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1. Inledning 

I följande kapitel kommer bakgrunden för studien att redogöras för. I problematiseringen 

presenteras tidigare forskning inom ämnet. Därefter introduceras syfte, frågeställningar 

och avslutningsvis dispositionen för uppsatsen. 

1.1. Bakgrund 

Sedan mitten av 1900-talet har människor ägnat sig åt tanken på hållbarhet. Eftersom 

världsekonomin har haft en tillväxt på 3 - 4 procent per år, är det angeläget att även miljön 

och samhället utvecklas för att skapa en balans (Sachs, 2015). Efter att medvetenheten 

har ökat om vikten av en hållbar planet samt önskan att säkerställa framtida generationers 

välmående, har med tiden även hållbarhetsrapportering i allmänhet blivit mer omfattande 

(PWC, 2019). Nutidens företag har blivit mer medvetna om deras påverkan på naturen 

och samhället i stort, men även större påtryckningar från intressenter har bidragit till 

ansvarsskyldighet och transparens vilket leder till att företagen vill visa legitimitet via 

hållbarhetsredovisning (Greiling & Grüb, 2014; PWC, 2019). 

I Sverige finns det lagkrav på hållbarhetsredovisning för privata företag samt för 

kommunala bolag som uppfyller specifika storlekskrav enligt Årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554), men kommuner omfattas inte av denna lag. Kommunerna, som är icke 

vinstdrivande publika organisationer, är viktiga att studera eftersom deras 

ansvarsskyldighet är att beakta alla sina intressenter, bland annat skattebetalare och 

politiska beslutstagare, i sin hållbarhetsredovisning (Greiling & Grüb, 2014; Tagesson, 

Klugman, & Lindvall Ekström, 2011). Utöver detta är kommuners hållbarhetsredovisning 

ett relativt outforskat område med hänsyn till alla deras intressenter. Krav om 

årsredovisning för kommuner återfinns i Lag (SFS 2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning, där det inte finns uttryckta hållbarhetsmått utöver sociala mått såsom 

personalfrågor. Trots detta är kommuner måna om att påvisa medvetenhet om hållbart 

tänkande och agerande via hållbarhetsrapporter, vilket kan bidra till skapandet av 

legitimitet och förtroende (Greiling & Grüb, 2014).  

I allmänhet saknas forskning om hur hållbarhetsrapportering i kommuner går till och ännu 

mindre om väsentlighetsbedömning om vilken hållbarhetsinformation som är viktig att 

upplysa om samt hur intressentengagemanget ser ut i kommunal hållbarhetsredovisning. 
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Denna studie ämnar därmed att undersöka kommuners hållbarhetsrapporteringsprocess 

med fokus på vilken roll intressentengagemang har samt hur kommuner kommer fram till 

vilken hållbarhetsinformation som är väsentlig i hållbarhetsredovisningsprocessen. 

 

Hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering ses i denna studie som ekvivalent. 

1.2. Problematisering 

Hållbarhetsredovisning i kommuner, kommunala bolag och offentliga organisationer är 

enligt tidigare forskning bristfällig på många sätt (Galera, Berjillos, Lozano, & Valencia, 

2014; Greiling & Grüb, 2014; Tagesson m fl., 2011), och i detta avsnitt kommer forskning 

inom hållbarhetsredovisning i allmänhet att presenteras. Forskningen rör både privata 

företag och kommunala bolag, som berörs av lagkrav i Årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554) och av kommuner, som inte har lagkrav på hållbarhetsrapportering utöver 

personalens sjukdagar (SFS 2019:986). 

När det kommer till forskning som behandlar privata företag och hållbarhetsrapportering 

finns det en del forskning (Massa, Farneti, & Scappini, 2015; Zhou, 2011). Studien av 

Massa m fl. (2015) är en fallstudie om hållbarhetsrapporteringsprocessen i ett italienskt 

företag vilket klassificeras som litet eller mellanstort företag (SME). Forskarna använde 

sig av handlingsforskning (action research) för att analysera processen för och 

konsekvenserna av att utveckla en hållbarhetsrapport med hjälp av GRI-riktlinjer. 

Handlingsforskning kombinerades med semistrukturerade intervjuer och byggde på Kurt 

Lewins teori om planerad förändringsstrategi. Lewins trestegsmodell förklarar att ett 

framgångsrikt förändringsprojekt ska innehålla tre steg, nämligen upptining (unfreezing), 

rörelse (moving) och omfrysning (refreezing) (Massa m fl., 2015). Det innebär att ingen 

förändring kommer att inträffa förrän systemet upptinas och ingen förändring kommer att 

bestå om det förändrade systemet inte omfryses. Resultatet av studien var att GRI- 

riktlinjer fungerar även för mindre företag samt att utvecklingen av 

hållbarhetsrapporteringsprocessen innebär en inlärningsövning och kunskapsövning för 

både VD:n och andra chefer, vilket är avgörande för en förändring inom organisationen 

(Massa m fl., 2015). Enligt Massa m fl. (2015) blev cheferna genom 

hållbarhetsrapportering mer medvetna om företagets hållbarhetsposition och förbättrade 
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sin hållbarhetsstrategi. Ledningen inbäddade hållbarhetskriterierna i beslutsfattande och 

organisatoriska rutiner. Studien har dock en tydlig begränsning för att kunna generalisera, 

eftersom enbart ett företag undersöks (Massa m fl., 2015). Denna studie är relevant för 

vår undersökning eftersom både den och vår studie fokuserar på hållbarhetsprocessen och 

kan därmed bidra med viktiga insikter som gäller även för kommunen. Däremot saknas 

ett väsentlighetsperspektiv i studien. 

Oss veterligen finns det inte mycket forskning om väsentlighet inom 

hållbarhetsredovisning. En studie av Zhou (2011), som berör privata företag, menar att 

det finns svagheter när det kommer till väsentlighetsbedömning i hållbarhetsredovisning, 

närmare bestämt att bedömningen av vad som är väsentligt är högst subjektivt. Dessutom 

hävdar Zhou (2011) att dilemmat med väsentlighetsbedömning i hållbarhetsredovisning 

blir svårare ju fler intressenter som tas i beaktning, eftersom intressenterna sätter press på 

en organisation och vill veta olika saker om hållbarheten. Därmed uppstår en svårighet i 

vilka hållbarhetsmått som kan anses mest relevanta att ta upp i hållbarhetsredovisningen. 

På detta vis kan intressenterna anse dels att hållbarhetsredovisningen är för lång, dels att 

den saknar information som de anser vara viktig (Zhou, 2011). Vidare kan urvalet av 

redovisad hållbarhetsinformation bli sådan som får organisationen att framstå i god dager, 

det vill säga ett subjektivt urval som påverkar intressenternas ekonomiska beslut (Zhou, 

2011). Denna studie är tillämplig i vår studie eftersom vi vill förstå vilken roll 

väsentligheten spelar i hållbarhetsredovisningsprocessen. 

Det finns en del forskning om hållbarhetsrapportering inom den offentliga sektorn 

(Domingues, Lozano, Ceulemans, & Ramos, 2017; Montecalvo, Farneti och de Villiers, 

2018). Montecalvo m fl. (2018) har undersökt integrerade hållbarhetsredovisningar inom 

posttjänsten, som är ett statligt ägt offentligt bolag i Nya Zeeland. Den longitudinella 

studien utfördes genom att 15 årsredovisningar analyserades, samt semistrukturerade 

intervjuer med två personer som varit med i utformandet av posttjänstens 

hållbarhetsredovisningar genomfördes, i syfte att urskilja hur den integrerade 

hållbarhetsredovisningen påverkade sociala mått och miljömått (Montecalvo m fl., 2018). 

