördes med respondent A vilken arbetar som miljöstrateg i Linköpings 

kommun, respondent B vilken arbetar som hållbarhetschef i Vaxholms stad, samt 

respondent C vilken arbetar som hållbarhetsstrateg i Västerviks kommun. Trelleborgs 

kommun hade inte möjlighet att ställa upp på intervju och Malmö stad hade inte möjlighet 

att ställa upp på intervju i tid. Därför uteblev båda kommunerna med svar. 

 

Tabell 7. Sammanställning av utförda intervjuer. 

Kommun Respondent Position Datum Längd Transkribering 

Linköping A Miljöstrateg 3 april - E-post 

Vaxholm B Hållbarhetschef 31 mars 20 minuter Ja 

Västervik C Hållbarhetsstrateg 24 april 23 minuter Ja 

 

Vid tillämpning av intervjuer baseras empirin på respondenternas svar, vilket inte alltid 

stämmer överens med hur det faktiskt ligger till och återspeglar därmed inte alltid 

verkligheten. Det är viktigt att beakta och kritiskt förhålla sig till detta vid bearbetning, 

användning och framställning av data från intervjuer (Denscombe, 2016). Som tidigare 

nämnts tillåter semistrukturerade intervjuer respondenten att utveckla idéer och tala fritt, 

vilket kan leda till svårigheter i analysen av insamlad data eftersom denna måste vara 

överensstämmande och relevant i förhållande till studien (Lind, 2019). Intervjuer bör 

därför kompletteras med andra metoder för att styrka trovärdigheten (Ahrne & Svensson, 

2015), studien kompletteras därför med en innehållsanalys. 
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4.2.3 Analys av data 

För att undersöka hur kommunernas hållbarhetsredovisning har utvecklats och 

harmoniserats har en innehållsanalys utförts på de utvalda kommunernas separata 

hållbarhetsredovisningar samt årsredovisningar, vilka använts som supplement för de år 

kommunerna inte producerat separata hållbarhetsredovisningar. Innehållsanalysen 

utfördes med hjälp av kodningsmallen som beskrevs i avsnitt 4.2.2.1. Kodningsmallen är 

ett redskap som förenklar jämförelsen av redovisningarna genom att bryta ner innehållet 

i väsentliga beståndsdelar, vilket i sin tur förenklar analysen. Redovisningar producerade 

år 2015–2019 kodades i studien. Innehållsanalysen fokuserar på upplysningar om de 17 

globala målen eftersom Agenda 2030 antogs år 2015 och Angeli (2020) skriver att det 

politiksa engagemnaget i Agenda 2030 haft en stor påverkan på utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning. Dessutom är målen tydliga indikatorer på att kommunen arbetar 

med hållarhet, oavsett vilken redovisningsstandard som tillämpats i 

hållbarhetsredovisningen. För att förklara incitamenten bakom den frivilliga 

hållbarhetsredovisningens utveckling i kommunerna utfördes intervjuer. Intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas. Därefter utfördes en kvalitativ innehållsanalys på 

transkriberingarna i syfte att underlätta analysen av den insamlade empirin från 

intervjuerna. Innehållsanalysen utfördes med hjälp av kodning som använde studiens 

teoretiska referensram som centrala beståndsdelar. 

4.2.4 Tillförlitlighet & trovärdighet 

Insamlad empiri är ett betydelsefullt element i att besvara studiens syfte och 

problemformulering. Till följd av detta är det viktigt att säkerställa att insamlad empiri är 

korrekt samt av betydelse för studieobjektet (Lind, 2019). 

 

Innehållsanalys är en kvantitativ metod. I kvantitativa metoder används begreppen 

reliabilitet, validitet, samt överförbarhet för att resonera angående tillförlitlighet och 

trovärdighet av insamlad data (Lind, 2019). Reliabilitet innebär att resultatet av en 

mätning blir identiskt om det upprepas vid flera tillfällen, alltså att de mått och indikatorer 

som använts är tillförlitliga (Lind, 2019). Reliabiliteten i studien är hög eftersom 

kodningen av redovisningarna grundar sig på existerande indikatorer från FN:s 

utvecklingsprogram UNDP med tydliga kopplingar till hållbarhetsredovisning. Utrymme 
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för egna tolkningar av innehållet är till följd av detta lägre vilket innebär att måtten och 

indikatorerna anses tillförlitliga. Hade kodningen upprepats vid flera tillfällen är 

sannolikheten för identiska resultat hög. Det finns däremot alltid risk för subjektiva 

tolkningar vilket kan leda till lägre reliabilitet i studien.  Validitet innebär att de 

tillämpade måtten i själva verket återspeglar det fenomen som studeras. Validiteten i 

studien styrks av att de tillämpade indikatorerna är specifikt utformade för 

hållbarhetsredovisning av FN:s utvecklingsprogram UNDP. Eftersom kommunernas 

hållbarhetsredovisning inte är reglerad och därmed frivillig utgår nödvändigtvis inte 

hållbarhetsredovisningen från FN:s indikatorer, vilket kan påverka validiteten negativt. 

Överförbarhet innebär att utfallet inte bara är riktigt i förhållande till den utförda 

underökningen, det kan också ge allmän tillämpning åt liknande sammanhang (Lind, 

2019). Överförbarheten i studien styrks av att kodningsmallen kan tillämpas på samtliga 

hållbarhetsredovisningar, inte bara kommunernas, eftersom kodningsmallen baseras på 

universella standarder. Däremot bör kodningsmallen utvecklas och anpassas utifrån varje 

specifik studie beroende på i vilket land och i vilken sektor undersökningen utförs för att 

inte ge missvisande information. 

 

Intervjuer är en kvalitativ metod. I kvalitativa metoder används begreppen autenticitet, 

pålitlighet, samt träffsäkerhet för att resonera angående tillförlitlighet och trovärdighet av 

insamlad data (Lind, 2019). Autenticitet innebär att information skildras på ett korrekt 

sätt, det vill säga den insamlade data genomsyras av äkthet. Autenticiteten i studien styrks 

av att de utförda intervjuerna spelades in samt transkriberades. Det finns därmed underlag 

vilket inte är manipulerat att tillgå för att försäkra sig om äktheten av den insamlade data 

från intervjuerna. Det är däremot svårt att försäkra sig om att respondenternas svar är 

tillförlitliga och återspeglar verkligheten, vilket påverkar autenticiteten negativt. 

Pålitlighet innebär att utomstående kan bedöma tillvägagångssättet samt att 

forskningsarbetet genomförts på ett konsekvent sätt (Lind, 2019). Pålitligheten i studien 

styrks med en transparent och detaljerad metodbeskrivning, vilken ger läsaren möjlighet 

att bedöma tillvägagångssättet samt forskningsarbetet. Träffsäkerhet innebär att insamlad 

data ger väsentlig kunskap om studieobjektet (Lind, 2019). Träffsäkerheten i studien 

styrks med hjälp av det subjektiva urvalet vilket förser studien med väsentlig data. Urvalet 

handplockades med avsikt att besvara syftet och problemformuleringen i studien. Under 
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studiens bearbetning kan syftet samt problemformuleringen förändras, i samband med 

detta ökar risken för träffsäkerheten. Studiens utformning har anpassats efter syftet och 

problemformuleringen, vilka förblev oförändrade genom hela arbetsprocessen. 
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5 Empiri 

I följande kapitel presenteras först insamlade data från innehållsanalysen som utförts på 

kommunernas hållbarhets- och årsredovisningar från åren 2015–2019. Resultatet för 

varje kommun presenteras i följande kategorier: utveckling av redovisningsform, 

utveckling av redovisningsstandard, samt utveckling av innehåll. Sammanställning av 

data från innehållsanalysen finns att tillgå i bilagorna 3–7. Därefter presenteras insamlade 

data från intervjuer under varje kommun vilken hade möjlighet att ställa upp på intervju. 

5.1 Linköpings kommun 

I följande del beskrivs resultatet av den insamlade empirin från Linköpings kommun och 

delas upp på följande kategorier: utveckling av redovisningsform, utveckling av 

redovisningsstandard, utveckling av innehåll, samt intervjudata. All utveckling beskrivs 

kronologiskt. 

5.1.1 Utveckling av redovisningsform 

Linköpings kommun producerar separata hållbarhetsredovisningar på uppdrag av 

politikerna. Uppdraget innebär att en separat hållbarhetsredovisning ska produceras och 

publiceras per mandatperiod. Mer specifikt en gång under en fyraårsperiod. Första 

separata hållbarhetsredovisningen behandlar verksamhetsåret 2013. Nästa 

hållbarhetsredovisning behandlar verksamhetsåret 2017 och därefter valde kommunens 

hållbarhetsavdelning att producera separata hållbarhetsredovisningar på årlig basis. 

Beslutet om årlig hållbarhetsredovisning är därmed inte på uppdrag av politikerna. 

 

Årsredovisningarna för verksamhetsåren 2015 och 2016 granskades eftersom Linköpings 

kommun inte producerade separata hållbarhetsredovisningar dåvarande år. I 

årsredovisningarna åren 2015 och 2016 finns inget spår av hållbarhetsarbete eller Agenda 

2030 och SDG (Linköpings kommun, 2016, 2017). Verksamhetsåret 2017 producerade 

kommunen den andra separata hållbarhetsredovisningen. Därefter producerar kommunen 

separata hållbarhetsredovisningar årligen. Kommunens hållbarhetsredovisning för 

verksamhetsåret 2019 sammanställs till hösten år 2020 och har inte granskats i studien. 
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Tabell 8. Översikt över utvecklingen av redovisningsform i Linköpings kommun. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisningsform Ingen 

hållbarhetsredovisning 

Ingen 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

 

5.1.2 Utveckling av redovisningsstandard 

Studien granskar kommunernas årsredovisningar i de fall inga separata 

hållbarhetsredovisningar producerats dåvarande år. Granskningen sker i syfte att följa 

hållbarhetsredovisningens utveckling samt identifiera tidiga tecken på 

hållbarhetsredovisning. Det finns inga spår av hållbarhetsredovisning i Linköping 

kommuns årsredovisningar åren 2015 och 2016 och därmed inga tillämpade 

redovisningsstandarder för hållbarhetsredovisning (Linköpings kommun, 2016, 2017). 

Under verksamhetsåret 2017 redovisar kommunen utifrån TBL i form av ekonomisk 

hållbarhet, social hållbarhet, samt ekologisk hållbarhet. Utöver TBL tillämpades inte 

någon annan standard dåvarande år (Linköpings kommun, 2018). Under verksamhetsåret 

2018 sker en förändring i hållbarhetsredovisningen genom att en ny hållbarhetspolicy 

antas, vilken engagerar sig i Agenda 2030 och de globala målen. 

Hållbarhetsredovisningen redovisas från år 2018 utifrån SDG vilket innebär att 

hållbarhetsredovisningen redovisas utifrån de 17 globala målen. Varje SDG presenteras 

var för sig i kronologisk ordning (Linköpings kommun, 2019). Hållbarhetsredovisningen 

för verksamhetsåret 2019 sammanställs till hösten år 2020 och därför har 

redovisningsstandarden för år 2019 inte granskats i studien. 
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Tabell 9. Översikt över utvecklingen av redovisningsstandard i Linköpings kommun. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisnings

standard 

Ingen 

hållbarhetsredovisning 

Ingen 

hållbarhetsredovisning 

TBL SDG Sammanställs 

hösten 2020 

Redovisnings

standardens 

delar 

  Ekonomisk 

hållbarhet 

Social hållbarhet 

Ekologisk 

hållbarhet 

Varje upplyst 

SDG var för sig 

i kronologisk 

ordning  

 

 

5.1.3 Utveckling av innehåll 

Under verksamhetsåren 2015 och 2016 producerade Linköpings kommun inga separata 

hållbarhetsredovisningar, istället granskades kommunens årsredovisningar. Inga tecken 

på hållbarhet identifierades i årsredovisningarna (Linköpings kommun, 2016, 2017). 

Trots att Linköpings kommun år 2017 redovisar utifrån TBL behandlas de flesta 

SDG:erna. Mer specifikt redovisades 14 av de 17 globala målen (se tabell 10). De globala 

mål som inte behandlas i hållbarhetsredovisningen år 2017 är mål 9, 14 och 17 och 

behandlar hållbar industri, innovationer och infrastruktur, hav och marina resurser samt 

genomförande och globalt partnerskap (se bilaga 3). År 2018 redovisades 15 av de 17 

globala målen (se tabell 10). Det nya målet som behandlades under verksamhetsåret 2018 

var SDG 9. SDG 14 och 17 uteblir även år 2018. Hållbarhetsredovisningen för 

verksamhetsåret 2019 sammanställs till hösten år 2020 och därför har 

hållbarhetsredovisningens innehåll för år 2019 inte granskats i studien. 

 

Tabell 10. Översikt över upplysta SDG:er i Linköpings kommuns separata hållbarhetsredovisningar18. 

SDG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

2017 • • • • • • • •  • • • •  • •  14 

2018 • • • • • • • • • • • • •  • •  15 

 

 
18 Tomt fält innebär att inga indikatorer för berörd SDG identifierats i hållbarhetsredovisningen. 
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I bilaga 3 presenteras huruvida identifierade SDG:er presenteras i text eller mätbar form. 

Utav de identifierade SDG:erna i separata hållbarhetsredovisningen för år 2017 redovisas 

SDG 6 och 11 i form av text och resterande identifierade SDG:erna redovisas i mätbar 

form. Kommunens separata hållbarhetsredovisning år 2018 redovisar samtliga 

identifierade SDG:erna i mätbar form. I figur 4 presenteras en kvantifiering av 

Linköpings kommuns upplysningsform av SDG:erna. År 2017 redovisades 86% av 

upplysta SDG:erna i mätbar form och 14% i text. Verksamhetsåret 2018 redovisades 

samtliga upplysta SDG:er i mätbar form. 

 

 

Figur 4. Översikt över utvecklingen av upplysningsform i Linköpings kommuns separata 

hållbarhetsredovisningar. 

5.1.4 Intervjudata 

Syftet med intervjuerna är att undersöka vilka incitament som ligger bakom 

kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning. Från intervjun framgick att Linköpings 

kommun har ett politiskt uppdrag om att ta fram kommunens hållbarhetsredovisning en 

gång per mandatperiod i syfte att ge en lägesbild av hållbarhetsarbetet inom kommunens 

verksamheter. Kommunledningsförvaltningen har däremot för avsikt att producera 

hållbarhetsredovisning för kommunen årligen. Respondent A tydliggör: 
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Vi har ett politiskt uppdrag om att ta fram en hållbarhetsrapport en gång per       

mandatperiod för att ge en lägesbild av hållbarhetsarbetet inom kommunens 

verksamheter. Kommunledningsförvaltningen har dock för avsikt att ta fram en 

rapport årligen för att kunna följa utvecklingen inom hållbarhetsområdet på årlig 

basis. Detta är prioriterat eftersom kommunen 2018 antog en hållbarhetspolicy 

utifrån Agenda 2030 och de globala målen (Linköpings kommun, 

Miljöstrategen). 

 

Respondent A menar att i samband med att kommunen antog den gemensamma 

hållbarhetspolicyn så belystes hållbarhetsfrågorna på ett tydligare sätt. Respondent A 

anser att det finns ett ökat politiskt intresse om att få en överblick över hur Linköpings 

kommun ligger till kring det samlade hållbarhetsarbetet och vad trenderna är. Det framgår 

också att de primära intressenterna för hållbarhetsredovisningen i Linköpings kommun är 

politikerna eftersom hållbarhetsredovisningen fungerar som ett underlag i kommande 

planering. Enligt respondent A fokuserar hållbarhetsredovisningen på samtliga tre 

hållbarhetsdimensioner i form av ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, samt ekologisk 

hållbarhet. Från intervjun framgår att det inte finns några externa krav eller riktlinjer för 

kommunen att hållbarhetsredovisa utöver det politiska beslutet att sammanställa en 

hållbarhetsredovisning per mandatperiod. 