Montecalvo m fl. (2018) drog slutsatsen att integrerad hållbarhetsrapportering påverkade 

hållbarhetsmåtten positivt i det att det blev en tydlig balans mellan måtten. Den 

integrerade hållbarhetsredovisningen påverkade även tonvikten på 

väsentlighetsbedömning, vilket Montecalvo m fl. (2018) motiverade genom att hänvisa 
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till de intervjuer som genomförts, eftersom de intervjuade påstod att allt som var 

väsentligt inom sociala mått och miljömått numera togs med i hållbarhetsredovisningen. 

Med tanke på antalet intervjupersoner blir det problematiskt att generalisera dessa 

resultat, men även eftersom enbart ett företag undersöktes. Eftersom studien av 

Montecalvo m fl. (2018) handlar om hållbarhetsredovisning i den publika sektorn, samt 

kort nämner väsentlighet inom den publika sektorn, kan den vara av intresse när det 

kommer till kommuners hållbarhetsredovisningsprocess och vilken 

hållbarhetsinformation som anses väsentlig som vi i detta arbete ska titta närmare på. 

Däremot saknas en utförlig förklaring bakom motiveringen till vad som anses vara 

väsentligt. Vidare tas intressentengagemang inte i beaktning i undersökningen av 

Montecalvo m fl. (2018). Dessa aspekter vill vi i detta arbete lägga fokus på för att 

förtydliga motiveringar bakom vilken hållbarhetsinformation som anses väsentlig att 

inkludera i hållbarhetsredovisningen i en kommun, samt vilken roll 

intressentengagemang har i utformningen av hållbarhetsredovisningen.  

Domningues m fl. (2017) undersökte länken mellan hållbarhetsrapportering i 

organisationer i den offentliga sektorn och hanteringen av organisationsförändring för 

hållbarhet. Undersökningen gjordes globalt genom enkäter och Domingues m fl. (2017) 

fick svar från 15 organisationer inom den offentliga sektorn. Därmed kunde slutsatser 

dras om drivkraften till varför dessa organisationer hållbarhetsrapporterade och hur 

processen för framtagandet av dessa hållbarhetsrapporter såg ut. Drivkrafterna som låg 

bakom identifierades mestadels som interna motiveringar, såsom att påvisa transparens 

samt visa vilka ansträngningar som gjorts för att utveckla ett hållbart agerande. Eftersom 

undersökningen (Domingues m fl., 2017) gjordes globalt kan det vara intressant att inrikta 

sig på endast ett land (Sverige i denna studie) för att se hur processen för framtagandet av 

hållbarhetsrapporter i svenska kommuner ser ut. 

Oss veterligen finns det inte så mycket forskning om hållbarhetsrapportering i 

kommunala bolag, som är en del av kommunkoncernen. Greiling och Grüb (2014) belyser 

hur kommunala bolag i Tyskland och Österrike förhåller sig till sina intressenter vid 

hållbarhetsredovisningen genom att använda sig av intressentteorin, legitimitetsteorin 

samt förvaltarskapsteorin. Resultatet av studien var att kommunala bolag har börjat lägga 

mer fokus på hållbarhetsredovisningen, men att det fortfarande är få kommunala bolag 

som faktiskt har en hållbarhetsredovisning. Utöver detta lyfter de kommunala bolagen 
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inte fram alla intressenter i rapporten, utan glömmer bort att belysa politisk 

ansvarsskyldighet (Greiling & Grüb, 2014). Studien kastar ljus över intressanta aspekter 

av hållbarhetsredovisning, såsom en diskussion om varför vissa intressenter kan antas 

mer viktiga att inkludera. Däremot tar studien inte upp perspektiv om varför särskild 

hållbarhetsinformation tas upp medan annan information inte tas med i 

hållbarhetsredovisningen. Dessa resultat väcker funderingar kring vad som anses 

väsentligt att ta upp i hållbarhetsredovisningen. 

Mycket få studier berör hållbarhetsredovisning i kommuner (Galera m fl., 2014; Tagesson 

m fl., 2011; Frykholm & Kristoffersson, 2017). Forskning om hållbarhetsinformation 

som inkluderas på europeiska länders kommuners hemsidor visar på att nordiska länder 

rapporterar mindre hållbarhetsinformation än anglosaxiska länder (Galera m fl., 2014). 

Anledningen till att färre hållbarhetsinformation rapporteras i nordiska länder menar 

Galera m fl. (2014) kan bero på traditioner i de respektive länderna. Däremot hävdar 

Galera m fl. (2014) att de nordiska länderna såväl som de anglosaxiska länderna alla är 

bra på att hållbarhetsrapportera. De har dock endast undersökt större kommuner i de olika 

områdena, vilket kan göra att information om hållbarhetsrapportering i mindre kommuner 

förbises. Denna studie kan vara tillämplig eftersom vårt fokus är på kommuner. Däremot 

behandlar studien av Galera m fl. (2014) inte ett processperspektiv, vilket vi i denna studie 

kommer att göra. 

En studie som nämner omfattning och innehåll av sociala hållbarhetsupplysningar i 

svenska kommuners hållbarhetsredovisningar är studien av Tagesson m fl. (2011). 

Sociala hållbarhetsupplysningar definierar Tagesson m fl. (2011) som rapportering av 

miljöfrågor, etiska frågor och mänskliga frågor. Den kvantitativa studien, som är närmare 

10 år gammal, granskade årsrapporterna i samtliga svenska kommuner och visade på att 

det finns avsevärda skillnader mellan kommuner gällande omfattning och innehåll av 

sociala upplysningar (Tagesson m fl., 2011). Skillnaderna kunde förklaras bland annat av 

kommunernas storlek, ekonomiska resultat, skattesats, skattebas samt politisk majoritet 

(Tagesson m fl., 2011). Studien visar även att kommuner istället för att ha en helhetssyn 

avslöjar de sociala och miljömässiga frågorna på ett fragmentariskt sätt. Dock menar 

Tagesson m fl. (2011) att ytterligare reglering eller obligatorisk hållbarhetsredovisning 

för kommuner skulle ses som en minskning av kommunernas autonomi från centrala 

regeringen. Ett perspektiv som inte undersöks är väsentlighet, men det tycks finnas ett 
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samband mellan omfattning av hållbarhetsupplysningar och till exempel kommunens 

skattesats (Tagesson m fl., 2011). Eftersom denna studie ligger långt tillbaka i tiden kan 

det vara lämpligt att undersöka kommuners nuvarande hållbarhetsprocess. 

Frykholm och Kristoffersson (2017) har i sin kandidatuppsats undersökt varför svenska 

kommuner har använt sig av hållbarhetsredovisning samt om deras intressenter i sin tur 

har läst och utnyttjat informationen i den. Ännu en gång kan det tyckas att ett 

väsentlighetsperspektiv saknas, då fokus ligger på varför hållbarhetsredovisningen 

upprättas och vem som använder sig av den och inte vilken hållbarhetsinformation som 

anses viktig att ta upp. Enligt Frykholm och Kristoffersson (2017), använder vissa 

kommuner sig av delar av GRI, medan vissa tar hjälp av standarder utgivna av Swedish 

Standards Institute (SIS) för att avgöra vilken hållbarhetsinformation som ska rapporteras 

(se avsnitt om lagar och regelverk). 

1.3. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka kommuners hållbarhetsredovisningsprocess med fokus på 

väsentlighet och intressentengagemang. 

1.4. Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har vi formulerat två frågeställningar: 

• Hur kommer kommuner fram till vilken hållbarhetsinformation som är väsentlig 

i hållbarhetsredovisningsprocessen? 

• Vilken roll har intressentengagemanget i hållbarhetsredovisningsprocessen? 