 

De huvudsakliga fördelarna med att producera en separat hållbarhetsredovisning är enligt 

respondent A att det ger kommunen möjlighet att presentera det samlade 

hållbarhetsarbetet som sker i kommunen. Respondent A förklarar: 

 

De huvudsakliga fördelarna som vi ser är att det ger en möjlighet att presentera 

det samlade hållbarhetsarbetet som sker i kommunen och dess trender, samt att 

kunna använda underlaget i kommande planering. Att årligen presentera en 

sådan rapport för politiken upprätthåller en aktuell lägesbild inom hela området. 

Nackdelen är att det är svårt att ge en samlad och helt rättvisande bild över ett så 

brett område som hållbarhet (Linköpings kommun, Miljöstrategen). 

 

Enligt respondent A är det kommunledningsförvaltningen som driver 

hållbarhetsredovisningen i kommunen framåt snarare än intressenterna, som i detta fallet 

är politikerna. Politikerna har tagit ett beslut om att det ska sammanställas en 

hållbarhetsredovisning per mandatperiod, mer än så driver inte intressenterna arbetet. Det 

är inte heller påvisandet av legitimitet som primärt driver hållbarhetsredovisningen 

framåt. Däremot är begreppet accountability centralt eftersom Linköpings kommun och 
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dess verksamheter har ett ansvar att arbeta efter hållbarhetspolicyn samt uppdragen inom 

hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen ger samlad information om den hållbara 

utvecklingen. 

5.2 Trelleborgs kommun 

I följande del beskrivs resultatet av den insamlade empirin från Trelleborgs kommun och 

delas upp på följande kategorier: utveckling av redovisningsform, utveckling av 

redovisningsstandard, samt utveckling av innehåll. All utveckling beskrivs kronologiskt. 

5.2.1 Utveckling av redovisningsform 

Trelleborgs kommun började med separat hållbarhetsredovisning år 2018. I Trelleborgs 

kommuns årsredovisningar för åren 2015–2016 förekom ingen antydan på 

hållbarhetsredovisning (Trelleborgs kommun, 2016, 2017). Årsredovisningen för år 2017 

innehöll ett enskilt kapitel om kommunens hållbarhetsarbete, vilket innebär att 

kommunen år 2017 producerade och publicerade en integrerad hållbarhetsredovisning 

(Trelleborgs kommun, 2018a). Därefter övergick kommunen till att producera separata 

hållbarhetsredovisningar. Den första separata hållbarhetsredovisningen behandlade 

verksamhetsåret 2018. I april år 2020 fanns tre separata hållbarhetsredovisningar för 

Trelleborgs kommun tillgängliga. De tillgängliga hållbarhetsredovisningarna behandlar 

verksamhetsåren 2018, 2019, samt 2020, vilket tyder på att kommunen redovisar 

hållbarhetsarbetet ett år i förskott (Trelleborgs kommun, 2018, 2019, 2020). Eftersom 

studien begränsas till tidsramen 2015–2019 har hållbarhetsredovisningen för 

verksamhetsåret 2020 inte granskats. 

 

Tabell 11. Översikt över utvecklingen av redovisningsform i Trelleborgs kommun. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisningsform Ingen 

hållbarhetsredovisning 

Ingen 

hållbarhetsredovisning 

Integrerad 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

 

5.2.2 Utveckling av redovisningsstandard 

I studien granskas kommunernas årsredovisningar i de fall inga separata 

hållbarhetsredovisningar producerats dåvarande år i syfte att upptäcka tidiga spår av 
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hållbarhetsredovisning. Trelleborgs kommuns årsredovisningar för åren 2015 och 2016 

innehåller inga upplysningar om hållbarhet och därmed kunde ingen 

redovisningsstandard vilken behandlar hållbarhet identifieras (Trelleborgs kommun, 

2016, 2017). Årsredovisningen för år 2017 har ett eget kapitel om hållbarhetsarbetet i 

kommunen som beskriver att kommunfullmäktige under år 2017 antog kommunens första 

hållbarhetspolicy, vilken består av fyra följande inriktningsmål: omvärlden ska in, alla 

ska med, genomtänkt resurshållning, och bästa livskvalitet (Trelleborgs kommun, 2018a). 

De fyra inriktningsmålen från kommunens hållbarhetspolicy återfinns i kommunens 

integrerade hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017 samt i samtliga separata 

hållbarhetsredovisningar för åren 2018–2019 och utgör kommunens egenkonstruerade 

redovisningsstandard (se tabell 12). Varje inriktningsmål utgör en huvudrubrik i 

hållbarhetsredovisningarna (Trelleborgs kommun, 2018, 2019). Utöver kommunens 

egenkonstruerade redovisningsstandard har inte någon annan standard tillämpats i 

kommunens integrerade hållbarhetsredovisning år 2017 och separata 

hållbarhetsredovisningar åren 2018–2019. 

 

Tabell 12. Översikt över utvecklingen av redovisningsstandard i Trelleborgs kommun. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisnings

standard 

Ingen 

hållbarhetsredovisning 

Ingen 

hållbarhetsredovisning 

Egen 

redovisningsstandard i 

årsredovisning 

Egen 

redovisningsstandard 

Egen 

redovisningsstandard 

Redovisnings

standardens 

delar 

  Omvärlden ska in 

Alla ska med 

Genomtänkt 

resurshållning 

Bästa livskvalitet 

Omvärlden ska in 

Alla ska med 

Genomtänkt 

resurshållning 

Bästa livskvalitet 

Omvärlden ska in 

Alla ska med 

Genomtänkt 

resurshållning 

Bästa livskvalitet 

 

5.2.3 Utveckling av innehåll 

Trelleborgs kommuns årsredovisning för år 2015 innehåller inga upplysningar om 

hållbarhet (Trelleborgs kommun, 2016). I årsredovisningen för år 2016 nämner 

Trelleborgs kommun att kommunen startade upp ett lokalt arbete med FN:s Agenda 2030 

och de 17 globala målen (Trelleborgs kommun, 2017). Den integrerade 

hållbarhetsredovisningen för år 2017 innehåller ett eget kapitel om hållbarhetsarbetet 
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(Trelleborgs kommun, 2018a). I den integrerade hållbarhetsredovisningen år 2017 

identifierades inga indikatorer på SDG (Trelleborgs kommun, 2018a). 

 

Kommunens separata hållbarhetsredovisning för år 2018 behandlar 9 av 17 SDG:er, vilka 

kunde identifieras med hjälp av indikatorerna från FN:s utvecklingsprogram UNDP. I 

hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2019 behandlas 10 av 17 globala mål. SDG 

1, 2, 9, 13, 14 och 16 är mål vilka varken redovisas för år 2018 eller år 2019 (se tabell 

13). SDG 1 och 2 behandlar fattigdom och hunger. SDG 9 behandlar hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur. SDG 13 och 14 behandlar bekämpning av 

klimatförändringar samt hav och marina resurser. Slutligen behandlar SDG 16 fredliga 

och inkluderande samhällen. 

 

I tabell 13 går att utläsa att Trelleborgs kommun inte upplyst om SDG 8 och 15 i 

hållbarhetsredovisningen för år 2018, men valt att upplysa om dem i 

hållbarhetsredovisningen för år 2019. SDG 6 upplyses om i hållbarhetsredovisningen för 

år 2018 men inte i hållbarhetsredovisningen för verksamhetsår 2019. SDG 6 behandlar 

rent vatten och sanitet, SDG 8 behandlar anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 

och SDG 15 behandlar ekosystem och biologisk mångfald. 

  

Tabell 13. Översikt över upplysta SDG:er i Trelleborgs kommuns separata hållbarhetsredovisningar19. 

SDG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

2018   • • • • •   • • •     • 9 

2019   • • •  • •  • • •   •  • 10 

 

Från kodningen framgick även huruvida redovisningen endast var textbaserad eller om 

den även inkluderade mätbarhet. I den integrerade hållbarhetsredovisningen för år 2017 

beskrivs samtliga upplysningar av identifierade SDG:er i text. I bilaga 4 presenteras de 

upplysta SDG:erna vilka identifierades i Trelleborgs kommuns separata 

hållbarhetsredovisning för år 2018. SDG 6, 10, 11, 12 och 17 beskrivs i text medan SDG 

3, 4, 5 och 7 beskrivs i mätbar form. I den separata hållbarhetsredovisningen för år 2019 

identifierades 10 SDG:er varav SDG 8, 9, 10, 11, 12 och 13 beskrivs verbalt medan SDG 

 
19 Tomt fält innebär att inga indikatorer för berörd SDG identifierats i hållbarhetsredovisningen. 
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3, 4, 5, 7 och 15 beskrivs i mätbar form. I figur 5 presenteras en kvantifiering av 

Trelleborgs kommuns upplysningsform av SDG:er. År 2018 redovisades 56% av upplysta 

SDG:er i text och 44% i mätbar form. År 2019 redovisades 60% i text och 40% i mätbar 

form. 

 

 

Figur 5. Översikt över utvecklingen av upplysningsform i Trelleborgs kommuns separata 

hållbarhetsredovisningar. 

5.3 Vaxholms stad 

I följande del beskrivs resultatet av den insamlade empirin från Vaxholms stad och delas 

upp på följande kategorier: utveckling av redovisningsform, utveckling av 

redovisningsstandard, utveckling av innehåll, samt intervjudata. All utveckling beskrivs 

kronologiskt. 

5.3.1 Utveckling av redovisningsform 

Vaxholms stad började producera separata hållbarhetsredovisningar år 2014 eftersom 

kommunen förväntade sig ett lagkrav för kommuner i samband med att EU-direktivet 

2014/95 kom. Vaxholms stad har producerat separata hållbarhetsredovisningar under 

samtliga år inom studiens tidsram (se tabell 14). 
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Tabell 14. Översikt över utvecklingen av redovisningsform i Vaxholms stad. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisningsform Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

 

5.3.2 Utveckling av redovisningsstandard  

Vaxholms stads separata hållbarhetsredovisningar för åren 2015–2018 redovisas utifrån 

en kombination av standarderna GRI samt TBL (Vaxholms stad, 2016, 2017, 2018, 

2019). Väsentlighetsanalyser enligt GRI utfördes i samband med sammanställningen av 

hållbarhetsredovisningarna för verksamhetsåren 2015–2017 i syfte att identifiera vad som 

ansågs väsentligt att upplysa om i hållbarhetsredovisningen för respektive år. 

Informationen presenterades genom en uppdelning på de tre hållbarhetsdimensionerna 

ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet (Vaxholms stad, 2016, 

2017, 2018). Hållbarhetsredovisningen för år 2019 påvisar ett skifte från att redovisa 

utifrån GRI och TBL till att redovisa utifrån SDG och TBL. Mer specifikt genom att 

placera varje SDG under lämpad dimension utav de tre hållbarhetsdimensionerna 

ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet (Vaxholms stad, 2020). 

  

Tabell 15. Översikt över Vaxholms stads utveckling av redovisningsstandard. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisnings

standard 

GRI 

TBL 

GRI 

TBL 

GRI 

TBL 

GRI 

TBL 

SDG 

TBL 

Redovisnings

standardens 

delar 

Väsentlighetsanalys 

Ekonomi 

Social hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet 

Väsentlighetsanalys 

Ekonomi 

Social hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet 

Väsentlighetsanalys 

Ekonomi 

Social hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet 

Ekonomi 

Social hållbarhet 

Ekologisk 

hållbarhet 

Varje upplyst SDG 

placerad under 

lämpad kategori av 

TBL: ekonomisk 

hållbarhet, social 

hållbarhet och 

ekologisk hållbarhet 

 

5.3.3 Utveckling av innehåll 

Samtliga separata hållbarhetsredovisningar i Vaxholms stad nämner och behandlar delar 

av SDG. I tabell 16 presenteras identifierade SDG:er i Vaxholms stads separata 
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hållbarhetsredovisningar för åren 2015–2019. I kommunens separata 

hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2015 behandlas 8 globala mål. De SDG:er 

vilka inte upplyses om i hållbarhetsredovisningen år 2015 är 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, och 

17. SDG 1, 2, 4, 5 och 10 behandlar ingen fattigdom, ingen hunger, god utbildning för 

alla, jämställdhet samt minskad ojämlikhet. SDG 7, 11 och 14 behandlar hållbar energi 

för alla, hållbara städer och samhällen samt hav och marina resurser. Slutligen behandlar 

SDG 17 genomförande och globalt partnerskap. Under verksamhetsåret 2016 identifieras 

12 globala mål. De SDG:er vilka inte redovisas 2016 är 1, 4, 5, 9, 10 och 17. SDG 9 

behandlar hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Hållbarhetsredovisningen för 

verksamhetsåret 2017 redovisar något färre SDG:er. Målen som inte redovisas är 1, 2, 4, 

5, 9, 10 och 14. Verksamhetsåret 2018 är första året under vilket kommunen inte utförde 

en väsentlighetsanalys utifrån GRI (Vaxholms stad, 2019). Målen vilka inte redovisades 

i hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2018 är SDG 1, 2, 4, 5, 9, 10 och 17. 

Hållbarhetsredovisningen för år 2019 behandlar flest SDG:er av samtliga sammanställda 

hållbarhetsredovisningar inom tidsramen 2015–2019. SDG 1, 2, 9, och 17 behandlas inte 

under dåvarande år. 

 

Tabell 16. Översikt över upplysta SDG:er i Vaxholms stad separata hållbarhetsredovisningar20. 

SDG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

2015   •   •  • •   • •  • •  8 

2016  • •   • • •   • • • • • •  11 

2017   •   • • •   • • •  • •  9 

2018   •   • • •   • • • • • •  10 

2019   • • • • • •  • • • • • • •  13 

 

I bilaga 5 presenteras de identifierade SDG:ernas upplysningsform i Vaxholms stads 

separata hållbarhetsredovisningar för åren 2015–2019. Under verksamhetsåret 2015 

redovisades SDG 3, 8, 9, 15 och 16 verbalt i form av text medan SDG 6, 12 och 13 

kvantifierades och redovisades i verbal och mätbar form. I kommunens 

hållbarhetsredovisning för år 2016 redovisades endast SDG 6 verbalt i text och resterande 

 
20 Tomt fält innebär att inga indikatorer för berörd SDG identifierats i hållbarhetsredovisningen. 
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SDG:erna redovisades i verbal och mätbar form. För verksamhetsåret 2017 redovisar 

Vaxholms stad SDG 7, 8 och 15 verbalt och resterande SDG:erna presenterads i verbal 

och mätbar form. Under verksamhetsåret 2018 behandlades SDG 7, 8, 11, 14 och 15 i 

text och återstående SDG:er behandlades i mätbar form i kombination med text. 

Hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2019 redovisar samtliga SDG:er i mätbar 

form, med undantag för SDG 15 som endast redovisas verbalt. 

 

I figur 6 presenteras en kvantifiering av Vaxholms stads upplysningsform av SDG:erna. 

År 2015 redovisades 62,5% av upplysta SDG:er i text och 38% i mätbar form. År 2016 

presenterades 91% av upplysta SDG:er i mätbar form och 9% i text. År 2017 redogjorde 

kommunen för 67% av upplysta SDG:er i mätbar form och 33% i text i kommunens 

hållbarhetsredovisning. År 2018 var fördelningen jämn med 50% för varje mätbar form 

och text. Slutligen presenterades 92% av upplysta SDG:er i mätbar form och 8% i text i 

hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2019. 

 

 

Figur 6. Översikt över utvecklingen av upplysningsform i Vaxholms stads separata 

hållbarhetsredovisningar. 

5.3.4 Intervjudata 

Från intervjun med Vaxholms stad framgick att hållbarhetsredovisningen behandlar alla 

tre hållbarhetsdimensioner. Däremot fokuserar hållbarhetsredovisningen på den sociala 

och den ekologiska hållbarheten eftersom hållbarhetsredovisningen ses som ett 
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komplement till kommunens årsredovisning, vilken genomsyras av den ekonomiska 

aspekten. Respondent B förklarar: 

 

Vi har haft med alla tre dimensioner men framför allt så har det varit fokus på 

den sociala och ekologiska hållbarheten eftersom det har setts som ett 

komplement till vårt årsbokslut. Årsbokslutet i sig är väldigt ekonomiskt därför 

har det varit mer fokus på ekologisk och social hållbarhet i 

hållbarhetsrapporterna (Hållbarhetschefen, Vaxholms stad). 

 

Vaxholms stad upplever att det saknas en gemensam struktur för offentliga verksamheter 

att hållbarhetsredovisa. Respondent B upplever att det blir en tolkningsfråga gällande 

innehåll, vilken bidrar till svårigheter i jämförelsen med andra kommuner. Kommunen 

har tillämpat GRI men anser att det är en svårhanterad standard i en offentlig verksamhet. 

Vaxholms stad övergick därefter till att redovisa utifrån SDG eftersom det ansågs lättare, 

trots att det inte finns en tydlig standard för SDG i offentliga verksamheter. Däremot finns 

ett politiskt engagemang för SDG och grundar sig i ett politiskt beslut. Respondent B 

avslutar med att poängtera att varje kommun har en egen standard att förhålla sig till 

gällande uppföljningen och redovisningen av olika resultat, vilka kommunen måste 

förhålla sig till. Respondent B förklarar:  

 
Kommunen började med att redovisa utifrån GRI och den är inte lika känd inom 

offentlig verksamhet och det var den kommunen utbildades inför. Men det är 

inte en lätthanterad standard i en offentlig verksamhet. Det är lite som att stoppa 

in en cirkel i en fyrkant och vi har känt år för år, dels att vi har velat leva upp till 

GRI men också att det har varit svårare och svårare någonstans. Nu när de 

globala hållbarhetsmålen kom så kändes det mycket lättare och det kändes mer 

rätt. Där finns det också ett stort politiskt engagemang och vi har nu ett politiskt 

beslut att vi ska integrera målen i rapporterna. Därav har vi gått från GRI till de 

globala hållbarhetsmålen. Det saknas däremot fortfarande en standard kring de 

globala hållbarhetsmålens redovisning i offentlig verksamhet 

(Hållbarhetschefen, Vaxholms stad). 
 

Från intervjun med Vaxholms stad framkom att Vaxholms stad började 

hållbarhetsredovisa i samband med ett ökat intresse från kommunens sida, vilket ökade 

när EU-direktivet 2014/95 antogs av regeringen och lagkravet i ÅRL trädde i kraft. 

Kommunen förmodade att ett liknande lagkrav för kommuner skulle träda i kraft, vilket 

ännu inte skett. 
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Respondent B berättar att kommunen ständigt jobbar med att få frågor hörda, få mandat, 

och prioritera hållbarhetsfrågor. Eftersom många hållbarhetsfrågor inte är lagstyrda är det 

viktigt för kommunen att kvalitetssäkra och lyssna. Det blir kommunens tillvägagångssätt 

att klargöra hur staden arbetar med hållbarhet. Respondent B tydliggör: 

 

Vi jobbar ständigt med att få våra frågor hörda och få mandat och prioritera. 

Eftersom många av våra frågor inte är lagstyrda måste vi jobba för att 

kvalitetssäkra och lyssna och sina helt enkelt. Det här är vårt sätt att tydliggöra 

hur vi jobbar med hållbarhet i staden och vi tror också att vi kommer, eller vi 

trodde att det skulle komma ett krav på offentliga verksamheter att 

hållbarhetsredovisa (Hållbarhetschefen, Vaxholms stad). 

 

Från intervjun framgår det även att Vaxholms stad upplever att intresset för 

hållbarhetsredovisning ökat de senast åren. Kommunen har upptäckt att andra kommuner 

påbörjat framtagandet av separata hållbarhetsredovisningar och integrerade 

hållbarhetsredovisningar. Respondent B påpekar att det ökade intresset även 

uppmärksammas genom efterfrågan och att det existerar ett särskilt intresse hos 

politikerna, vilket framkommer till följd av ett ökat intresse hos medborgarna. 

Respondent B specificerar att politikerna lyfter hållbarhetsfrågorna i allt högre grad, 

vilket skapar en aktiv diskussion kring ämnet. Den ökade efterfrågan har bidragit till att 

kommunen fått in hållbarhetsområdet i sin resultat- och målstyrningsmodell, vilket enligt 

respondent B har bidragit till att kraven på verksamheterna i kommunen ökat och till följd 

av detta ökade intresset rent kravmässigt. 

 

Vaxholms stads viktigaste intressenter är enligt respondent B politikerna eftersom 

kommunen är en politisk organisation. Respondent B poängterar att politikerna 

egentligen är medborgarnas förlängda arm eftersom medborgarna röstar fram politikerna. 

Politikerna och medborgarna förstärker och kompletterar varandra och anses vara 

kommunens viktigaste intressenter. Rent operativt är det kommunledningen och 

medarbetarna som är de viktigaste intressenterna eftersom de möjliggör uppkomsten av 

hållbarhetsredovisningarna. Respondent B redogör:  

 

Eftersom vi jobbar inom en politisk organisation så är politiken vår viktigaste 

intressent. Politiken är ju egentligen medborgarnas förlängda arm och det är dem 

som röstar fram dem. Politik och medborgarna är våra största intressenter. Rent 

operativt så blir vår ledning i kommunen men också våra medarbetare 

jätteviktiga intressenter för att få till det här (Hållbarhetschefen, Vaxholms stad). 
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Från intervjun framkommer att kommunen anser att de främsta fördelarna med 

hållbarhetsredovisning är att redovisa vad det är som genomförts, vad som prioriteras, 

och vilka utmaningar kommunen kan ställas inför i framtiden i förhållande till 

hållbarhetsdimensionerna. Den största nackdelen vilken förhåller sig till 

hållbarhetsredovisningen i kommunen är avsaknaden av en standard vilken möjliggör 

jämförbarhet. Utan en standard är det svårt att avgöra kvaliteten på 

hållbarhetsredovisningen men också att jämföra mellan kommuner. 

 

Hållbarhetschefen i Vaxholms stad poängterar att politikerna i kommunen är vad som 

driver hållbarhetsredovisningen framåt. Politikerna tar beslut angående 

hållbarhetsredovisningen och verksamheten ska därefter leva upp till besluten och 

redovisa tillbaka resultaten till politikerna. Som tidigare nämnts, är politikerna 

medborgarna förlängda arm och därmed driver medborgarna indirekt 

hållbarhetsredovisningen i kommunen framåt. Även påvisande av legitimitet är en 

drivande faktor till varför kommunen hållbarhetsredovisar. Kommunen vill uppvisa att 

den är hållbar utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk hållbarhet, social 

hållbarhet och ekologisk hållbarhet och att kommunen lever upp till de uppsatta målen. 

Samtidigt vill Vaxholms stad vara öppen och transparent med hur långt kommunen 

faktiskt kommit och därmed upplysa om vilka delar kommunen har utvecklat mest men 

också vilka delar kommunen ligger efter i. Respondent B påpekar att tydlighet, 

transparens och ärlighet anses inom kommunen vara en styrka. Kommunen försöker få 

och upprätthålla legitimitet genom att ha en hållbarhetsredovisning som är trovärdig. 

Respondent B förklarar:  
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Det är hållbarhetsenheten i sig som driver det här arbetet framåt men vi gör det 

framför allt med politiken som mål. Politiken är målsägare, det är dem som ska 

få tillbaka vad dem beslutar och vilken riktning dem tar beslut kring ska vi leva 

upp till och redovisa tillbaka till. Politikerna är våra största intressenter för 

hållbarhetsredovisning kan man väl säga samtidigt som dem är medborgarnas 

förlängda arm så de blir indirekt medborgarnas krav på att bo i en hållbar 

kommun. Vi vill visa hur Vaxholms stad jobbar med att vara ekologiskt hållbara, 

och socialt hållbara och hur kommunen lever upp till målen. Vi vill var öppna 

med hur långt har vi kommit eller vilka delar vi har nått ganska långt fram i och 

vilka delar vi ligger väldigt långt efter i. Jag tycker absolut att det ska vara en 

styrka i att vara tydliga och transparenta och ärliga i när vi har gjort någonting 

bra men också när vi har gjort någonting som är mindre bra eller där vi inte har 

kommit lika långt (Hållbarhetschefen, Vaxholms stad). 
 

Från intervjun framkommer att medborgarna ibland har orealistiska förväntningar på 

kommunens ansvarsområden. Genom hållbarhetsredovisning tydliggörs vad kommunens 

rådighet är, vad kommunens mandat är, och vilka frågor kommunen ansvarar för 

angående hållbarhetsaspekten. Det är viktigt att kommunen inte tar på sig ansvaret för 

allting och står till svars för medborgarnas individuella förväntningar eftersom 

kommunen inte har möjlighet att leva upp till dessa. Det är inte heller kommunens ansvar 

att göra det. Kommunens redovisning av hållbarhetsarbetet är därmed begränsad utifrån 

vad en kommun i själva verket kan göra. 

5.4 Västerviks kommun 

I följande del beskrivs resultatet av den insamlade empirin från Västerviks kommun och 

delas upp på följande kategorier: utveckling av redovisningsform, utveckling av 

redovisningsstandard, utveckling av innehåll, samt intervjudata. All utveckling beskrivs 

kronologiskt. 

5.4.1 Utveckling av redovisningsform 

Västerviks kommun producerade integrerade hållbarhetsredovisningar åren 2006–2010. 

År 2012 redovisades tabeller med indikatorer utan fördjupad beskrivning av mål och 

omvärldsfaktorer. År 2014 började Västerviks kommun med separata 

hållbarhetsredovisningar, vilka därefter producerats årligen. Västerviks kommun var en 

early adopter (Niemann & Hoppe, 2018) av hållbarhetsredovisning. Redan år 2006 

började Västerviks kommun hållbarhetsredovisa. Första separata 

hållbarhetsredovisningen kom år 2014 och sammanställdes samt publicerades därefter 
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årligen. Inom studiens avgränsade tidsram 2015–2019 har Västerviks kommun 

producerat och publicerat separata hållbarhetsredovisningar samtliga år. 

 

Tabell 17. Översikt över utvecklingen av redovisningsform i Västerviks kommun. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisningsform Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

 

5.4.2 Utveckling av redovisningsstandard 

Västerviks kommuns separata hållbarhetsredovisningar för åren 2015–2017 redovisas 

baserat på TBL. Mer specifikt behandlas aspekterna ekonomisk hållbarhet, social 

hållbarhet och ekologisk hållbarhet samtliga år (Västerviks kommun, 2016, 2017, 2018a, 

2018b). Västerviks kommun övergår i hållbarhetsredovisningen för år 2018 att tillämpa 

SDG som redovisningsstandard. Redovisningen utifrån SDG sker i Västerviks kommun 

i from av att varje SDG som upplyses om presenteras var för sig. Västerviks kommun har 

ännu inte fått hållbarhetsredovisningen för år 2019 godkänd av kommunfullmäktige och 

därför har redovisningsstandarden i hållbarhetsredovisningen för år 2019 inte kunnat 

granskas i studien. 

 

Tabell 18. Översikt över utvecklingen av redovisningsstandard i Västerviks kommun. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisningss

tandard 

TBL TBL TBL SDG Har ännu inte blivit 

godkänd av 

kommunfullmäktige 

Redovisningss

tandardens 

delar 

Ekonomisk 

hållbarhet 

Social hållbarhet 

Ekologisk 

hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet 

Social hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet 

Social hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet 

Varje upplyst 

SDG var för sig i 

kronologisk 

ordning 
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5.4.3 Utveckling av innehåll  

I tabell 19 presenteras identifierade SDG:er i Västerviks kommuns separata 

hållbarhetsredovisningar. Västerviks kommuns separata hållbarhetsredovisningar för 

åren 2015–2017 behandlar 15 av 17 SDG:er, vilka identifierades med hjälp av 

indikatorerna från FN:s utvecklingsprogram UNDP (Västerviks kommun, 2016, 2017, 

2018a, 2018b). SDG 5 som behandlar jämställdhet och SDG 17 som behandlar 

genomförande och global partnerskap behandlas inte i någon av kommunens separata 

hållbarhetsredovisningar för åren 2015–2017. I Hållbarhetsredovisningen för år 2018 

redovisas samtliga 17 globala mål (Västerviks kommun, 2019). Västerviks kommun har 

ännu inte fått hållbarhetsredovisningen för år 2019 godkänd av kommunfullmäktige och 

därför har innehållet i hållbarhetsredovisningen för år 2019 inte kunnat granskas i studien. 

 

Tabell 19. Översikt över upplysta SDG:er i Västerviks kommuns separata hållbarhetsredovisningar21. 

SDG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

2015 • • • •  • • • • • • • • • • •  15 

2016 • • • •  • • • • • • • • • • •  15 

2017 • • • •  • • • • • • • • • • •  15 

2018 • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 

 

Från kodningen framgick även huruvida redovisningen endast var textbaserad eller om 

den även inkluderade mätbarhet. I bilaga 6 framgår att av de 15 upplysta SDG:erna vilka 

identifierades i Västerviks separata hållbarhetsredovisningar för åren 2015–2017 beskrivs 

SDG 6 och 9 i text medan SDG 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, och 16 även beskrivs 

med mätbarhet. I den separata hållbarhetsredovisningen för verksamhetsår 2018 upplyste 

Västerviks kommun om samtliga SDG:er varav SDG 17 är den enda som enbart beskrivs 

i text, resterande SDG:er beskrivs även med mätbara parametrar. Västerviks kommun har 

ännu inte fått hållbarhetsredovisningen för år 2019 godkänd av kommunfullmäktige och 

därför har upplysningarnas form för hållbarhetsredovisningen för år 2019 inte kunnat 

granskas i studien. I figur 7 presenteras en kvantifiering av Västerviks kommuns 

upplysningsform av SDG:erna.  Åren 2015–2017 redovisades 87% av upplysta SDG:er i 

 
21 Tomt fält innebär att inga indikatorer för berörd SDG identifierats i hållbarhetsredovisningen. 
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mätbar form och 13% i text i kommunens hållbarhetsredovisningar. Slutligen 

presenterades 94% av upplysta SDG:er i mätbar form och 6% i text i 

hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2018. 

 

 

Figur 7. Översikt över utvecklingen av upplysningsform i Västerviks kommuns separata 

hållbarhetsredovisningar. 

5.4.4 Intervjudata 

Från intervjun med Västerviks kommun framgick att hållbarhetsredovisningen började 

med att kommunen antog miljömålen som kom i samband med Agenda 21. Respondent 

C förklarar: 

 

Det började med att vi antog arbetet med Agenda 21 som blev en del av 

miljömålen år 2000 i Västerviks kommun. Kommunen gjorde en uppföljning av 

miljömålen, alltså de 16 nationella miljömålen vilka gjordes om till kommunala 

miljömål. Man kommunaliserade dem, skulle man kunna säga. Sedan var det 

efterfrågan från politiken som avgjorde att kommunen även skulle redovisa den 

sociala hållbarheten och ekonomiska hållbarheten. Framförallt den sociala. Det 

blev alltså en utveckling från miljö till hela hållbarheten (Hållbarhetsstrategen, 

Västerviks kommun). 