1.5. Uppsatsdisposition 

Kapitel 2 – Lagar och regelverk 

I kapitel 2 går vi igenom några av de lagar och regelverk som behandlar hur kommuner 

kan redovisa hållbarhetsinformation. Kapitlet avslutas med hur lagarna och regelverken 

kan kopplas till vår studie.  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
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I kapitel 3 presenterar vi vår teoretiska referensram som är till grund för denna studie. De 

teorier som tillämpas är legitimitetsteorin, intressentteorin samt institutionell teori. 

Kapitlet avslutas med hur teorierna kan kopplas till vår studie och dess resultat. 

 

Kapitel 4 – Metod  

I kapitel 4 går vi igenom våra metodval. Kapitlet behandlar forskningsansats, 

forskningsmetod, trovärdighet och pålitlighet, forskningsetik samt urval. I varje 

avsnitt motiveras de val som tagits. 

 

Kapitel 5 – Insamlad empiri  

I kapitel 5 presenteras den insamlade empirin uppdelad kommun för kommun för att det 

ska vara lättare att få en överblick. Först presenteras empirin från årsredovisningar och 

sedan presenteras empirin från intervjuer. 

 

Kapitel 6 – Analys och diskussion 

I kapitel 6 analyserar vi den insamlade empirin där kommuners skillnader och likheter 

lyfts fram. Vidare kopplas empirin till tidigare forskning samt teorierna.  

 

Kapitel 7 – Avslutande diskussion och slutsats 

I kapitel 7 diskuteras resultaten av denna studie för att sedan komma fram till en slutsats 

och förslag till vidare forskning. 
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2. Lagar och regelverk 

Detta kapitel behandlar de lagar och regelverk som berör omfattningen av 

hållbarhetsredovisning för främst svenska kommuner. 

I Sverige finns det 290 kommuner, som alla har ansvar för lokala frågor såsom invånarnas 

närmaste omgivningar, förskolor, skolor, socialtjänst, äldrevård samt skötsel av vägar, 

vattenledningar och avloppsnät (SKR, 2020; Tagesson m fl., 2011). Dessa sektorer 

finansieras av skatter, inkomst av tjänster och statsbidrag. Ungefär 70 procent av 

kommunernas inkomster genereras av kommunala inkomstskatter (SKR, 2020; Tagesson 

m fl., 2011). Kommunerna styrs av politiker som tillsammans bildar kommunfullmäktige, 

som är till för att representera invånarna i kommunen när viktiga beslut ska tas. 

Politikerna i kommunfullmäktige har blivit valda av de invånare som är bosatta i 

kommunen (SKR, 2020). 

Kommunala bolag i Sverige berörs av Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och dess 

krav som bland annat omfattar den sociala dimensionen, den ekonomiska dimensionen 

och den miljömässiga dimensionen. Kommunen som en helhet, däremot, berörs inte av 

Årsredovisningslagen och dess krav, utan följer ett annat lagverk som heter Lag (SFS 

2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Denna lag har inte uttryckta 

hållbarhetsredovisningskrav utöver personalens sjukdagar, men kommuner som 

rapporterar om hållbarhet följer ofta standarder från Swedish Standards Institute (SIS) 

eller Sveriges Ekokommuner (SEKOM). Det finns även kommuner som följer GRI och 

IR ramverk (Frykholm & Kristoffersson, 2017; Årsredovisning Kommun B, 2016). 

2.1. Årsredovisningslagen 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) berör både svenska privata företag och 

kommunala bolag. Det finns krav på hållbarhetsredovisning för företag som uppfyller två 

av tre kriterier under de senaste två räkenskapsåren, vilka är: 

• fler än 250 anställda 

• balansomslutningen överstiger 175 miljoner kronor 

• nettoomsättningen överstiger 350 miljoner kronor. 

Kommuner som helhet berörs inte av denna lag. 
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2.2. Lag om kommunal bokföring och redovisning 

Lag (SFS 2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska följas av kommuner, 

men den har inga krav på hållbarhetsrapportering. Däremot finns det krav om att 

förvaltningsberättelsen ska inkludera bland annat väsentliga personalförhållanden såsom 

sjukfrånvaro. Även om Lag (SFS 2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

inte har tydliga regler för hållbarhetsmått, finns det standarder som kommuner kan 

tillämpa, däribland standarder från SIS, SEKOM, GRI, IR och Agenda 2030. 

2.3. Swedish Standards Institute 

Swedish Standards Institute (SIS) ger ut rekommendationer för bland annat svenska 

kommuner. En standard som kan tillämpas av kommuner heter SS 845000 och är en 

standard för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner. Den har tre 

dimensioner vilka är den ekologiska dimensionen, den ekonomiska dimensionen och den 

sociala dimensionen (SIS, 2020). 

2.4. Sveriges Ekokommuner 

Sveriges ekokommuner (SEKOM) är ett kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling 

i svenska kommuner. SEKOM består av 105 ekokommuner och 6 ekoregioner (SEKOM, 

2020). Kommunnätverket ger ut rekommendationer för vilka nyckeltal som kan tas upp i 

en hållbarhetsredovisning samt anvisningar till hur de ska rapporteras. De nyckeltal som 

rekommenderas är: koldioxidutsläpp från industrin, koldioxidutsläpp andra sektorer, 

resor med kollektivtrafik, förnybara bränslen i kollektivtrafiken, ekologisk odling, 

miljöcertifierat skogsbruk, skyddad natur, mängd hushållsavfall, bly i avloppsslam, 

kadmium i avloppsslam, kvicksilver i avloppsslam, förnybar energi kommunala lokaler, 

energi för tjänsteresor, koldioxidutsläpp, tjänsteresor, ekologiska livsmedel samt skolor 

och förskolor. Nyckeltalen är framtagna av de 111 medlemskommunerna i SEKOM och 

ska inte innebära ett för stort merarbete för kommunerna vid framtagning av data. 

Samtidigt ska nyckeltalen vara intressanta för flertalet kommuner (SEKOM, 2020). 

2.5. Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) är globala standarder för hållbarhetsredovisning som 

först gavs ut 1997 och som kontinuerligt utvecklats under de senaste tjugo åren (GRI, 
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2020). Dessa standarder var de första hållbarhetsstandarder som gavs ut och är numera 

de mest antagna hållbarhetsstandarderna i världen. GRI är till för att hjälpa företag och 

regeringar världen över att förstå och förmedla sin påverkan på hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsfrågorna inkluderar klimatpåverkan, mänskliga rättigheter, styrning samt 

socialt välmående, som i sin tur möjliggör verkliga åtgärder i de tre 

hållbarhetsdimensionerna för att skapa ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar 

för alla (GRI, 2020).  

2.6. Integrated Reporting  

Integrated Reporting (IR) används som riktlinjer för utformning av integrerad 

hållbarhetsredovisning av organisationer världen över (IR, 2020a). IR är ett ramverk som 

är till för att underlätta rapporteringsprocessen så att den är sammanhängande och 

effektiv, men IR är även till för att implementera ett integrerat tänkande vid utformningen 

av rapporter. Vidare är IR tänkt att förbättra kvaliteten på informationen som delges 

intressenter i rapporter för att på så sätt skapa långsiktigt värde för såväl organisationen 

som intressenter. På detta sätt ska IR bidra till en stabil ekonomi världen över (IR, 2020a). 

Ramverket utformades av organisationer och investerare i världens alla regioner, efter att 

behovet av ett ramverk som inkluderade finansiell stabilitet och hållbar utveckling 

upptäcktes (IR, 2020a; IR, 2020b). 