 

Respondent C berättar att uppföljningen baserats på Agenda 2030 och de 17 globala 

målen sedan de antogs av regeringen. Fokus i hållbarhetsredovisningen ligger idag på de 

17 globala målen. De gröna nyckeltalen är också viktiga eftersom Västerviks kommun är 

en ekokommun. Respondent C påpekar att de globala målen och de gröna nyckeltalen är 

väldigt lika. Det finns ingen existerande standard kommunen följer fullt ut. 
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Innan hittade vi på en egen standard utifrån miljömålen där vi har rapporterat 

eller beskrivit allt utom mål vilka inte berörde kommunen, till exempel 

fjällmiljö. Även folkhälsomålen och några egna mål rörande region och ekonomi 

behandlades i den egna standarden. Vi har använt många utav de tidigare 

redovisade målen och stoppat in dem under de olika globala målen. Så det är 

egentligen delvis det som vi har redovisat tidigare, men det är en annan 

systematik (Hållbarhetsstrategen, Västerviks kommun). 

 

Från intervjun med Västerviks kommun framgick att det var efterfrågan från politikerna 

som var en drivande faktor i att Västerviks kommun började producera frivilliga separata 

hållbarhetsredovisningar. Det togs beslut bland politikerna om att samtliga dimensioner 

av hållbarhet skulle redovisas. Mer specifikt ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och 

ekologisk hållbarhet. 

 

Respondent C upplever att intresset för hållbarhetsredovisning har ökat. Intresset märks 

främst genom politikernas ökade efterfrågan. Det finns även ett intresse hos andra 

tjänstemän, vilka efterfrågar dokument som kan brukas vid olika tillställningar som ska 

marknadsföra kommunen. Även externa intressenter, exempelvis kommuninvånare och 

skolor, kan efterfråga liknande dokument som berör specifika områden. Respondent C 

berättar: 

 

Vi har en avskild årsredovisning som granskas av revisorer och är en typ av 

budgetuppföljning i kommunen. Vi har även diskuterat mycket om man 

eventuellt skulle slå ihop årsredovisningen med hållbarhetsredovisningen, men 

kom fram till att det blir lite för mycket i en och samma redovisning 

(Hållbarhetsstrategen, Västerviks kommun). 
 

Från intervjun framgick att hållbarhetsredovisningen sker på beslut från politikerna. Det 

är ett stående uppdrag som politikerna röstat fram, vilket har integrerats i och återfinns i 

kommunens budget. Uppdraget kommer från Västerviks kommun och är därmed inget 

extern uppdrag från högre institutioner. Det operativa arbetet drivs däremot genom 

hållbarhetsnätverket i Västerviks kommun. 

 

Respondent C påpekar att fördelen med kommunens hållbarhetsredovisning är 

överblicken över vad som hänt i kommunen under verksamhetsåret och att det finns en 

helhetsbild att tillgå. Nackdelen med hållbarhetsredovisningen i kommunen anses vara 

att vissa indikatorer som kommunen tillämpar har väldigt lång eftersläpning. Det är svårt 
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att få snabb återkoppling på vissa indikatorer samtidigt som allting inte går att mäta på 

grund av knappa resurser. Respondent C tydliggör: 

 

Nackdelarna med redovisningarna är att vissa indikatorer som vi använder har 

väldigt lång eftersläpning, framförallt när det gäller frågor som kommunens 

totala koldioxidutsläpp och dylikt. Mätetalen är bara några år gamla när de 

redovisas och inga större förändringar kan ha skett på den korta tiden. När det 

däremot gäller exempelvis bilkörningen med olika typer av fordon i kommunen 

och dylikt kan man få en snabbare återkoppling. Det som kan upplevas 

problematiskt ibland är just att det är lite svårt att få den här snabba 

återkopplingen på vissa indikatorer. Sedan kan man inte mäta allting eftersom 

det varken finns möjligheter eller resurser till det (Hållbarhetsstrategen, 

Västerviks kommun). 
 

Respondent C påpekar att det är viktigt att redovisa på välgrundad fakta och vedertagna 

undersökningar men samtidigt vara specifik i upplysningen av informationen. Västerviks 

kommun redovisar utifrån verifierade indikatorer som är transparenta och vederhäftiga. 

Respondent C berättade att det snarare är påvisandet av legitimitet än att kommunen hålls 

ansvarig för hållbarheten i kommunen som driver hållbarhetsredovisningen i kommunen 

framåt. Hållbarhetsredovisningen är ett underlag för arbetet med kommunens budget 

vilket förser kommunen med en helhetsbild över vart kommunen är på väg. 

5.5 Malmö stad 

I följande del beskrivs resultatet av den insamlade empirin från Malmö stad och delas upp 

på följande kategorier: utveckling av redovisningsform, utveckling av 

redovisningsstandard samt utveckling av innehåll. All utveckling beskrivs kronologiskt. 

5.5.1 Utveckling av redovisningsform 

Malmö stad producerar årligen separata hållbarhetsredovisningar sedan år 2015 med år 

2018 som undantag eftersom strukturen för hållbarhetsredovisningen reviderades 

dåvarande år, vilket beskrivs mer ingående i nästa punkt. 

 
Tabell 20. Översikt över utvecklingen av redovisningsform i Malmö stad. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisningsform Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

Ingen 

hållbarhetsredovisning 

Separat 

hållbarhetsredovisning 
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5.5.2 Utveckling av redovisningsstandard  

Malmö stad började med separat hållbarhetsredovisning år 2015. Fram till år 2017 

redovisades hållbarhetsarbetet i de separata hållbarhetsredovisningarna utifrån en egen 

standard vilken fokuserade på den sociala hållbarheten (Malmö stad, 2016, 2017, 2018, 

2020). Den egna redovisningsstandarden är uppdelad på en verbal del och en mätbar del. 

Hållbarhetsredovisningen för år 2016 baserades på temat delaktighet medan år 2017 

utgick från temat barns och ungas psykiska hälsa. År 2018 producerades ingen 

hållbarhetsredovisning eftersom strukturen för redovisningen reviderades till SDG, vilket 

innebar att första hållbarhetsredovisningen baserad på SDG presenterades för 

verksamhetsåret 2019. Hållbarhetsredovisningen för år 2019 upplyser om varje SDG för 

sig i kronologisk ordning. Det framgår ett skifte i redovisningsstandard mellan 

hållbarhetsredovisningarna för åren 2015–2017 och hållbarhetsredovisningen för år 2019 

(Malmö stad, 2016, 2017, 2018, 2020). 

 
Tabell 21. Översikt över Malmö stads utveckling av redovisningsstandard. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisnings

standard 

Egen standard Egen standard Egen standard Ingen 

hållbarhetsredovisning 

SDG 

Redovisnings

standardens 

delar 

Verbal del 

Mätbar del 

Tema delaktighet 

Verbal del 

Mätbar del 

Tema barns och 

ungas psykiska 

hälsa 

Verbal del 

Mätbar del 

 Varje upplyst 

SDG var för sig 

i kronologisk 

ordning 

 

5.5.3 Utveckling av innehåll  

Majoriteten av de globala målen behandlas under perioden 2015–2019 i Malmö stads 

hållbarhetsredovisningar. Mer specifikt behandlas 11 mål år 2015, 11 mål år 2016, 10 

mål år 2017, och samtliga 17 mål år 2019 (se tabell 22). Inom tidsramen 2015–2017 

upplyser Malmö stad inte om SDG 2, 6, 9, 15, och 17, vilka behandlar hunger, rent vatten 

och sanitet, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, ekosystem och biologisk 

mångfald samt genomförande och globalt partnerskap. Hållbarhetsredovisningarna för 
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åren 2015 och 2017 upplyser inte om SDG 5 och hållbarhetsredovisningarna för åren 

2016 och 2017 upplyser inte om SDG 16 (se tabell 22). 

 
Tabell 22. Översikt över upplysta SDG:er i Malmö stads separata hållbarhetsredovisningar22. 

SDG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

2015 •  • •   • •  • • • • •  •  11 

2016 •  • • •  • •  • • • •   •  11 

2017 •  • •   • •  • • • •   •  10 

2019 • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 

 

Från kodningen framgick även huruvida redovisningen endast var textbaserad eller om 

den även inkluderade mätbarhet. I bilaga 7 presenteras de identifierade SDG:ernas 

upplysningsform. Utav de presenterade globala målen år 2015 är SDG 10 och 14 

redovisade verbalt i form av text. Resterande SDG:er år 2015 är kvantifierade och 

presenterade i verbal och mätbar form. Under verksamhetsåret 2016 är SDG 5 och 10 

redovisade i text medan resterande SDG:er är beskrivna i verbal och mätbar form. År 

2017 är SDG 10 redovisad verbalt i text medan resterande SDG:er har kvantifierats och 

redovisats i verbal och mätbar form. Under verksamhetsåret 2019 är endast SDG 14 och 

17 beskrivna verbalt, resterande SDG:er är presenterade i verbal och mätbar form. I figur 

8 presenteras en kvantifiering av Malmö stads upplysningsform av SDG:erna. År 2015 

och år 2016 redovisades 82% av upplysta SDG:er i mätbar form och 18% i text i 

kommunens hållbarhetsredovisningar. År 2017 redovisades 90% av upplysta SDG:erna i 

mätbar form och 10% i text. Slutligen presenterades 88% av upplysta SDG:er i mätbar 

form och 12% i text i hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2019. 

 

 
22 Tomt fält innebär att inga indikatorer för berörd SDG identifierats i hållbarhetsredovisningen. 
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Figur 8. Översikt över utvecklingen av upplysningsform i Malmö stads separata 

hållbarhetsredovisningar. 
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6. Analys & diskussion 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hållbarhetsredovisningens utveckling 

och harmonisering samt incitamenten bakom åtagandet av frivillig 

hållbarhetsredovisning i kommuner.  I följande kapitel jämförs, analyseras och diskuteras 

resultatet utifrån utvecklingen av kommunernas redovisningsform, utveckling av 

redovisningsstandard och utveckling av innehåll i hållbarhetsredovisningarna, samt 

incitamenten bakom åtagandet av frivillig hållbarhetsredovisning i kommunerna. Kapitlet 

grundar sig i kopplingar till studiens teoretiska referensram och baseras på 

analysmodellen vilken presenterades i avsnitt 3.4. Slutligen sammanställs 

teorikopplingarna i kapitlet. 

6.1 Utveckling av redovisningsform 

I tabell 23 presenteras vilka år kommunerna frivilligt har producerat separata 

hållbarhetsredovisningar. Västerviks kommun var en early adopter (Niemann & Hoppe, 

2018) av hållbarhetsredovisning. Redan år 2006 började Västerviks kommun 

hållbarhetsredovisa. Första separata hållbarhetsredovisningen kom år 2014 och 

sammanställdes samt publicerades därefter årligen. Vaxholms stad började också 

producera separata hållbarhetsredovisningar år 2014 eftersom kommunen förväntade sig 

ett kommande lagkrav för kommuner i samband med att EU-direktivet 2014/95 kom. 

Linköpings kommun började producera separata hållbarhetsredovisningar på ett politiskt 

uppdrag. Första hållbarhetsredovisningen i Linköpings kommun behandlar 

verksamhetsåret 2013. Nästa hållbarhetsredovisning behandlar år 2017 och därefter valde 

kommunen att producera hållbarhetsredovisningar på årlig basis. Malmö stad började 

producera separata hållbarhetsredovisa år 2015, vilka produceras och publiceras årligen 

med undantag för år 2018 då en rekonstruktion av redovisningsstandard utfördes. 

Trelleborgs kommun var sist ut med att producera separata hållbarhetsredovisningar av 

de granskade kommunerna i studien. Kommunen antog sin första hållbarhetspolicy år 

2017 och året därpå publicerades kommunens första separata hållbarhetsredovisning som 

numera sammanställs årligen. 
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Tabell 23. Översikt över kommunernas separata hållbarhetsredovisningar åren 2015–201923. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Linköpings 

kommun 

  • • • 

Trelleborgs 

kommun 

   • • 

Vaxholms stad • • • • • 

Västerviks 

kommun 

• • • • • 

Malmö stad • • •  • 

 

Studien påvisar en ökande trend av separat hållbarhetsredovisning i kommunerna (se 

tabell 23). Niemann och Hoppe (2018) beskriver att den offentliga sektorn främst 

producerar separata hållbarhetsredovisningar i syfte att erhålla högre legitimitet. Vidare 

skriver författarna att den offentliga sektorn tenderar att uppleva att det är tidskrävande 

och utmattande att producera hållbarhetsredovisningar i längden, vilket kan resultera i att 

hållbarhetsredovisningen avtar eventuellt upphör. Författarnas antagande stämmer inte 

överens med studiens resultat, vilket kan innebära att kommunerna prioriterar påvisande 

av legitimitet och transparens. Den främsta anledningen till frivillig 

hållbarhetsredovisning som skildras i stor utsträckning i tidigare studier kopplas till 

intressentteorin och legitimitetsteorin. Författare menar att frivillig 

hållbarhetsredovisning framför allt tillämpas i syfte att stärka, reparera och upprätthålla 

organisationers legitimitet (Argento m.fl., 2019; Niemann & Hoppe, 2018; Greco m.fl., 

2015). Kommunernas val att hållbarhetsredovisa i separata redovisningar kan enligt 

Niemann och Hoppe (2018) förklaras genom att innehållet i integrerade 

hållbarhetsredovisningar kan upplevas för omfattande och därmed för massivt för 

intressenterna. Intressenterna kan uppleva svårigheter i nedbrytningen och förståelsen av 

innehållet, vilket leder till att färre intressenter tar del av hållbarhetsredovisningarna. 

Både Västerviks kommun och Trelleborgs kommun valde att övergå från integrerade 

hållbarhetsredovisningar till separata hållbarhetsredovisningar, vilket är i linje med 

Niemann och Hoppe (2018). 

 

 
23 Tomt fält innebär att ingen separat hållbarhetsredovisning producerats dåvarande år. 
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Det finns tydliga spår av harmonisering av kommunernas redovisningsform. Västerviks 

kommun gick från integrerad hållbarhetsredovisning till separat hållbarhetsredovisning. 

Trelleborgs kommun övergick från ingen till integrerad till separat 

hållbarhetsredovisning. Resterande av kommunerna producerade ingen 

hållbarhetsredovisning förrän de började producera separata hållbarhetsredovisningar. 

Den formella och materiella harmoniseringen behandlar inte vilken form 

hållbarhetsredovisningen framställs i, vilket medför att begreppet harmonisering inte är 

fullt applicerbart på redovisningsform (van der Tas, 1988). 

6.2 Utveckling av redovisningsstandard  

Nedan jämförs, analyseras och diskuteras utvecklingen av kommunernas tillämpning utav 

redovisningsstandard i de frivilliga hållbarhetsredovisningarna. Avsnittet behandlar varje 

standard vilken förekommit i studiens empiri och avslutas med en jämförelse mellan 

kommunerna. 

6.2.1 Egen konstruktion 

I tabell 24 framgår att kommunerna i ett tidigt stadie av hållbarhetsredovisningen 

tillämpat egna konstruktioner av redovisningsstandarder eller TBL. Trelleborgs kommun 

samt Malmö stad var de kommunerna i studien vilka började med att tillämpa en egen 

konstruktion av redovisningsstandard och struktur i hållbarhetsredovisningarna. 