2.7. Agenda 2030  

Agenda 2030 är en dagordning med 17 globala mål, som världens länder har antagit mot 

ett hållbart samhälle, vilka sattes upp av världens ledare år 2015 (FN, 2020). De globala 

målen, som är indelade i 169 delmål, är till för att understödja hållbar utveckling inom 

den ekonomiska dimensionen, den sociala dimensionen och den miljömässiga 

dimensionen och ska vara uppnådda av världens länder år 2030, för att säkra att framtida 

generationer ska kunna ha samma möjligheter som nu levande generation. Målen syftar 

till att undanröja hunger och fattigdom, se till att mänskliga rättigheter förverkligas för 

alla, jämställdhet och egenmakt för flickor och kvinnor därtill att säkra ett bestående 

skydd för naturen och planeten i helhet (Regeringskansliet, 2020). De globala målen är 

integrerade och odelbara samt kopplade till varandra och bidrar därför till att framgångar 

i ett mål påverkar framgångar i andra mål (FN, 2020; Regeringskansliet, 2020).  Det finns 
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inget lagkrav på att Agenda 2030 ska tillämpas i världens länder, utan det är ländernas 

regering som har ansvar för att uppfylla målen. Sverige har antagit dessa globala mål vid 

FN-toppmötet i september 2019 (Regeringskansliet, 2020).  

2.8. Tillämpning av lagar och regelverk 

De lagar och regelverk som presenterats ovan är till för att skapa förståelse för de olika 

alternativ av ramverk som en kommun kan använda sig av vid hållbarhetsrapportering 

samt vilka lagkrav det finns på vilken information som ska hållbarhetsredovisas. I denna 

studie har kommunerna som undersökts tillämpat Agenda 2030 samt IR ramverk som en 

komplettering av de lagkrav de har gällande hållbarhetsredovisning. De andra ramverken 

som beskrivits ovan är nämnda i de olika studierna som introducerats i 

problematiseringen. 
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3. Teoretisk referensram 

Denna studies syfte är att undersöka kommuners hållbarhetsredovisningsprocess samt ta 

reda på hur kommuner kommer fram till vilken hållbarhetsinformation som är väsentlig 

såväl som vilken roll intressentengagemanget har. För att analysera kommuners 

hållbarhetsrapporteringsprocess, väsentlighet och intressentengagemang används tre 

teorier som hjälp till att förstå kommunernas hållbarhetsredovisning, nämligen 

legitimitetsteorin, intressentteorin samt institutionell teori (Deegan & Unerman, 2011).  

3.1. Hållbarhet 

Hållbarhet handlar om att på ett ansvarsfullt sätt använda resurser så att framtida 

generationer har möjlighet att leva ett gott liv (FN, 2020; PWC, 2019). Den offentliga 

sektorn i Sverige måste se till att skydda natur och miljö, men ansvaret sträcker sig även 

över till ekonomiska och sociala aspekter. Idag behandlar hållbarhet tre dimensioner, 

nämligen den miljömässiga hållbarheten, den sociala hållbarheten och ekonomisk 

hållbarhet (FN, 2020; PWC, 2019). Den miljömässiga hållbarheten rör frågor kring hur 

planeten ska behandlas och hur människan bäst kan skydda miljön och naturen. Den 

sociala hållbarheten behandlar bland annat frågor om mänskliga rättigheter, hur 

människor tar hand om varandra samt inkludering i samhället. Slutligen behandlar den 

ekonomiska hållbarheten frågor om en välmående ekonomisk balans, det vill säga hur 

man genom skatter och privata investeringar får samhället att fungera (FN, 2020; PWC, 

2019). 

3.2. Väsentlighet 

Väsentlighet kan kopplas till användarens beslutsfattande efter att de tagit del av 

informationen i det upprättade dokumentet, närmare bestämt om informationen som ges 

påverkar besluten som tas av användarna (Marton, Sandell & Stockenstrand, 

2015).  Marton m fl. (2015) menar att väsentlighet därför är kopplad till relevans, 

nämligen vad som är relevant att ta upp i redovisningen och på vilket sätt. Vidare 

diskuterar Marton m fl. (2015) att vad som är väsentligt har att göra med avvägning 

mellan kostnad och nytta och att informationen som tas upp blir mer användbar om den 

är överskådlig. Väsentlighet i hållbarhetsrapportering används för att identifiera, välja 

och prioritera hållbarhetsinformation som kan ha en signifikant påverkan på användarens 
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beslutsfattande (Zhou, 2011). De två verken som är nämnda ovan kan hjälpa till att förstå 

väsentlighetsbedömning i vår undersökning där vi fokuserat på hur kommuner kommer 

fram till vilken hållbarhetsinformation som är väsentlig i 

hållbarhetsredovisningsprocessen. 

 3.3. Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin förutser att organisationer kommer att agera i linje med givna normer, 

både etiska och moraliska, och regler i samhället för att kunna ses som legitima (Deegan 

& Unerman, 2011). Vidare ändras normer och regler över tid och detta resulterar i, enligt 

teorin, att organisationer ändrar sitt agerande i linje med ändringarna (Deegan & 

Unerman, 2011). Tillämpningen av denna teori passar vår studie med att förklara vad som 

anses vara viktig information att ta upp i hållbarhetsredovisningen. Teorin lämpar sig för 

att förklara om det finns påtryckningar från samhället att rapportera viss information, 

vilket i sin tur förklarar varför informationen anses väsentlig.  

Greiling och Grüb (2014) använder sig av legitimitetsteorin för att påvisa att kommunala 

bolag är måna om att demonstrera hur de bidragit till den offentliga välfärden. Vidare 

diskuterar Greiling och Grüb (2014) att denna teori lämpar sig i situationer då en 

organisations legitimitet ska beskrivas eftersom legitimitetsteorin är tydlig med att en 

organisation ska hållas ansvarig för sina handlingar. Alltså kan legitimitetsteorin vara 

användbar vid studier om hållbarhetsrapportering, eftersom den kan vara ett sätt att påvisa 

att ansvar tas för de handlingar som utförts. Fortsättningsvis kan teorin vara applicerbar 

på kommuner, som har ett stort antal intressenter som de måste visa ansvarighet inför. 

Detta är alltså en applicerbar teori för att besvara vår frågeställning nummer två: vilken 

roll har intressentengagemanget i hållbarhetsredovisningsprocessen? 

3.4. Intressentteorin 

Intressentteorin förklarar en organisations beteende när det kommer till dess intressenter 

(Deegan & Unerman, 2011). Teorin tar upp två grenar, dels den etiska grenen (ethical 

branch), dels styrningsgrenen (managerial branch). Den etiska grenen antar att 

organisationen ser alla intressenter som lika viktiga och att alla intressenter ska få samma 

information, medan styrningsgrenen antar att organisationen anser att vissa starka 

intressenter är viktiga och att det bara är de som får viss information (Deegan & Unerman, 
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2011). Eftersom vi vill ta reda på vilken roll intressentengagemanget har i 

hållbarhetsredovisningsprocessen, anser vi att användandet av denna teori kan hjälpa till 

att förklara kommuners syn på intressenter och deras rätt till information.  

Zhou (2011) diskuterar intressenters påverkan på företags hållbarhetsrapportering och 

menar att intressenternas påtryckningar har en inverkan på hållbarhetsredovisningen, 

eftersom företagen vill uppfylla så många intressenters krav som möjligt. Vidare menar 

Zhou (2011) att somliga företag antar ett intressentperspektiv när hållbarhetsrapporten 

skapas med orsak av intressenternas påtryckningar och intresse av informationen i 

hållbarhetsredovisningen. Detta visar på att intressentteorin kan vara applicerbar när det 

kommer till hållbarhetsredovisning och intressenters påverkan på vilken 

hållbarhetsinformation som anges i hållbarhetsredovisningen, vilket också kan vara 

applicerbart på kommuner. 