Förklaringen till varför egna konstruktioner av redovisningsstandarder tillämpats skulle 

kunna vara att den egna strukturen baserats på vad kommunen arbetar med och hur 

kommunen för närvarande arbetar med hållbarhet. Kommunerna redovisar därmed 

utifrån existerande underlag. Bristen på lagkrav och riktlinjer för kommuner angående 

hållbarhetsredovisning skulle kunna vara ytterligare en bidragande faktor till varför 

kommunerna till en början väljer att redovisa utifrån egna konstruktioner av 

redovisningsstandarder. Utan specifika krav eller riktlinjer kan det vara svårt för 

kommunerna att orientera sig i hållbarhetsredovisningen och vilka standarder som har 

mest positiv effekt på legitimiteten. 

 

Att redovisa utifrån en egen konstruktion av redovisningsstandard kan medföra 

svårigheter i jämförelse av utfall mellan kommuner, vilket i sin tur anses kunna försvaga 
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legitimiteten. Eftersom en jämförelse med andra kommuner är svår att genomföra kan det 

upplevas svårt för intressenten att positionera kommunens hållbarhetsarbete och urskilja 

vad som är bra respektive dåligt. Ytterligare en faktor som påverkar jämförelsen är antalet 

kommuner vilka hållbarhetsredovisar utifrån samma standard (Tschopp & Huefner, 

2015). Ju fler kommuner som hållbarhetsredovisar utifrån jämförbara standarder desto 

mer anses legitimiteten i redovisningarna kunna öka. Den låga formella harmoniseringen 

kan leda till att kommunerna inte kan bilda sig en uppfattning om vilken 

redovisningsstandard som tillämpats i större grad av andra kommuner och därmed 

inspireras av varandra och öka jämförbarheten och den formella harmoniseringen, vilket 

i sin tur kan stärka legitimiteten (Tschopp & Huefner, 2015). 

6.2.2 Triple Bottom Line 

I studien framgår att TBL främst tillämpats i ett tidigt stadie av hållbarhetsredovisning i 

kommunerna. TBL är en relativt enkel standard att tillämpa eftersom en kategorisering 

utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, samt 

ekologisk hållbarhet är tillräcklig (Elkington, 1998). Kategoriseringen förtydligar 

innehållet för intressenterna och gör det något lättare att jämföra mellan kommunerna. 

Trots att TBL tillämpats förblir tolkningsutrymmet relativt fritt, i synnerlighet eftersom 

de tre hållbarhetsdimensionerna är sammankopplade och går in i varandra. Att redovisa 

utifrån TBL skulle därmed inte kunna anses öka legitimiteten avsevärt mycket eftersom 

en jämförelse, till följd av det stora tolkningsutrymmet, fortsatt förblir svår att utföra 

mellan kommunerna. Linköpings kommun och Västerviks kommun påbörjade 

hållbarhetsredovisningen med att redovisa utifrån TBL. Vaxholms stad började 

hållbarhetsredovisa med en kombination av GRI med TBL. Viktiga områden 

identifierades med hjälp av väsentlighetsanalyser för att därefter kategoriseras utifrån de 

tre hållbarhetsdimensionerna. Studiens utfall som visar att kommunerna tillämpat TBL i 

ett tidigt stadie av hållbarhetsredovisning anses kunna bero på att standarden är enkelt att 

applicera och tolka eftersom det endast krävs en kategorisering av de tre 

hållbarhetsdimensionerna. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att 

hållbarhetsdimensionerna kompletterar och förstärker varandra och kan upplevas svåra 

att kategorisera i praktiken. 
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6.2.3 Global Reporting Initiative 

GRI har, baserat på studiens resultat, endast tillämpats av Vaxholms stad. GRI:s riktlinjer 

sätter väsentlighet i centrum. Genom att ställa krav på tillämparna att utföra 

väsentlighetsanalyser i syfte att identifiera viktiga hållbarhetsfrågor och individuellt 

anpassa hållbarhetsarbetet samt hållbarhetsredovisningen minskar risken för 

greenwashing (GRI, u.d.b). GRI:s standarder är i högsta grad accepterade globalt och 

anses stärka tillämparnas legitimitet (Farneti m.fl., 2010), vilket skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att Vaxholms stad valt att redovisa utifrån GRI. Tillämpning av 

GRI:s standarder och riktlinjer är även ett effektivt redskap för att stärka relationen med 

betydelsefulla intressenter, vilket i sin tur kan öka kommunens legitimitet gentemot 

intressenterna (Farneti m.fl., 2010). Studiens utfall stämmer inte överens med Farneti 

m.fl. (2010) eftersom endast en av fem av studiens granskade kommuner tillämpade GRI 

som redovisningsstandard i hållbarhetsredovisningen. Vaxholms stad som är den enda 

kommunen i studien som tillämpat GRI som redovisningsstandard övergick år 2019 till 

att redovisa utifrån SDG. 

 

Varför GRI tillämpats i så liten utsträckning av kommunerna kan bero på att befintliga 

standarder anses för generiska och inte anpassade till den offentliga sektorn (Farneti m.fl., 

2010). GRI har utvecklat specifika riktlinjer och standarder för den offentliga sektorn 

(GRI, 2005), men trots detta ansåg Vaxholms stad att GRI är en svår standard att applicera 

på en kommunal verksamhet. En förklaring till detta skulle kunna vara att även offentliga 

verksamheter skiljer sig åt avseende verksamhetens art och intressenter. 

6.2.4 Sustainable Development Goals 

Det sker ett skifte i tillämpning av redovisningsstandard inom perioden 2018–2019 

genom att samtliga kommuner förutom Trelleborgs kommun övergår till att 

hållbarhetsredovisa utifrån SDG. En förklaring till varför Trelleborgs kommun ännu inte 

övergått till SDG skulle kunna vara att Trelleborgs kommun började hållbarhetsredovisa 

först år 2018 och befinner sig ännu i ett tidigt stadie av hållbarhetsredovisning. SDG ingår 

i det politiska engagemanget Agenda 2030. Eftersom politikerna är kommunernas 

viktigaste intressenter och hållbarhetsredovisningen sker på politikernas uppdrag24 faller 

 
24 Baserat på studiens resultat. 
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det sig naturligt att majoriteten av kommunerna övergick till att redovisa utifrån SDG när 

Agenda 2030 antogs av regeringen. Övergången är ett tecken på att kommunerna anpassar 

sig efter intressenterna i enlighet med intressentteorin. En annan betydelsefull faktor som 

belystes under intervjun med Vaxholms stad är att SDG är en relativt enkel 

redovisningsstandard att arbeta med gentemot GRI. 

 

Agenda 2030 antogs år 2015 men först under perioden 2018–2019 ses en övergång i 

tillämpningen av SDG som redovisningsstandard i redovisningen. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att projektet Glokala Sverige startade år 2018. Projektet handlar, som 

tidigare nämnts, om arbetet med Agenda 2030 och syftar till att uppnå hållbar utveckling 

i kommuner och regioner i hela Sverige. Projektet förser kommuner med utbildning, 

erfarenhet, nätverkande, samt information med avsikt att öka kvalitet och måluppfyllelse 

(FN, u.d.b). I samband med ett medlemskap förser projektet kommunen med redskap och 

ger kommunen möjligheten att påbörja arbetet med och redovisningen utifrån SDG. 

Malmö stad gick med i Glokala Sverige år 2018. Trelleborgs kommun, Linköpings 

kommun samt Vaxholms stad gick med år 2019 och Västerviks kommun är ännu inte 

medlemmar i Glokala Sverige (FN, u.d.d). I samband med medlemskapet ses en övergång 

hos kommunerna till att börja redovisa utifrån SDG, med undantag för Trelleborgs 

kommun samt Västerviks kommun. Trelleborgs kommun är medlemmar i Glokala 

Sverige men har ännu inte påbörjat att redovisa utifrån SDG, medan Västerviks kommun 

inte är medlemmar i Glokala Sverige men har trots detta påbörjat redovisa utifrån SDG. 

 

SDG är en standard vilken förser användarna med tydliga riktlinjer och indikatorer från 

FN:s utvecklingsprogram UNDP, vilket främjar jämförbarheten och därmed 

harmoniseringen. Som tidigare nämnts kan legitimiteten öka ju högre jämförbarheten är. 

Ju fler kommuner som hållbarhetsredovisar utifrån samma redovisningsstandard desto 

mer ökar jämförbarheten, vilket i sin tur kan komma att stärka legitimiteten. I samband 

med detta ökar även den formella harmoniseringen.  Trots att SDG utgår från riktlinjer 

och indikatorer existerar ett tolkningsutrymme och olika prioriteringar och anpassningar 

av SDG. Tolkningsutrymmet anses däremot mindre än vid redovisning från egen 

konstruktion av redovisningsstandard eller TBL, vilket anses kunna stärka legitimiteten i 

hållbarhetsredovisningen. 
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6.2.5 Jämförelse mellan kommunerna 

Linköpings kommun redovisade utifrån TBL första året och övergick därefter till att 

redovisa utifrån SDG. Trelleborgs kommun har varit konsekvent med att tillämpa en egen 

konstruktion av redovisningsstandard som baseras på kommunens hållbarhetspolicy. 

Vaxholms stad tillämpade under fyra år en kombination av GRI och TBL för att sedan 

övergå till att redovisa utifrån en kombination av SDG och TBL. Västerviks kommun 

tillämpade konsekvent TBL i tre år och övergick därefter till SDG. Malmö stad påbörjade 

hållbarhetsredovisningen med att applicera en egen konstruktion av redovisningsstandard 

i tre år. Första året behandlades inget tema i jämförelse med de två påföljande åren vilka 

behandlade teman. Därefter övergick Malmö stad till att hållbarhetsredovisa utifrån SDG 

(se tabell 24). 

 

Tabell 24. Översikt över utvecklingen av kommunernas tillämpning av redovisningsstandard åren 2015–

2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Linköpings 

kommun 

  TBL SDG  

Trelleborgs 

kommun 

   Egen konstruktion Egen konstruktion 

Vaxholms stad GRI & TBL GRI & TBL GRI & TBL GRI & TBL SDG & TBL 

Västerviks 

kommun 

TBL TBL TBL SDG  

Malmö stad Egen 

konstruktion 

Egen 

konstruktion/Tema 

Egen 

konstruktion/Tema 

 SDG 

 

Det framgår att majoriteten av hållbarhetsredovisningarna till en början antingen 

redovisar utifrån en egen konstruktion av redovisningsstandard eller TBL (se tabell 24). 

Troligtvis eftersom hållbarhetsredovisningen befinner sig i ett tidigt stadie, men också 

eftersom hållbarhetsredovisningen är frivillig. Inom perioden 2018–2019 sker ett skifte i 

kommunernas redovisningar. Samtliga kommuner med undantag för Trelleborgs 

kommun övergår till att redovisa utifrån SDG. Skiftet kan, som tidigare nämnts, bero på 

projektet Glokala Sverige. Glokala Sverige startade år 2018 vilket är samma år som skiftet 
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till SDG påbörjades. Den övergången påvisar att Agenda 2030 haft en stor påverkan på 

kommunernas hållbarhetsredovisning gällande tillämpningen av redovisningsstandard. 

 

Hållbarhetsredovisningen i kommunerna har kommit långt sedan de tidiga 

redovisningarna förs utfärdades, men det finns fortfarande många brister i jämförbarheten 

mellan kommunerna eftersom det inte finns en fullt accepterad global standard. Trots att 

GRI är den mest tillämpade standarden i världen så använder en tredjedel av världens 

organisationer som hållbarhetsredovisar inte denna standard. Tillämpningen av olika 

standarder begränsar därmed jämförbarheten mellan hållbarhetsredovisningarna 

(Tschopp & Huefner, 2015). Författarna hävdar att om organisationer tillåts utveckla egna 

konstruerade standarder kommer organisationerna att vara selektiva i vad de upplyser om, 

i vilken upplysningsform samt i vilken omfattning upplysningarna i 

hållbarhetsredovisningen presenteras. Att tillämpa en befintlig standard ökar 

organisationens legitimitet, i synnerlighet om standarden är globalt accepterad (Farneti 

m.fl., 2010). Det är väsentligt att komma ihåg att en standard inte är anpassad för alla 

verksamheter och organisationer och kan leda till greenwashing om inte standarden 

anpassas för den specifika verksamheten eller organisationen. Gatti m.fl. (2019) menar 

att greenwashing fördelaktigare skulle kunna förebyggas med hjälp av en kombination 

av frivilliga och lagstadgade aspekter av hållbarhetsredovisning. 

 

Trots att hållbarhetsredovisning inte är lagstadgad för kommuner och att det inte finns 

krav på någon standard finns tydliga spår av formell harmonisering i kommunernas 

frivilliga hållbarhetsredovisningar eftersom fyra av fem kommuner i studien övergår till 

att redovisa utifrån SDG. Den formella harmoniseringen skulle kunna förklars av det 

politiska engagemanget i Agenda 2030. Angeli (2020) skriver att Agenda 2030 haft större 

påverkan på organisationer i länder som uppmärksammat det rättspolitiska systemet på 

sociala behov och miljöbehov. Författaren förklarar att länder vilka reglerar exempelvis 

anställningsvillkor samt utsläpp och föroreningar i högre grad engagerar sig i Agenda 

2030. I Sverige är både sociala behov och mijöbehov uppmärksammade, vilket kan 

förklara landets engagemang i Agenda 2030 och dess påverkan på kommunernas friilliga 

hållbarhetsredovisning. Eftersom Agenda 2030 är ett polistisk engagemang och 

kommunernas primära intressenter är politikerna framgår  hur kommunerna anpassar sig 



 

69 

 

utefter sina intressenter i linje med intressentteorin genom att anta SDG som 

redovisningsstandard. 

6.3 Utveckling av innehåll  

Nedan jämförs, analyseras och diskuteras utvecklingen av innehållet i kommunernas 

frivilliga separata hållbarhetsredovisningar. Mer specifikt kommunernas upplysningar 

utav SDG:er samt upplysningsformen av SDG:erna. Studien fokuserar på upplysningar 

om de 17 globala målen eftersom Agenda 2030 antogs år 2015 och Angeli (2020) skriver 

att det politiksa engagemnaget i Agenda 2030 haft en stor påverkan på utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning. Dessutom är målen tydliga indikatorer på att kommunen arbetar 

med hållarhet, oavsett vilken redovisningsstandard som tillämpats i 

hållbarhetsredovisningen. Avsnittet beskriver vilka SDG:er som upplysts om i varje 

kommuns hållbarhetsredovisning inom tidsramen 2015–2019 samt i vilken form de 

upplysta SDG:erna presenteras i varje kommuns hållbarhetsredovisning. 

6.3.1 Upplysta SDG:er 

I bilaga 8 framgår vilka SDG:er som upplysts om i varje kommuns hållbarhetsredovisning 

inom tidsramen 2015–2019. I samtliga kommuner förutom Vaxholms stad och Malmö 

stad sker en ökning i antal upplysta SDG:er per år inom tidsramen 2015–2019. I 

Vaxholms stad och Malmö stad redovisas flest SDG:er år 2019, vilket med högsta 

sannolikhet beror på att kommunerna dåvarande verksamhetsår övergick till att redovisa 

utifrån SDG. Inom tidsramen 2015–2018 är båda kommunerna inkonsekventa med 

antalet redovisade SDG:er per år. I Vaxholms stad kan det bero på att kommunen 

tillämpat GRI och utfört väsentlighetsanalyser i syfte att kartlägga verksamhetens 

viktigaste hållbarhetsfrågor, vilka kan variera från år till år. Malmö stad har år 2016 och 

år 2017 behandlat teman i hållbarhetsredovisningarna, vilket kan ha påverkat 

redovisningens fokusområden. 