Greiling och Grüb (2014) hävdar att intressentteorin har blivit som en ryggrad för 

hållbarhetsredovisning. Författarna menar att intressentteorin passar särskilt bra till deras 

egen studie om kommunala bolag, eftersom kommunala bolag har en utökad mångfald 

av intressenter (Greiling & Grüb, 2014). De intressenter som nämns i studien är samhället 

och invånarna, där invånarna har delats upp i underkategorier som kunder, skattebetalare, 

anställda samt ägare av bolag. Dessutom räknas leverantörer, investerare och politiker 

upp som intressenter för kommunala bolag (Greiling & Grüb, 2014). Även Tagesson m 

fl. (2011), som undersöker kommuner, nämner intressenter i form av invånare och väljare. 

Vidare diskuterar Greiling och Grüb (2014) att kommunala bolag är i den offentliga 

sektorn och är därmed mer synliga för fler intressenter. Med samma resonemang 

använder vi i vår studie intressentteorin för att se kommuners syn på 

intressentengagemang. 

3.5. Institutionell teori 

Institutionell teori antar att organisationer inom samma bransch kommer att likna 

varandra mer och mer med tiden eftersom de kommer att agera lika (Deegan & Unerman, 

2011). Teorin förklarar att det finns olika processer som kan påverka att organisationer i 

samma bransch börjar likna varandra över tid, där koersiv isomorfism beror på press från 

samhället, mimetisk isomorfism beror på att organisationer kopierar andra 

organisationers beteende samt normativ isomorfism som beror på press från normer och 
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praxis inom den bransch de verkar (Deegan & Unerman, 2011). Ett annat element av den 

institutionella teorin är decoupling som menar att en organisations verkliga ageranden 

kan skilja sig från det agerandet som presenteras till omvärlden. Exempelvis kan 

upplysningar av en viss information vara mer för att framstå i god dager än att de visar 

sanning (Deegan & Unerman, 2011). Institutionell teori lämpar sig för denna studie då 

syftet bland annat är att ta reda på och besvara frågeställning nummer ett: hur kommuner 

kommer fram till vilken hållbarhetsinformation som är väsentlig i 

hållbarhetsredovisningsprocessen? Kommuners beteende gällande 

hållbarhetsredovisning kan med hjälp av denna teori förstås. 

Montecalvo m fl. (2018) använder sig av institutionell teori, närmare bestämt isomorfism, 

för att identifiera påtryckningarna som styr Nya Zeelands posttjänst, som är ett statligt 

ägt offentligt bolag, att genomföra hållbarhetsredovisningar, eftersom rapport om 

hållbarhet i stort sett är frivillig för den branschen. Fortsättningsvis vill Montecalvo m fl. 

(2018) urskilja motiveringen bakom hållbarhetsredovisningen, vilket de fann var 

mestadels koersiv isomorfism, men att det även fanns spår av normativ såväl som 

mimetisk isomorfism, likväl som en kombination av alla tre. Eftersom Sveriges 

kommuner, precis som Nya Zeelands posttjänst, inte har lagkrav på 

hållbarhetsredovisning - utöver personalens sjukdagar (Lag 2019:986) - är institutionell 

teori och därmed isomorfism, en passande teori för att identifiera motiveringen bakom 

hållbarhetsredovisningen i svenska kommuner.  

Tagesson m fl. (2011) har använt en kombination av institutionell teori, legitimitetsteori 

och intressentteori i sin kvantitativa studie om omfattningen av sociala mått i svenska 

kommuners hållbarhetsredovisningar. Anledningen bakom valet av dessa tre teorier 

anges vara att teorierna är passande eftersom alla tre teorier på något sätt beskriver en 

organisations rykte och identitet (Tagesson m fl., 2011). Vidare menar Tagesson m fl. 

(2011) att det är lättare att använda en kombination av teorier eftersom det annars kan bli 

svårt att förklara ett komplext fenomen med endast en teori. Liknande resonemang för 

Ahrne och Svensson (2015) som menar att det inte finns någon teori som kan förklara 

allt. Olika teorier har olika perspektiv och belyser olika aspekter av ett fenomen, vilket 

kan berika vår förståelse. Teorierna innehar även olika språkliga termer som kan ge 

ledtrådar vid besvarande av frågeställningar. Dessutom sätter teoriernas perspektiv och 

språkliga termer ramar för möjliga frågeställningar (Ahrne & Svensson, 2015). Med 
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samma anledning kommer vi i denna studie att använda oss av legitimitetsteori, 

intressentteori samt institutionell teori för att förstå och förklara kommuners 

hållbarhetsredovisningsprocess. 

3.6. Tillämpning av teoretisk referensram  

I denna studie används såväl ovannämnda begrepp som teorier för att beskriva 

hållbarhetsrapporteringsprocessen i de kommuner som undersökts. Teorier och begrepp 

används i analysen av det empiriska materialet för att bättre förstå och förklara 

kommuners beteenden vid utformningen av hållbarbetsredovisningen. Legitimitetsteorin 

används för att förklara de studerade kommunernas agerande för att uppfattas som 

legitima av samhället. Intressentteorin används för att förstå hur kommunerna ser på sina 

intressenter under hållbarhetsrapporteringsprocessen samt på vilket sätt de engagerar sina 

intressenter. Till sist används institutionell teori för att tolka och förklara hur kommuner 

påverkas av andra kommuners tillvägagångssätt i liknande bedömningar i 

hållbarhetsrapporteringsprocessen, men teorin används även för att bedöma om det finns 

påtryckningar från andra aktörer som påverkar processen.  Vidare hjälper teorierna och 

begreppen till att besvara denna studies frågeställningar, närmare bestämt hur kommer 

kommuner fram till vilken hållbarhetsinformation som är väsentlig i 

hållbarhetsredovisningsprocessen samt vilken roll har intressentengagemanget i 

hållbarhetsredovisningsprocessen. De valda teorierna finns även i åtanke vid metodval, 

främst vid tillämpning av forskningsansats och datainsamling. Det innebär att teorierna 

har en tydlig inverkan men är inte avgörande i denna studie som snarare är upptäcktstyrd 

än teoristyrd. 
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4. Metod 

Detta kapitel behandlar denna studies samhällsvetenskapliga forskningsparadigm, 

forskningsansats, forskningsmetod, trovärdighet och pålitlighet, forskningsetik samt 

urval. 

4.1. Samhällsvetenskapliga forskningsparadigm 

Vetenskapliga undersökningar anknyter till två vetenskapsteoretiska synsätt. Dessa 

kunskapssyner är positivistisk och interpretivistisk (Lind, 2014; Denscombe, 2016; Bell, 

Bryman, & Harley, 2019). Positivistiskt synsätt har vanligtvis anknytningar till deduktiv 

analysstrategi och utgår ifrån att forskarens roll är att testa teorier genom att objektivt och 

opartiskt samla och analysera data för att kunna dra generaliserbara slutsatser (Bell m fl., 

2019). Fokus ligger på fakta och siffror och infallsvinkeln sammankopplas med 

kvantitativa data och statistik (Denscombe, 2016). 

Det interpretivistiska eller tolkande synsättet utmanar uppfattningen att 

samhällsforskaren kan betrakta saker och ting på ett objektivt sätt, eftersom tänkandet 

formas av erfarenheter och identitet. Istället används ett subjektivt synsätt där forskarens 

roll är att tolka sociala fenomen. Syftet med forskningen är att utveckla kunskap och insikt 

om människors övertygelser och egna erfarenheter. Infallsvinkeln sammankopplas med 

kvalitativa data, dvs. text och bild (Denscombe, 2016). 