 

Från intervjuerna framgår att kommunernas främsta intressenter är politikerna. 

Politikerna i sin tur utses av kommuninvånarna genom röstning i kommunalval. 

Kommuninvånarna blir därmed indirekt kommunens främsta intressenter. Genom 

kommunalvalet utser invånarna representanter i syfte att få sina röster hörda (SKR, 
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2020b). Eftersom varje kommun håller eget kommunalval kan de politiska utfallen 

variera i varje kommun i linje med Tagesson m.fl. (2013). Vad kommunen väljer att 

fokusera på påverkas därmed av kommunens primära intressenter och kan innebära att 

olika områden prioriteras i olika omfattning i varje kommun. Kommunernas primära 

intressenter har en stor inverkan på vilka hållbarhetsfrågor kommunen arbetar med och 

upplyser om, vilket i sin tur påverkar vilka SDG:er som redovisas och i vilken omfattning. 

Studien kan däremot inte bekräfta Tagesson m.fl. (2013) påstående om att skillnaderna i 

den politiska majoriteten är en avgörande faktor till varför och hur mycket 

hållbarhetsredovisning kommunen ägnar sig åt under mandatperioderna eftersom studien 

inte specifik undersökt det fenomenet. Däremot kan konstateras att politikerna har en 

inverkan på varför kommuner frivilligt antar sig att producera hållbarhetsredovisningar, 

vilket är i linje med intressentteorin. 

 

I bilaga 8 framgår att SDG 3, 7, 8, 11 och 12 förekommer mest i redovisningarna inom 

tidsramen 2015–2019 och SDG 2, 5, 9 och 17 förekommer minst i redovisningarna inom 

tidsramen 2015–2019. I studien kan skillnaden i upplysningarna av olika SDG:er i 

kommunernas separata hållbarhetsredovisningar vara missvisande eftersom flertalet 

kommuner började redovisa utifrån SDG och tillhörande indikatorer först inom 

tidsperioden 2018–2019. I jämförelsen av kommunernas upplysningar av olika SDG:er 

framgår att samtliga kommuner upplyser om mer än hälften av SDG:erna i varje 

hållbarhetsredovisning, med undantag för Vaxholms stads hållbarhetsredovisning för 

verksamhetsåret 2015. Eftersom kommunerna redovisar mer än hälften av befintliga 

SDG:er är det lätt att påstå att kommunerna redovisar gemensamma SDG:er och dra 

felaktiga slutsatser. Kommuner som redovisar många SDG:er kan göra det i syfte att öka, 

underhålla eller reparera legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Kommunens geografiska placering samt storlek kan också påverka vilka SDG:er 

kommunen prioriterar. Den geografiska placeringen kan avgöra om specifika SDG:er är 

viktiga för kommunen. Ett exempel är SDG 14, vilken behandlar hav och marina resurser. 

Kommuner belägna vid havet och med industrier med nära anknytning till hav och marina 

har troligtvis ett prioriterat arbete med SDG 14 i jämförelse med kommuner som inte är 

belägna vid havet och kommer därför upplysa om SDG 14. Påståendet stämmer inte 
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överens med studiens utfall eftersom Trelleborgs kommun och Malmö stad, båda belägna 

vid havet, inte upplyser om SDG 14. Linköpings kommun bekräftar däremot påståendet 

genom att inte upplysa om SDG 14 eftersom kommunen inte är belägen vid havet. 

Kommunens storlek kan vara avgörande för kommunens resurser. Kommuner finansieras 

till stor del av kommuninvånarna genom kommunal beskattning och betaltjänster (SKR, 

2020b). Ju fler arbetande invånare med hög inkomst och ju fler invånare vilka tar del av 

kommunens betaltjänster, desto mer resurser har kommunen att arbeta med och därmed 

kan även resurserna för hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen påverkas. 

 

Genom att hållbarhetsredovisa förmedlar kommunen vilka områden, frågor och mål inom 

hållbarhet kommunen tar på sig ansvaret för och därmed kan hållas ansvarig för. 

Hållbarhetsredovisning kan komma att bli ett verktyg för kommuner genom att förtydliga 

för invånarna samt justera invånarnas förväntningar på kommunen i olika 

hållbarhetsfrågor. Greco m.fl. (2015) skriver att verksamheter inom den offentliga 

sektorn hållbarhetsredovisar för att uppvisa transparens och accountability. Argento m.fl. 

(2019) beskriver hur tidigare studier bekräftar att hållbarhetsredovisning ökar med 

ansvarsskyldigheten. 

 

Det finns en tydlig ökning av materiell harmonisering i kommunernas 

hållbarhetsredovisning eftersom allt fler SDG:er upplyses om i kommunernas 

hållbarhetsredovisningar, vilket hänger ihop med den formella harmoniseringen eftersom 

tillämpad redovisningsstandard kan påverka mängden innehåll i 

hållbarhetsredovisningen. 

6.3.2 Upplysningsform av SDG:erna 

Text innebär att upplysningarna av SDG:erna i kommunernas hållbarhetsredovisningar 

endast presenteras verbalt medan mätbart innebär att upplysningarna i kommunernas 

hållbarhetsredovisningar presenteras genom en kombination av verbal och kvantifierad 

information (se bilaga 3–7). Malmö stad har varit en av kommunerna vars 

upplysningsform till större del varit en kombination av verbal och mätbar form (se figur 

8), vilket kan vara till följd av att kommunens hållbarhetsredovisningar fram till år 2019 

är uppdelade på en verbal del och en kvantifierad del. Den kvantifierade delen består av 
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tabeller och grafer som tydliggör delar av det verbala innehållet som kommunen upplyst 

om. Linköpings kommun har, precis som Malmö stad, en relativt hög procentsats vad 

gäller presentation av upplysningar i mätbar form (se figur 4). Under verksamhetsåret 

2018 har kommunen presenterat samtliga upplysta SDG:er i mätbar form. 2018 är året 

som Linköpings kommun började redovisa utifrån SDG, vilket kan vara en anledning till 

att kommunen upplyst om samtliga SDG:er både i text och mätbar form. Västerviks 

kommun har varit konsekventa med upplysningsformen under studiens tidsram. Den 

mätbara delen har ökat från 87% åren 2015–2017 till 94% år 2018 (se tabell 7), vilket kan 

bero på att kommunen från år 2018 redovisar utifrån SDG. Trelleborgs kommun är den 

kommun vars upplysningsform till större del varit verbal, vilket med stor sannolikhet 

beror på att kommunen redovisar utifrån en egen konstruktion av redovisningsstandard 

och inte primärt utifrån SDG. Upplysningar i både verbal och kvantifierad form gör det 

lättare för intressenter vilka tar del av hållbarhetsredovisningarna att få en överblick över 

den befintliga statusen för kommunens hållbarhetsarbete. Eftersom 

hållbarhetsredovisningar enligt Niemann och Hoppe (2018) ibland tenderar att bli för 

informationsrika och tunga för läsaren är redovisning i mätbar form ett utmärkt sätt att 

minska problemområdet. 

 

Den ökade mätbarheten i kommunernas upplysningar av SDG:erna i 

hållbarhetsredovisningarna skulle kunna förklaras av övergången till att redovisa utifrån 

SDG. Redovisningsstandarden SDG har tydliga mätbara indikatorer att tillgå och 

underlättar för kommunerna att redovisa mätbara upplysningar. Utifrån insamlad empiri 

går att konstatera att det skett en ökning av kvantifierade upplysningar i kommunernas 

frivilliga separata hållbarhetsredovisningar inom perioden 2015–2019, vilket tyder på 

materiell harmonisering. Ökningen kan främst förklaras av politikernas antagande utav 

Agenda 2030 samt engagemanget i projektet Glokala Sverige och därmed redovisningen 

utifrån SDG. 

6.4 Incitamenten bakom frivillig hållbarhetsredovisning 

En del av studiens syfte är att undersöka och analysera incitamenten bakom åtagandet av 

frivillig hållbarhetsredovisning i kommuner. Hållbarhetsredovisning är inte lagstadgad 

för kommuner och därmed frivillig för kommuner att upprätta. Det framgår från de tre 
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intervjuerna som utfördes med Linköpings kommun, Vaxholms stad och Västerviks 

kommun att politikerna är kommunernas främsta intressenter och anledningen till att 

kommunerna börjar hållbarhetsredovisa. Trelleborgs kommun hade inte möjlighet att 

ställa upp på intervju och Malmö stad hade inte möjlighet att ställa upp på intervju i tid, 

därför uteblev båda kommunerna med intervjusvar. Samtliga fem kommuner har 

producerat separata hållbarhetsredovisningar under minst två år i rad inom tidsramen 

2015–2019. Hållbarhetsredovisningarna skiljer sig åt till innehåll och omfattning, vilket 

kan bero på att hållbarhetsredovisningen inte är lagstadgad för kommuner. Västerviks 

kommun förklarade hur separat hållbarhetsredovisning inte blir lika informationsrik och 

tröttsam för läsaren som en integrerad hållbarhetsredovisning, vilken sammanställs 

tillsammans med årsredovisningen. Respondent C förklarar att det är motivationen bakom 

Västerviks kommuns val att upprätta separata hållbarhetsredovisningar. 

 

Det framkom från intervjuerna att intresset för hållbarhetsredovisning ökat på senare år, 

vilket stämmer väl överens med Tschopp och Huefner (2015). Efterfrågan kommer främst 

från interna intressenter i form av politiker, vilka är kommunernas primära intressenter. 

Även tjänstemän är interna intressenter men anses vara kommunernas sekundära 

intressenter. Invånarna anses också vara primära intressenter men är för kommunerna 

externa intressenter. Det framgår även hur viktigt det är för kommunerna att tillfredsställa 

intressenterna i linje med intressentteorin. 

 

Deegan och Unerman (2011) beskriver hur legitimitet bygger på ett socialt kontrakt 

mellan organisationen och samhället eller organisationen och dess intressenter. Det 

sociala kontraktet kan tolkas som implicita förväntningar på kommunerna att 

hållbarhetsredovisa. Det framgår från intervjuerna att den främsta anledningen till att 

kommunerna hållbarhetsredovisar är till följd av de politiska uppdragen i respektive 

kommun. Ytterligare en anledning är enligt respondenterna A, B och C strävan efter 

offentlig legitimitet och transparens. Mer specifikt att vara ärlig gentemot invånarna och 

samhället angående hur kommunen arbetar med hållbarhet. Strävan efter organisatorisk 

legitimitet är i linje med Niemann och Hoppe (2018). Eftersom hållbarhetsredovisning i 

kommuner inte är lagstadgad eller berörs av några rekommendationer att följa specifika 

standarder har kommuner friheten att identifiera och upplysa om vad som anses viktigast 
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för respektive kommun. Saknaden av lagkrav kan leda till att kommuner är selektiva i 

redovisandet av hållbarhetsarbetet, vilket kan leda till falsk legitimitet och greenwashing. 

 

Begreppet accountability visade sig vara centralt för Linköpings kommun när respondent 

A beskrev hur hållbarhetsredovisningen ger samlad information om den hållbara 

utvecklingen. Vaxholms stad och Västerviks kommun ansåg istället att påvisande av 

legitimitet och tillfredsställning av intressenterna var viktigare. Respondenterna B och C 

från Vaxholms stad samt Västerviks kommun upplevde svårigheter med att förstå 

innebörden av begreppet accountability, därav kan svaren från kommunerna vara 

missvisande. 

 

Baserat på intervjudata går att konstatera att samtliga kommuner hållbarhetsredovisar på 

uppdrag av politikerna samt upplever ett ökat intresse för hållbarhet. Kommunernas 

främsta intressenter är politikerna, men även tjänstemän och invånare är viktiga 

intressenter. Samtliga kommuner var överens om att påvisa legitimitet är ett viktigt 

incitament bakom kommunernas hållbarhetsredovisning. Linköpings kommun påpekade 

däremot att kommunen inte primärt hållbarhetsredovisar för att påvisa legitimitet. 

Angående accountability som incitament bakom kommunernas hållbarhetsredovisning 

var kommunerna överens om att det är ett viktigt incitament. Vaxholms stad och 

Västerviks kommun poängterade däremot att det inte är primärt på grund av 

accountability som kommunen hållbarhetsredovisar. 
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Tabell 25. Sammanställning av incitament bakom frivillig hållbarhetsredovisning i kommunerna. 

Kommun Varför 

hållbarhetsredovisar 

kommunen? 

Ökat 

intresse för 

hållbarhet 

Viktigaste 

intressenterna 

Hållbarhetsredovisar 

kommunen för att 

påvisa legitimitet? 

Hållbarhetsredovisar 

kommunen på grund 

av accountability? 

Linköpings 

kommun 

På uppdrag av 

politikerna 

Ja Politiker Inte primärt Ja 

Vaxholms 

stad 

På uppdrag av 

politikerna 

Ja Politiker, 

tjänstemän och 

invånare 

Ja Inte primärt 

Västerviks 

kommun 

På uppdrag av 

politikerna 

Ja Politiker, 

tjänstemän och 

invånare 

Ja Inte primärt 

 

6.5 Sammanställning av teorikoppling 

Studiens problemformulering söker att förklara hur kommunernas hållbarhetsredovisning 

utvecklats och harmoniserats under perioden 2015–2019 och vilka incitament som ligger 

bakom kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning. Nedan beskrivs kopplingen 

mellan insamlad empiri och de två teorierna som tillämpats i studien. Empirin som 

presenterats i uppsatsen analyseras och diskuteras med tydliga kopplingar till 

intressentteorin och legitimitetsteorin i syfte att besvara studiens problemformulering. 

6.5.1 Intressentteorin 

Intressentteorin är svår att koppla till empirin från innehållsanalysen och nedbrytningen 

av kommunernas hållbarhets- och årsredovisningar eftersom det inte framgår vilka 

intressenter redovisningen riktar sig till i redovisningens innehåll. 

 

Det framgick däremot från insamlad intervjudata att kommunerna hållbarhetsredovisar 

på uppdrag av politikerna, vilka också är kommunernas främsta intressenter. Tagesson 

m.fl. (2013) menar att organisationer hållbarhetsredovisar i syfte att tillfredsställa 

intressenter, vilket stämmer väl överrens med studiens utfall. Det finns indikationer på att 

olika upplysningar riktar sig till olika intressenter (Tagesson m.fl., 2013). Kommunerna 

har liknande intressenter i form av politiker, tjänstemän och invånare. Trots att 

kommunerna har liknande intressenter kan olika krav ställas på kommunerna, i 
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synnerlighet med tanke på att politikerna väljs ut av invånarna genom kommunalval. 

Kommunalvalen tillåter att mandaten fördelas på olika sätt i olika kommuner, vilket kan 

påverka vad och hur mycket som behandlas i hållbarhetsredovisningarna. Ett tecken på 

att kommunerna har olika krav att möta från intressenterna är att olika många och olika 

slags SDG:er behandlas i kommunernas hållbarhetsredovisningar. 

 

Agenda 2030 är ett politiskt engagemang och samtliga av de intervjuade kommunerna 

hållbarhetsredovisar på politikernas uppdrag. Det kan konstateras att Agenda 2030 haft 

en stor påverkan på kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning eftersom Agenda 

2030:s påverkan visar en ökning av både formell och materiell harmonisering. Den 

formella harmoniseringen ses främst genom att kommunerna övergår till att tillämpa SDG 

som redovisningsstandard. Den materiella harmoniseringen har ökat i samband med den 

formella harmoniseringen genom att kommunerna i studien upplyser om allt fler SDG:er 

samt ökar mätbarheten av SDG:erna i hållbarhetsredovisningarna med hjälp av 

indikatorerna på SDG.   