Eftersom syftet i denna studie (fallstudie) är att undersöka kommuners 

hållbarhetsredovisningsprocess med fokus på väsentlighet och intressentengagemang, 

ligger det interpretivistiska paradigmet närmast, vilket även kan utläsas från metodvalet 

att analysera och tolka det empiriska materialet. Vårt mål är inte en statistisk 

generalisering av resultatet, utan fokus ligger på att bidra med nya kunskaper (Ahrne & 

Svensson, 2015) och eventuellt göra en analytisk eller teoretisk generalisering. Det 

innebär att vi önskar åstadkomma överförbarhet till liknande fall (Denscombe, 2016). 

4.2. Forskningsansats 

I forskningsarbete kan tre forskningsansatser eller analysstrategier användas för att dra 

slutsatser utifrån data. Dessa forskningsansatser är deduktiv ansats, induktiv ansats och 

abduktiv ansats (Lind, 2014; Backman m fl., 2012; Ahrne & Svensson, 2015). Deduktiv 

analysstrategi har teori som utgångspunkt och prövar den i relevant empiri. En sådan 
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undersökning har vanligtvis en tydlig teoretisk referensram som kan användas i skapandet 

av hypoteser, men också för att analysera och tolka teoretiska utfall (Lind, 2012). Logiska 

slutledningar används som verktyg för att leda vägen till att bekräfta eller förkasta 

hypotesen eller teorin (Backman m fl., 2012). 

Induktiv analysstrategi använder sig av det empiriska materialet för att generera teorier 

eller utveckla teoretiska begrepp och modeller. Det innebär att teorianvändningen är 

nedtonad och mindre styrande (Lind, 2014). Induktiva slutledningar betraktas inte lika 

säkra och logiskt giltiga som deduktiva (Backman m fl., 2012). 

Abduktiv analysstrategi är ett mellanting mellan deduktiv och induktiv ansats som 

pendlar mellan teori och empirin. Ofta finns det en tydlig teoretisk utgångspunkt för att 

skapa förståelse och utveckla teoretiska begrepp, men även att diskutera teoriers förmåga 

att förklara mönster i empiriskt material utan att bevisa eller förkasta specifika hypoteser 

(Lind, 2014). Abduktion handlar om att givet en viss mängd data finna en teori som bäst 

möjligt förklarar dessa data (Backman m fl., 2012). 

Denna studie antar en abduktiv analysstrategi eftersom vi dyker ner i empirin för att 

undersöka kommuners hållbarhetsredovisningsprocess med fokus på väsentlighet och 

intressentengagemang, med beaktandet av kunskap utifrån tidigare forskning och de 

oftast förekommande teorierna. Utifrån empirin görs en återkoppling till tidigare 

forskning och teorier som lämpar sig för att förklara resultaten. Därmed anses abduktiv 

analysstrategi med pendling mellan empiri och teori vara mest tillämplig. Teorierna kan 

ge en analytisk blick som kan upptäcka vissa aspekter i empirin, men empirin 

disciplinerar forskarens teoretiska resonemang (Ahrne & Svensson, 2015). Målsättningen 

i denna studie är att få en djupare förståelse för hållbarhetsredovisningsprocessen 

och motiveringen bakom väsentlighetsbedömningen av den information som inkluderas 

i kommuners hållbarhetsredovisning och därmed använda teorierna som bäst förklarar 

den insamlade empirin. 

4.3. Forskningsmetod 

I praktiken används två kontrasterande typer av analys för att beskriva, förklara eller tolka 

data. Dessa forskningsmetoder benämns som kvantitativ och kvalitativ metod 

(Denscombe, 2016). Kvantitativ forskning sammankopplas vanligtvis med positivism, 
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storskaliga studier och numeriska data som är objektiva och oberoende av forskarens 

inflytande. Validitet och tillförlitlighet i numeriska data kontrolleras för att garantera en 

exakt återspegling av händelsen. Ju större antal enheter som ingår i undersökningen, desto 

mer tillförlitliga är resultaten och går att generalisera (Denscombe, 2016). Fördelarna med 

kvantitativ analys av data är att den är baserad på objektiva lagar och ger trovärdighet. 

Nackdelarna med denna typ av analys är att forskningen kan framstå bättre än den är med 

anledning av de positiva aspekterna av analysen och presentationen av data. Det finns 

även risk att forskaren blir besatt av analysteknikerna och istället blir trångsynt och 

därmed missar bredare frågor som ligger bakom forskningen (Denscombe, 2016). 

Kvalitativ infallsvinkel å andra sidan använder ord eller visuella bilder vid analyser och 

tenderar att kopplas till interpretivism (Denscombe. 2016). Forskaren påverkar 

konstruktionen av data och ses som den viktigaste ”mätutrustningen”, dvs. forskaren kan 

inte vara helt opartisk. Här prefereras småskaliga undersökningar och fokus ligger på få 

enheter eller händelser för att kunna gå in på djupet och få ett holistiskt perspektiv. 

Kvalitativ forskning tenderar att betrakta saker i dess kontext med hänsyn till varierande 

samband mellan många faktorer som kan vara inblandade (Denscombe, 2016). 

Fördelarna med kvalitativ forskning är att den är användbar vid studier av komplexa 

sociala situationer, eftersom forskaren studerar ett relativt begränsat område på djupet. 

Forskningsresultat baseras på bevis från verkligheten. Kvalitativ analys kan acceptera att 

olika forskare kan komma fram till olika slutsatser även om i princip samma metoder 

används (Denscombe, 2016). Nackdelarna är att det blir svårt att generalisera fynden till 

liknande fall när bara ett litet antal enheter ingår i undersökningen. Forskarens egen 

identitet och värderingar kan påverka resultatet. Vidare tar analysprocessen längre tid 

eftersom rådata måste kodas innan den kan analyseras (Denscombe, 2016). 

I vår fallstudie använder vi oss av kvalitativ forskningsmetod eftersom syftet är att förstå 

kommuners hållbarhetsredovisningsprocess med fokus på väsentlighet och 

intressentengagemang. Fortsättningsvis valde vi kvalitativ forskningsmetod för att få en 

förståelse om hur saker och ting hänger samman och bakomliggande processer. Detta är 

svårt att uppnå med ett stort antal enheter och kvantitativ forskningsmetod (Denscombe, 

2016). Därmed fokuserar vi på enbart två kommuner och är inte ute efter storskalig 

undersökning eller att basera vårt resultat på mätbara kvantiteter. Vi anser att kvalitativ 

forskningsmetod är mer lämplig att tillämpa i vår studie. 
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4.3.1. Fallstudie 

Fallstudier fokuserar på att skapa en djupgående skildring för händelser, förhållanden 

eller processer som förekommer i ett specifikt fall. Det vill säga genom att titta på det 

specifika försöker man belysa det generella (Denscombe, 2016). Det är vanligt att 

använda sig av fallstudier vid småskaliga projekt och kvalitativ forskning. 

Förutsättningen är att det som studeras i en fallstudie är en fristående enhet med distinkta 

gränser för att det ska kunna betraktas som ett fall (Denscombe, 2016). Det som utmärker 

en fallstudie är att forskare fokuserar på bara en enhet eller några få enheter som redan 

existerar och är naturligt förekommande. Logiken bakom är att skaffa sig en djupare 

förståelse och helhetssyn, vilket är svårt att få genom att titta på ett stort antal enheter. 

För att förstå varför saker inträffar är det nödvändigt att förstå helheten, dvs. hur olika 

delar hänger samman och påverkar varandra (Denscombe, 2016). Enligt Eisenhardt 

(1989) är fokus i en fallstudie att förstå den dynamik som finns i en enskild inramning. I 

vår studie fokuserar vi på två svenska kommuner som två enskilda fall och som 

tillsammans utgör en fallstudie för att få olika synvinklar på samma problem.  