6.5.2 Legitimitetsteorin 

Samtliga kommuner påbörjade med att upplysa ett antal SDG:er för att med tiden justera 

bland målen. Likaså har majoriteten av kommunerna uppdaterat tillämpad 

redovisningsstandard med tiden. Att de upplysta SDG:erna samt 

redovisningsstandarderna förändrats över tid är ett tecken på att kommunerna eftersöker 

samhällets och omgivningens legitimitet genom att ständigt uppdatera kommunernas 

hållbarhetsredovisningar. Att upplysa om vad kommunen i själva verket arbetar med och 

hur långt kommunen kommit i de olika delarna är ett tecken på transparens och 

legitimitet. Att kommunen aktivt valt att avstå från att redovisa om specifika områden 

samt specifika SDG:er kan påvisa att kommunen ännu inte påbörjat arbetet med specifika 

områden och specifika SDG:er eller att arbetet anses självklart och inte behöver upplysas 

om. Alternativt arbetar kommunerna inte aktivt med specifika SDG:er. 

 

Greco m.fl. (2015) skriver att tidigare studier påvisar att organisationer främst 

hållbarhetsredovisar för att påvisa legitimitet och accountability. Från intervjuerna 

framgår att kommunerna är överens om att påvisande av legitimitet samt 
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ansvarsskyldighet är drivande faktorer till kommunernas frivilliga 

hållbarhetsredovisning. Accountability kan spåras i hållbarhetsredovisningarna genom 

kommunens aktiva val att upplysa kring och om specifika områden och SDG:er. 

Kommunen visar genom att publicera hållbarhetsredovisningar vilka ansvarsområden 

inom hållbarhet kommunen har åtagit sig och därmed vilka ansvarsområden inom 

hållbarhet kommunen kan stå till svars för. Argento m.fl. (2019) skriver att organisationer 

som är verksamma inom den offentliga sektorn upplever högre krav och förväntningar på 

ansvarsskyldighet. Författarna påpekar vidare att organisationer som är verksamma inom 

den offentliga sektorn till följd av detta förväntas vara mer transparenta och öka 

ansvarsskyldigheten. Förväntningarna kan bemötas genom att upplysa om både finansiell 

och icke-finansiell information. Ett tydligt tecken på ansvarsskyldighet i studien är 

kommunernas sammanställning av hållbarhetsredovisningar. Kommunerna bemöter den 

ökade ansvarsskyldigheten genom att upplysa om både finansiell och icke-finansiell 

information genom att upplysa om kommunens arbete inom hållbarhetsområdet. Att 

hållbarhetsredovisning är frivillig för kommuner är ett tydligt tecken på accountability 

hos studieobjekten. 

 

Saknaden av lagstadgad hållbarhetsredovisning i kommunerna kan leda till att kommuner 

är selektiva i redovisandet av hållbarhetsarbetet, vilket kan leda till falsk legitimitet och 

greenwashing. Gatti m.fl. (2019) menar att greenwashing fördelaktigare skulle kunna 

förebyggas med hjälp av en kombination av frivilliga och lagstadgade aspekter av 

hållbarhetsredovisning. Även Salomon och Johansson Sattin (2019) föreslår att ett 

nationellt krav på hållbarhetsredovisning i kommuner skulle bidra till ett effektivt 

hållbarhetsarbete, en ökad transparens och jämförbarhet och därmed minska riken för 

greenwashing. Frivilliga hållbarhetsredovisningar riskerar att ge missledande 

information, i synnerlighet om standarder appliceras utan individuell anpassning (Gatti 

m.fl., 2019). Även kommunernas val av upplysningsform kan leda till greenwashing. Att 

enbart redovisa verbalt kan leda till att läsaren upplever svårigheter med att positionera 

kommunens arbete med specifika mål. Genom att kvantifiera och visualisera kommunens 

arbete underlättas förståelsen och positioneringen av kommunens arbete för läsaren, 

vilket ökar transparensen och minskar risken för greenwashing. 
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Ytterligare ett tecken på legitimitetssökande beteende är Linköpings kommuns årliga 

sammanställning av hållbarhetsredovisningar. Kommunen har som krav från politikerna 

att producera en hållbarhetsredovisning per mandatperiod men väljer istället att 

sammanställa hållbarhetsredovingar på årlig basis. Beteendet pekar på att vikten av 

legitimitetsteorin är högre än intressentteorin i Linköpings kommuns fall. 

 

  



 

79 

 

7. Slutsatser och förslag på vidare forskning 

I följande och sista kapitlet presenteras studiens slutsatser och förslag på vidare forskning. 

Först besvaras studiens problemformuleringar med hjälp av dragna slutsatser. Därefter 

presenteras studiens empiriska och praktiska bidrag. Slutligen presenteras studiens 

begränsningar och förslag på vidare forskning inom studieområdet. 

7.1 Hur har kommunernas hållbarhetsredovisning utvecklats och 

harmoniserats under perioden 2015–2019?  

I studien har en undersökning av fem svenska kommuners frivilliga 

hållbarhetsredovisning utförts. Kommunerna är följande: Linköpings kommun, 

Trelleborgs kommun, Vaxholms stad, Västerviks kommun, samt Malmö stad. Syftet med 

studien var att undersöka och analysera hållbarhetsredovisningens förändring samt 

incitamenten bakom åtagandet av frivillig hållbarhetsredovisning i kommuner. Målet 

med studien har även varit att besvara problemformuleringen som efterfrågar hur 

kommunernas hållbarhetsredovisning har utvecklats och harmoniserats under perioden 

2015–2019. 

 

Från studiens resultat kan konstateras att kommunernas redovisningsform i de frivilliga 

hållbarhetsredovisningarna har utvecklats genom en övergång till separat 

hållbarhetsredovisning. Från år 2018 producerar samtliga kommuner i studien frivilligt 

separata hållbarhetsredovisningar årligen. Tidigare år har kommunernas 

redovisningsform skilt sig åt mellan kommunerna genom att några kommuner inte 

producerat någon hållbarhetsredovisning alls, någon kommun producerade integrerade 

hållbarhetsredovisningar, medan några kommuner producerat separata 

hållbarhetsredovisningar. 

 

Agenda 2030 har haft en stor inverkan på kommunernas tillämpning av 

redovisningsstandard, precis som Angeli (2020) påstod. Det sker ett skifte i kommunernas 

hållbarhetsredovisning från att i ett tidigt stadie redovisa utifrån egen konstruktion av 

redovisningsstandard eller TBL till att majoriteten av kommunerna under perioden 2018–

2019 övergått till att tillämpa SDG som redovisningsstandard i 
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hållbarhetsredovisningarna. GRI tillämpas i väldigt liten utsträckning bland kommunerna 

i studien. Endast av en av fem kommuner i studien har tillämpat GRI. 

 

Agenda 2030 har även haft en stor inverkan på kommunernas innehåll i 

hållbarhetsredovisningarna. Innehållet har utvecklats i samband med att majoriteten av 

kommunerna ingått i projektet Glokala Sverige och övergått till att redovisa utifrån SDG. 

Till följd av övergången till SDG har antalet upplysta SDG:er ökat i majoriteten av 

kommunernas hållbarhetsredovisningar. Upplysningsformen har förändrats genom en 

ökning av kvantifierade upplysningar som redovisas både verbalt och i mätetal. Skiftet 

sker främst under perioden 2018–2019, precis som skiftet av tillämpad 

redovisningsstandard. 

 

Det sker en påtaglig ökning i harmoniseringen av kommunernas hållbarhetsredovisning 

mellan åren 2015–2019. Både den formella och materiella harmoniseringen tilltar. Den 

formella harmoniseringen behandlar tillämpning av redovisningsstandard och som 

tidigare nämnts övergår majoriteten av kommunerna i studien till att tillämpa SDG som 

redovisningsstandard under perioden 2018–2019. Materiell harmonisering handlar om 

innehåll och har stigit genom en ökning av antalet upplysta SDG:er samt en ökning av 

kvantifierade upplysningar. Ökningen av den materiella harmoniseringen sker främst 

under perioden 2018–2019. Trots stigande harmonisering är denna inte fullständig 

eftersom hållbarhetsredovisning för kommuner ännu är frivillig. 

7.2 Vilka incitament ligger bakom kommunernas frivilliga 

hållbarhetsredovisning? 

Angående incitamenten bakom kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning kan 

konstateras att samtliga kommuner, vilka kunde ställa upp på intervju, 

hållbarhetredovisar på uppdrag av politikerna. Samtliga kommuner var överens om att 

politikerna och därmed invånarna är kommunernas främsta intressenter och följaktligen 

det primära incitamentet till att frivilligt producera hållbarhetsredovisningar. 

Kommunernas sekundära incitament visade sig vara påvisande av legitimitet och 

ansvarsskyldighet, däremot var kommunerna oense om vilket av dessa två incitament som 

var viktigast. Eftersom kommunerna primärt hållbarhetsredovisar på uppdrag av 
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politikerna är det tydligt varför Agenda 2030, som grundar sig i ett politiskt engagemang, 

haft stor påverkan på utvecklingen och harmoniseringen av kommunernas 

hållbarhetsredovisningar. 

7.3 Studiens bidrag 

Syftet med studien har varit att undersöka och analysera hållbarhetsredovisningens 

förändring mellan åren 2015 och 2019 samt incitamenten bakom åtagandet av frivillig 

hållbarhetsredovisning i kommuner. Studien bidrar med insikten för hur kommunernas 

hållbarhetsredovisning utvecklats under perioden som Agenda 2030 uppstod och antogs 

av politikerna. Studien förklarar inverkan som Agenda 2030 haft på den frivilliga 

hållbarhetsredovisningens utveckling i kommunerna med fokus på redovisningsform, 

redovisningsstandard samt innehåll i form av upplysta SDG:er samt upplysningsformen 

av de upplysta SDG:erna. Studien påvisar även vilka incitament som ligger bakom 

åtagandet av frivillig hållbarhetsredovisning i kommunerna. En mer detaljerad 

presentation om studiens empiriska och praktiska bidrag presenteras nedan. 

7.3.1 Studiens empiriska bidrag 

Tidigare studier kring hållbarhetsredovisning i den offentliga sektorn har framför allt 

studerat mängden samt innehållet i hållbarhetsredovisningen (Farneti m.fl., 2010; 

Niemann & Hoppe, 2018; Tagesson m.fl., 2013). Studiens första empiriska bidrag, vilket 

är ett bidrag till litteraturen blir således undersökningen av svenska kommuners 

hållbarhetsredovisning mellan åren 2015–2019 med fokus på utvecklingen av 

kommunernas redovisningsform, tillämpning av redovisningsstandard samt innehåll. 

Studien bidrar till litteraturen eftersom de studerade delarna av hållbarhetsredovisningen 

inte undersökts i kombinationen av formell och materiell harmonisering i tidigare studier 

samt i svensk kontext. Den utförda innehållsanalysen, som är en kvantitativ metod, bidrar 

med att påvisa utvecklingen av de svenska kommunernas hållbarhetsredovisning. 

Utvecklingen förklaras därefter utifrån antagandet av det politiska engagemanget i 

Agenda 2030.  

 

Det finns fåtal studier i anknytning till motivationen bakom frivillig 

hållbarhetsredovisning (Farneti m.fl., 2010). Det andra empiriska bidraget i studien är 
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således undersökningen av incitamenten bakom antagandet av frivillig 

hållbarhetsredovisning i svenska kommuner. Studien bidrar med ett resultat som förklarar 

incitamenten bakom den frivilliga hållbarhetsredovisningen i kommunerna. Den 

kvalitativa metoden som utfördes i form av intervjuer förser studien med att påvisa att de 

svenska kommunerna främst frivilligt hållbarhetsredovisar på uppdrag av intressenterna, 

vilka är politikerna. Även incitamenten bakom den frivilliga hållbarhetsredovisningen i 

de svenska kommunerna förklaras utifrån antagandet av det politiska engagemanget i 

Agenda 2030. 

 

Metodkombinationer tillämpas inte i lika stor utsträckning inom hållbarhetsstudier i 

jämförelse med enbart kvantitativa eller kvalitativa metoder (Bathurst, Lockhart, & Khan, 

2018). Studiens tredje empiriska bidrag är kombinationen av metoder. Mer specifikt den 

kvantitativa innehållsanalysen och de kvalitativa intervjuerna. Genom en 

metodkombination stryks studiens trovärdighet i linje med Ahrne och Svensson (2015).  

7.3.2 Studiens praktiska bidrag 

Det praktiska bidraget i studien visar att harmoniseringen av frivillig 

hållbarhetsredovisning i svenska kommuner har ökat men är ännu inte fullständigt 

harmoniserad. För att nå fullständig harmonisering bör ett lagkrav om en gemensam 

redovisningsstandard införas och därmed öka jämförbarheten mellan kommunerna 

(Salomon & Johansson Sattin, 2019; Gatti m.fl., 2019). 

7.4 Begränsningar och förslag på vidare forskning 

Studien inrymmer begränsningar som bör erkännas och framhävas. Studiens första 

begränsning är att antalet kommuner vilka uppfyller studiens kriterier om 

sammanställning av separata hållbarhetsredovisningar minst två år i följd är liten. Endast 

6 av Sveriges 290 kommuner uppfyllde kravet vid studiens utförande. I framtida 

forskning kan det vara intressant att även granska integrerade hållbarhetsredovisningar 

och dess utveckling och harmonisering för att få en bredare förståelse för 

hållbarhetsredovisning i svenska kommuner. 
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Studiens andra begränsning är uteblivna intervjuer och intervjuer över e-post. Endast tre 

av fem undersökta kommuner kunde ställa upp på intervju och en av de utförda 

intervjuerna skedde över e-post. Till följd av detta ges ingen fullständig överblick över 

incitamenten bakom kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning. Resultatet skulle 

eventuellt ge ett annat utfall om intervjuer med samtliga kommuner utförts. Intervjun över 

e-post kan ha bidragit med selektiva svar hos respondenten eftersom kommunikationen 

och konversationen varit ensidig i form av fullständiga svar på samtliga frågor i ett e-post 

meddelande. I framtida forskning hade det varit intressant att utföra intervjuer med 

samtliga kommuner som hållbarhetsredovisar frivilligt för att få en djupare och mer 

omfattande förståelse för incitamenten bakom frivillig hållbarhetsredovisning. Framtida 

forskning skulle även kunna tillämpa survey-undersökningar för att få en bredare 

förståelse för kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning. 

 

Studiens tredje begränsning berör innehållsanalysens reliabilitet. Trots att etablerade 

indikatorer från FN:s utvecklingsprogram UNDP tillämpats kan resultatet kritiseras. Det 

finns alltid en risk för subjektiva tolkningar av indikatorerna, vilket kan leda till 

missvisande resultat och lägre reliabilitet i studien.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

1. Namn, befattning, utbildning och yrkesbakgrund samt hur länge ni arbetat med 

hållbarhetsredovisning. 

2. Vilka nyckelfaktorer drev er till att framställa frivillig separat 

hållbarhetsredovisning? 

3. Upplever ni att intresset för hållbarhetsredovisning har ökat de senaste åren? 

Från vilka? Hur har ni märkt av det? (T.ex. intern avstämning, statistik, survey 

etc.) 

a. Vilka är de viktigaste intressenterna? Rangordna om det finns fler.  

4. Vad fokuserar ni på i hållbarhetsredovisningen? (ekonomi, miljö, socialt)  

a. Vilken roll spelar olika standarder: 

i. SDG? 

ii. GRI? 

iii. Andra standarder som ni eventuellt arbetar med? 

iv. Hur väljer ni vilka standarder ni vill arbeta med? 

5. Har ni något krav eller riktlinjer på att kommunen bör redovisa det hållbara 

arbetet? Från vilka? 