Syftet med vår studie är att undersöka kommuners hållbarhetsredovisningsprocess med 

fokus på väsentlighet och intressentengagemang. Vi vill, genom att följa en abduktiv 

logik, få en förståelse för hållbarhetsrapporteringsprocessen samt ta reda på hur 

kommunen kommer fram till vilken hållbarhetsinformation som är väsentlig att förmedla 

till sina intressenter. Vidare vill vi förstå dialogen mellan kommunen och intressenterna 

samt förstå vilka intressenter som kan påverka hållbarhetsprocessen. Eftersom vi är ute 

efter att ta reda på underliggande orsaker till dessa synsätt och beslut innebär det att vår 

fallstudie är upptäcktsstyrd snarare än teoristyrd (Denscombe, 2016). 

En av fallstudiens starka sidor är att den uppmuntrar forskaren att använda sig av olika 

typer av data och forskningsmetoder, som bedöms lämpliga, för att få en helhetssyn eller 

holistisk bild av fenomenet. En annan fördel är att den är lämplig i forskning som prövar 

eller bygger teorier (Denscombe, 2016). En stor nackdel med fallstudien är att 

trovärdigheten för generaliseringar som görs kan ifrågasättas. Därför måste forskaren 

noggrant visa på vilket sätt det undersökta fallet liknar eller skiljer sig från andra fall av 

samma typ om det ska vara möjligt att generalisera. Vidare kan det vara svårt att definiera 

fallets gränser, dvs. visa tydligt vilka datakällor som ska vara med och vilka som ska vara 

utanför. Dessutom kan det vara svårt att få tillstånd eller access till visst material eller 
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nyckelpersoner, vilket kan försvåra studien (Denscombe, 2016). Vidare tenderar 

fallstudier att fokusera på processer snarare än på mätbara resultat. Orsaken till detta kan 

ses kvalitativa data och tolkande metoder. Därmed kan fallstudier även ses som olämpliga 

för analyser eller utvärderingar (Denscombe, 2016). 

I denna fallstudie undersöks två svenska kommuner, vilket rimligen kan antas vara lättare 

att få access till interna dokument och individer än i privata företag, eftersom kommuner 

är offentliga organisationer och inte vinstdrivande, som fallet är med privata företag. 

Eftersom fallstudiens främsta fokus ligger på processer är det lämpligt att använda denna 

strategi i vår studie. Vi fokuserar på kommunens hållbarhetsrapporteringsprocess och 

syftet är inte att utvärdera utan att förstå, därmed anser vi att det är lämpligt att välja en 

fallstudie som forskningsstrategi. 

4.3.2. Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras datainsamlingsmetoderna innehållsanalys och intervju. Vi har 

använt oss av dessa metoder för att kunna få svar på syftet och frågeställningarna. 

4.3.2.1. Innehållsanalys 

Innehållsanalys kan tillämpas på alla typer av text (Denscombe, 2016). Vid 

innehållsanalys ligger ofta fokus på mätningar, där kvantitativa mått produceras, även om 

det används tillsammans med kvalitativa data. I fall innehållsanalys tillämpas på 

dokument kan texten ha ett större värde än dess bokstavliga innehåll, eftersom den 

förmedlar något viktigt (Denscombe, 2016). Dessutom är dokument en permanent 

handling som existerar lång tid efter utfärdandet. Ett dokument behöver tolkas för att 

bland annat kunna upptäcka dolda innebörder och strukturer (Denscombe, 2016). En 

innehållsanalys kan ha ett enkelt tillvägagångssätt. Först väljs ett lämpligt textavsnitt ut 

där urvalskriterierna tydligt anges. Sedan bryts texten i mindre analysenheter. 

Fortsättningsvis utformas relevanta kategorier eller nyckelord, beroende på vad forskaren 

fokuserar på, som ska analyseras. Därefter kodas analysenheterna. Vidare räknas antalet 

gånger som dessa enheter förekommer. Avslutningsvis analyseras texten på så sätt att 

enheterna länkas till varandra för att finna en förklaring till när och varför de förekommer 

(Denscombe, 2016). Innehållsanalys kan synliggöra vissa implicita budskap som 

kommuniceras genom texten (Denscombe, 2016). I vår undersökning använder vi oss av 
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analys av dokument i form av kommuners hållbarhetsrapporter som är integrerade i 

årsredovisningen. Enligt Khan, Lockhart och Bathurst (2018) används årsredovisningar 

ofta vid innehållsanalys av hållbarhetsinformation eftersom organisationer rapporterar 

om de tre hållbarhetsdimensionerna i dessa dokument. Fördelen med innehållsanalys av 

hållbarhetsrapporter i kommuner är att detta dokument är lättillgängligt samt innehåller 

mycket information. En nackdel är att dokumentet kan handla mer om upphovsmannens 

egna tolkningar än att visa en objektiv bild av verkligheten (Denscombe, 2016; Bell m 

fl., 2019). Väsentlighet är en subjektiv bedömning av vad som anses viktigt att inkludera 

som hållbarhetsmått, vilket gör att hållbarhetsredovisningarna bör analyseras djupgående 

och tolkas med försiktighet (Zhou, 2011).  

I denna studie har årsredovisningarna från två kommuner analyserats för att skapa 

förståelse för hur den färdiga hållbarhetsrapporten ser ut i de olika kommunerna samt att 

få en uppfattning om vilken information som anses vara väsentlig att informera om. 

Innehållsanalysen utfördes före intervjuerna för att få en bakgrund av kommunerna. 

Analysen bestod av att undersöka de senaste tre årens årsredovisningar, närmare bestämt 

från år 2016 till år 2018, i respektive kommun för att se om hållbarhetsredovisningen 

ändrats och om informationen som inkluderats var densamma samtliga år. Fokus i 

analysen av årsredovisningarna låg på dokumentets struktur samt att identifiera i vilka 

avsnitt hållbarhetsinformation presenterades, men även vilken hållbarhetsinformation 

som ansågs väsentlig att upplysa om till sina intressenter undersöktes. Utifrån 

informationen i årsredovisningarna kunde vi skapa kategorier att ordna relevant 

information i, nämligen väsentlighet, intressentengagemang samt utmaningar. I varje 

kategori användes kodord, till exempel riktningsmål, politik samt prioritering för 

kategorin väsentlighet. Vidare användes bland annat kodorden kommunikation, 

intressentdialog samt intressenter för kategorin intressentengagemang. Till sist användes 

till exempel måluppfyllelse, omvärldsanpassning samt social dimension som kodord för 

kategorin utmaningar. Vi sökte efter kodorden och varianter på kodorden för varje 

kategori i årsredovisningarna för att finna var i årsredovisningarna informationen togs 

upp. Vidare kopplades de kodade enheterna i varje kategori till tidigare forskning och 

teorierna samt våra frågeställningar. I denna studie har mätningar av frekvens av 

information inte inkluderats eftersom det inte var avgörande för analysen, utan snarare 

vilken information som tas upp som väsentlig i årsredovisningarna. Texten har 
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analyserats för att få kunskap om varför kommunerna tar upp viss information i 

årsredovisningarna. Den insamlade informationen från årsredovisningarna användes 

senare som stöd för att utforma intervjufrågor. Syftet med detta var att genom intervjuerna 

få en djupare förståelse och bakomliggande faktorer för hur kommuner kommer fram till 

vilken information som är väsentlig och vilken roll intressentengagemanget har. Vidare 

ville vi genom intervjuerna ta reda på hur hållbarhetsrapporteringsprocessen går till. 