6. Följer ni några riktlinjer i upprättandet av hållbarhetsredovisningen? 

7. Vad anser ni vara fördelarna respektive nackdelarna med upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen? 

8. Är det intressenterna som driver hållbarhetsredovisningen i kommunen? Om ja, 

vilka? 

9. Är det påvisande av legitimitet som driver kommunens hållbarhetsredovisning? 

10.  Anser ni att accountability (hållas ansvarig) driver kommunens 

hållbarhetsredovisning? Om ja, på vilket sätt? 
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Bilaga 2. Kodningsmall  

Tabell 26. Kodningsmall. 

Redovisningsform     2015 2016 2017 2018 2019  

Separat hållbarhetsredovisning           

Redovisningsstandard     2015 2016 2017 2018 2019  

TBL           

GRI           

SDG           

Egen           

SDG 2015 Form 2016 Form 2017 Form 2018 Form 2019 Form 

Hänvisar redovisningen till Agenda 
2030/Globala målen/SDG? 

          

SDG 1 - Ingen fattigdom           

SDG 2 - Ingen hunger           

SDG 3 - God hälsa och välbefinnande           

SDG 4 - God utbildning för alla           

SDG 5 - Jämställdhet           

SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla           

SDG 7 – Hållbar energi för alla           

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

          

SDG 9 – Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur 

          

SDG 10 – Minskad ojämlikhet           

SDG 11 – Hållbara städer och samhällen           

SDG 12 – Hållbar konsumtion och 

produktion 

          

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna           

SDG 14 - Hav och marina resurser           

SDG 15 – Ekosystem och biologisk 

mångfald 

          

SDG 16 – Fredliga och inkluderande 

samhällen 

          

SDG 17 – Genomförande och globalt 
partnerskap 
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Bilaga 3. Kodning av Linköpings kommun  

Tabell 27. Kodning av Linköpings kommun. 

Redovisningsform     2015 2016 2017 2018 2019  

Separat hållbarhetsredovisning     0 0 1 1 -  

Redovisningsstandard     2015 2016 2017 2018 2019  

TBL     0 0 1 0 -  

GRI     0 0 0 0 0  

SDG     0 0 0 1 -  

Egen     0 0 0 0 0  

SDG 2015 Form 2016 Form 2017 Form 2018 Form 2019 Form 

Hänvisar redovisningen till Agenda 
2030/Globala målen/SDG? 

0 - 0 - 1 - 1 M - - 

SDG 1 - Ingen fattigdom 0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 2 - Ingen hunger 0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 3 - God hälsa och välbefinnande 0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 4 - God utbildning för alla 0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 5 - Jämställdhet 0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla 0 - 0 - 1 T 1 M - - 

SDG 7 – Hållbar energi för alla 0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 9 – Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur 

0 - 0 - 0 - 1 M - - 

SDG 10 – Minskad ojämlikhet 0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 11 – Hållbara städer och samhällen 0 - 0 - 1 T 1 M - - 

SDG 12 – Hållbar konsumtion och 

produktion 

0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna 0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 14 - Hav och marina resurser 0 - 0 - 0 - 0 - - - 

SDG 15 – Ekosystem och biologisk 

mångfald 

0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 16 – Fredliga och inkluderande 

samhällen 

0 - 0 - 1 M 1 M - - 

SDG 17 – Genomförande och globalt 
partnerskap 

0 - 0 - 0 - 0 - - - 
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Bilaga 4. Kodning av Trelleborgs kommun  

Tabell 28. Kodning av Trelleborgs kommun. 

Redovisningsform     2015 2016 2017 2018 2019  

Separat hållbarhetsredovisning     0 0 0 1 1  

Redovisningsstandard     2015 2016 2017 2018 2019  

TBL     0 0 0 0 0  

GRI     0 0 0 0 0  

SDG     0 0 0 0 0  

Egen     0 0 0 1 1  

SDG 2015 Form 2016 Form 2017 Form 2018 Form 2019 Form 

Hänvisar redovisningen till Agenda 
2030/Globala målen/SDG? 

0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 

SDG 1 - Ingen fattigdom 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

SDG 2 - Ingen hunger 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

SDG 3 - God hälsa och välbefinnande 0 - 0 - 0 - 1 M 1 M 

SDG 4 - God utbildning för alla 0 - 0 - 0 - 1 M 1 M 

SDG 5 - Jämställdhet 0 - 0 - 0 - 1 M 1 M 

SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla 0 - 0 - 0 - 1 T 0 - 

SDG 7 – Hållbar energi för alla 0 - 0 - 0 - 1 M 1 M 

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

0 - 0 - 0 - 0 - 1 T 

SDG 9 – Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

SDG 10 – Minskad ojämlikhet 0 - 0 - 0 - 1 T 1 T 

SDG 11 – Hållbara städer och samhällen 0 - 0 - 0 - 1 T 1 T 

SDG 12 – Hållbar konsumtion och 

produktion 

0 - 0 - 0 - 1 T 1 T 

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna 0 - 0 - 0 - 0 - 1 T 

SDG 14 - Hav och marina resurser 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

SDG 15 – Ekosystem och biologisk 

mångfald 

0 - 0 - 0 - 0 - 1 M 

SDG 16 – Fredliga och inkluderande 

samhällen 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

SDG 17 – Genomförande och globalt 
partnerskap 

0 - 0 - 0 - 1 T 1 T 
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Bilaga 5. Kodning av Vaxholms stad  

Tabell 29. Kodning av Vaxholm stad. 

Redovisningsform     2015 2016 2017 2018 2019  

Separat hållbarhetsredovisning     1 1 1 1 1  

Redovisningsstandard     2015 2016 2017 2018 2019  

TBL     1 1 1 1 1  

GRI     1 1 1 1 0  

SDG     0 0 0 0 1  

Egen     0 0 0 0 0  

SDG 2015 Form 2016 Form 2017 Form 2018 Form 2019 Form 

Hänvisar redovisningen till Agenda 
2030/Globala målen/SDG? 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

SDG 1 - Ingen fattigdom 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

SDG 2 - Ingen hunger 0 - 1 M 0 - 0 - 0 - 

SDG 3 - God hälsa och välbefinnande 1 T 1 M 1 M 1 M 1 M 

SDG 4 - God utbildning för alla 0 - 0 - 0 - 0 - 1 M 

SDG 5 - Jämställdhet 0 - 0 - 0 - 0 - 1 M 

SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla 1 M 1 T 1 M 1 M 1 M 

SDG 7 – Hållbar energi för alla 0 - 1 M 1 T 1 T 1 M 

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

1 T 1 M 1 T 1 T 1 M 

SDG 9 – Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur 

1 T 0 - 0 - 0 - 0 - 

SDG 10 – Minskad ojämlikhet 0 - 0 - 0 - 0 - 1 M 

SDG 11 – Hållbara städer och samhällen 0 - 1 M 1 M 1 T 1 M 

SDG 12 – Hållbar konsumtion och 

produktion 

1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 

SDG 14 - Hav och marina resurser 0 - 1 M 0 - 1 T 1 M 

SDG 15 – Ekosystem och biologisk 

mångfald 

1 T 1 M 1 T 1 T 1 T 

SDG 16 – Fredliga och inkluderande 

samhällen 

1 T 1 M 1 M 1 M 1 M 

SDG 17 – Genomförande och globalt 
partnerskap 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
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Bilaga 6. Kodning av Västerviks kommun  

Tabell 30. Kodning av Västerviks kommun. 

Redovisningsform     2015 2016 2017 2018 2019  

Separat hållbarhetsredovisning     1 1 1 1 -  

Redovisningsstandard     2015 2016 2017 2018 2019  

TBL     1 1 1 0 -  

GRI     0 0 0 0 -  

SDG     0 0 0 1 -  

Egen     0 0 0 0 -  

SDG 2015 Form 2016 Form 2017 Form 2018 Form 2019 Form 

Hänvisar redovisningen till Agenda 
2030/Globala målen/SDG? 

1 - 1 - 1 - 1 - - - 

SDG 1 - Ingen fattigdom 1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 2 - Ingen hunger 1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 3 - God hälsa och välbefinnande 1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 4 - God utbildning för alla 1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 5 - Jämställdhet 0 - 0 - 0 - 1 M - - 

SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla 1 T 1 T 1 T 1 T - - 

SDG 7 – Hållbar energi för alla 1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 9 – Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur 

1 T 1 T 1 T 1 M - - 

SDG 10 – Minskad ojämlikhet 1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 11 – Hållbara städer och samhällen 1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 12 – Hållbar konsumtion och 

produktion 

1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna 1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 14 - Hav och marina resurser 1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 15 – Ekosystem och biologisk 

mångfald 

1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 16 – Fredliga och inkluderande 

samhällen 

1 M 1 M 1 M 1 M - - 

SDG 17 – Genomförande och globalt 
partnerskap 

0 - 0 - 0 - 1 T - - 
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Bilaga 7. Kodning av Malmö stad  

Tabell 31. Kodning av Malmö stad. 

Redovisningsform     2015 2016 2017 2018 2019  

Separat hållbarhetsredovisning     1 1 1 - 1  

Redovisningsstandard     2015 2016 2017 2018 2019  

TBL     0 0 0 - 0  

GRI     0 0 0 - 0  

SDG     0 0 0 - 1  

Egen     1 1 1 - 0  

SDG 2015 Form 2016 Form 2017 Form 2018 Form 2019 Form 

Hänvisar redovisningen till Agenda 
2030/Globala målen/SDG? 

1 - 1 - 1 - - - 1 - 

SDG 1 - Ingen fattigdom 1 M 1 M 1 M - - 1 M 

SDG 2 - Ingen hunger 0 - 0 - 0 - - - 1 M 

SDG 3 - God hälsa och välbefinnande 1 M 1 M 1 M - - 1 M 

SDG 4 - God utbildning för alla 1 M 1 M 1 M - - 1 M 

SDG 5 - Jämställdhet 0 - 1 T 0 - - - 1 M 

SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla 0 - 0 - 0 - - - 1 M 

SDG 7 – Hållbar energi för alla 1 M 1 M 1 M - - 1 M 

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

1 M 1 M 1 M - - 1 M 

SDG 9 – Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur 

0 - 0 - 0 - - - 1 M 

SDG 10 – Minskad ojämlikhet 1 T 1 T 1 T - - 1 M 

SDG 11 – Hållbara städer och samhällen 1 M 1 M 1 M - - 1 M 

SDG 12 – Hållbar konsumtion och 

produktion 

1 M 1 M 1 M - - 1 M 

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna 1 M 1 M 1 M - - 1 M 

SDG 14 - Hav och marina resurser 0 - 0 . 0 - - - 1 T 

SDG 15 – Ekosystem och biologisk 

mångfald 

1 T 0 - 0 - - - 1 M 

SDG 16 – Fredliga och inkluderande 

samhällen 

1 M 1 M 1 M - - 1 M 

SDG 17 – Genomförande och globalt 
partnerskap 

0 - 0 - 0 - - - 1 T 
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Bilaga 8. Sammanställning av Upplysta SDG:er 

Tabell 32. Sammanställning av upplysta SDG i kommunernas separata hållbarhetsredovisningar åren 

2015–201925. 

SDG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Linköping 2017 • • • • • • • •  • • • •  • •  14 

Linköping 2018 • • • • • • • • • • • • •  • •  15 

Trelleborg 2018   • • • • •   • • •     • 9 

Trelleborg 2019   • • •  • •  • • •   •  • 10 

Vaxholm 2015   •   •  • •   • •  • •  8 

Vaxholm 2016  • •   • • •   • • • • • • • 12 

Vaxholm 2017   •   • • •   • • •  • •  9 

Vaxholm 2018   •   • • •   • • • • • •  10 

Vaxholm 2019   • • • • • •  • • • • • • •  13 

Västervik 2015 • • • •  • • • • • • • • • • •  15 

Västervik 2016 • • • •  • • • • • • • • • • •  15 

Västervik 2017 • • • •  • • • • • • • • • • •  15 

Västervik 2018 • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 

Malmö 2015 •  • •   • •  • • • • •  •  11 

Malmö 2016 •  • • •  • •  • • • •   •  11 

Malmö 2017 •  • •   • •  • • • •   •  10 

Malmö 2019 • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 

 10 8 17 13 8 13 16 16 7 13 16 17 15 9 13 15 5  

 

  

 
25 Tomt fält innebär att inga indikatorer för berörd SDG identifierats i hållbarhetsredovisningen. 
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Bilaga 9. Exempel på kvantifiering av upplysta SDG:er 

Tabell 33. Exempel på kvantifiering av upplysta SDG. 

SDG Kvantifiering 

SDG 1 - Ingen fattigdom Andel barn i familjer med ekonomiskt bistånd (%), Vuxna med långvarigt 
ekonomiskt bistånd (%), Andel barn i kommunen i hushåll med 

försörjningsstöd (%) 

SDG 2 - Ingen hunger Åkermark med ekologisk odling (%), Andel fetma i kommunen (%), Andel 
vuxna som äter frukt och grönt mer än 3 ggr/vecka (%) 

SDG 3 - God hälsa och välbefinnande Självskattad hälsa (Andel % som bedömer sitt hälsotillstånd bra), 

Antibiotikaförsäljning i kommunen (recept/1000 inv.), Daglig rökning i 
kommunen (%) 

SDG 4 - God utbildning för alla Elever i åk. 9 som är behöriga till gymnasiet (%), Andel lärare med 

lärarlegitimation och behörighet till minst ett ämne (%), Andel av 
befolkningen som har förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning 

i kommunen (%) 

SDG 5 - Jämställdhet Föräldrapenningdagar som tas ut av män (%), Kvinnor bland förtroendevalda 
kommunpolitiker (%), Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av 

mäns disponibla mediannettoinkomst (%) 

SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (%), Avlopp 

som får godkänt vid inventering (%), Total vattenförbrukning per sektor i 

kommunen (km3/år) 

SDG 7 – Hållbar energi för alla Elanvändning i kommunalägda lokaler (kWh/m2), Andel förnybar återvunnen 
energi i kommunala lokaler (%), Andel förnybar och återvunnen energi i 

relation till total slutanvändning (%) 

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Långtidsarbetslöshet i kommunen (%), Förvärvsfrekvens/Andel av 

befolkningen som förvärvsarbetar (%), Nettotillväxt (tillkomna företag – 

upphörda företag) 

SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, Befolkning i kollektivtrafiknära 

läge (%), Pendling i kommunen (antal in- och utpendlare) 

SDG 10 – Minskad ojämlikhet Inkomstojämlikhet (%), Disponibel inkomst för hushåll uppdelat på områden, 
samboende och ensamstående (%), Ökning i årlig disponibel inkomst per 

konsumtionsenhet 

SDG 11 – Hållbara städer och samhällen Trångboddhet i flerbostadshus (%), Huvudfärdemedel för kommunens 
invånare (%), Flyttningsnetto (antal inflyttade - antal utflyttade) 

SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning (%), Andel matavfall 

som behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara (%), Andel 
hållbarhetsmärkta varor i verksamheten (%) 

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna Utsläpp av växthusgaser (ton/inv.), Miljöbilar i kommunorganisationen (%), 

Växthusgasutsläpp från mat serverad i kommunens verksamheter (%) 

SDG 14 - Hav och marina resurser Andel kustvatten som har god ekologisk status (%), Utsläpp av kväve och 

fosfor i kommunens kustvatten (ton/år),  

SDG 15 – Ekosystem och biologisk mångfald Andel skyddad natur av total landareal (%) 

SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen Anmälda våldsbrott per 10 000 invånare, Anmälda brott per 10 000 invånare, 

Valdeltagande i kommunalvalet (%) 

SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap  
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