4.3.2.2. Intervjuer 

Med bakgrundskunskap från årsredovisningarna har vi även samlat in data från intervjuer 

som är vår primärkälla och som är ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning. 

Intervjuerna har utförts för att kunna argumentera för våra slutsatser om kommuners 

hållbarhetsrapporteringsprocess med fokus på väsentlighet och intressentengagemang. 

En intervju är en utav många olika former av datainsamlingsmetoder och kan delas in i 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Backman m fl., 2012). 

Strukturerade intervjuer har förbestämda frågor som intervjupersonen ska besvara kort 

och koncist. Detta ger en enhetlig data och underlättar jämförelser. Semistrukturerade 

intervjuer kännetecknas av ett antal förbestämda frågor men som kan anpassas efter 

situationen och intervjupersonen kan tala mer fritt. Ostrukturerade intervjuer innehåller 

tematiska frågor där följdfrågor ställs på intervjupersonens svar (Backman m fl., 2012).  

Det är vanligt att blanda semistrukturerade och ostrukturerade delar av intervjuer för att 

gå in på djupet och få utförliga svar, samt komma åt eventuella känsliga uppgifter 

(Backman, m fl., 2012; Denscombe, 2016). Eftersom vi önskar nå förståelse och därmed 

är intresserade av djupgående svar har vi valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Vi vill kunna ställa följdfrågor och är intresserade av djupgående svar, 

samtidigt ska intervjupersonerna ha möjlighet att tala fritt. En nackdel med intervjuer är 

att det är tidskrävande att transkribera och koda data (Backman m fl., 2012; Denscombe, 

2016), därmed finns det en begränsning i hur många intervjuer vi haft möjlighet att ta 

med och analysera. En annan nackdel är intervjuareffekten som kan uppkomma i 

situationer då intervjupersonen känner sig underlägsen intervjuaren. Det är viktigt att 

beakta denna påverkan både innan, under och efter intervjun samt vid bearbetning och 

tolkning av data (Backman m fl., 2012). Med detta i åtanke har vi arbetat för att minimera 

påverkan på intervjupersoner genom att ha inledande samtal eller mejlkontakt någon dag 
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innan intervjun för att introducera oss och vad vi ville ha ut av intervjun. Utöver detta var 

vi måna om att intervjupersonerna skulle känna att de kunde tala till punkt och kunna 

utveckla sina svar.  

Intervjupersonerna som vi kontaktat är anställda som är delaktiga i 

hållbarhetsrapporteringsprocessen i kommunen. Intervjupersonerna valdes för att få en 

tydlig insyn i varför viss hållbarhetsinformation anses väsentlig att inkludera samt hur 

intressentengagemanget ser ut. 

Intervjufrågorna utformades med hjälp av innehållsanalys av kommunernas 

årsredovisningar samt de artiklar som presenterats i problematiseringen, men även med 

hjälp av studien Bättre kan vi (PWC, 2019) för att få ytterligare förståelse för hur 

hållbarhetsrapporteringsprocessen såg ut i de olika kommunerna (Bilaga 1). Frågorna 

utformades även med legitimitetsteori, intressentteori och institutionell teori i åtanke. 

Intervjuerna i denna studie utfördes genom videosamtal och ljudet från intervjuerna 

spelades in i transkriberingssyfte. Både vi och intervjupersonerna i Kommun A ville 

egentligen att vi skulle besöka kommunen, men med tanke på rådande omständigheter 

med Covid-19 pandemin, såg vi att detta inte var möjligt.  

Intervjuerna kodades genom att citat som kunde hänvisas till syftet och frågeställningarna 

plockades ut från transkriberingen och lades in i ett excelark, varpå citaten kopplades till 

nyckelorden: process, väsentlighet, intressentengagemang, utmaning samt best practice. 

Detta gjordes för att vi skulle få en överblick på hållbarhetsrapporteringsprocessen samt 

för att kunna koppla citat till frågeställningarna. Dessutom kunde vi uppfatta i samtliga 

intervjuer att det fanns citat som rörde både utmaningar i utformandet av 

hållbarhetsredovisningen men även att det fanns en önskan om best practice. Därför valde 

vi att inkludera båda begreppen i kodningen. Därefter kopplades citaten även till 

legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori samt till tidigare forskning som 

nämnts i problematiseringen för att underlätta analysen, men även för att se om det fanns 

ett glapp i kunskapen som behövde fyllas. Vi märkte att vissa av de utvalda citaten ibland 

kunde kopplas endast till teorier och ibland endast till tidigare forskning, men ofta kunde 

citat kopplas till flera olika teorier och tidigare forskning. 
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4.4. Trovärdighet och pålitlighet 

I denna fallstudie används kvalitativ forskningsmetod och därmed är det väsentligt att 

lyfta frågan om datas trovärdighet och pålitlighet. När det gäller trovärdighet finns det 

inte något absolut sätt för forskare att visa att de har fått exakta och träffsäkra data. 

Däremot är det möjligt att ge en försäkran om att data producerats och kontrollerats enligt 

god praxis och därmed med rimlig sannolikhet är exakta och träffsäkra (Denscombe, 

2016; Ahrne & Svensson,2015). Forskare kan använda följande manövrar för att övertyga 

läsaren vilka är respondentvalidering, grundande data och triangulering (Denscombe, 

2016). Respondentvalidering innebär att forskaren återvänder till deltagarna med data och 

fynd för att bekräfta sin uppfattning samt att kontrollera datas validitet eller trovärdighet. 

Grundade data går ut på att fynden är grundade i fältarbete och empirin med hjälp av 

detaljerad granskning, som ger en solid grund för slutsatserna. Triangulering betyder att 

forskaren inkluderar kontrasterande datakällor för att öka tilliten till data (Denscombe, 

2016). Vi har i denna studie använt två olika metoder, nämligen dokumentanalys och 

intervju, för vardera kommun vid datainsamling för att kunna argumentera för våra 

slutsatser. 

Pålitlighet inkluderar frågan om någon annan som utför forskningen skulle kunna få 

samma resultat och dra samma slutsatser. För att ta itu med denna fråga kan forskaren 

visa att tillvägagångssättet följer ansedda procedurer och att rimliga beslut har tagits, för 

att öka pålitlighet. Detta görs genom att visa metoder, analys och beslutsfattande så 

detaljerat och tydligt som möjligt. Det innebär att det ska vara möjligt att granska 

forskningsprocessen (Ahrne & Svensson, 2015; Denscombe, 2016; Lind, 2014). 

4.5. Forskningsetik 

Inom forskning är det viktigt med forskningsetik. Därmed finns det både lagar och regler 

som styr forskares förhållningssätt gällande människor och sammanhang de studerar. 

Några av dessa är etikprövningslag, personuppgiftslag och vetenskapsrådet (Lind, 2014). 

När empiri till denna studie samlades in och informationen behandlades och analyserades, 

var intervjupersonerna i intervjuerna i konstant åtanke. När etiken för en studie bedöms 

är det viktigt med etiska frågor som rör frivillighet, integritet, anonymitet och 

konfidentialitet. Dessa frågor uttrycks ofta i form av fyra rättigheter vid behandling av 

personuppgifter (Lunds Universitet, 2017; Denscombe, 2016; Lind, 2014). Rättigheterna 
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inkluderar rättigheten att få information om att, hur och varför information om personen 

samlas in, rättigheten att få tillgång till och möjlighet att revidera givna uppgifter, 

rättigheten att sätta sig emot behandlingen, samt rättigheten att samtliga uppgifter 

behandlas under konfidentialitet (Lunds Universitet, 2017). Konfidentialitet innebär att 

personuppgifter ska behandlas på ett respektfullt sätt och det empiriska materialet ska 

förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av materialet (Lind, 2014). Vidare ska 

forskaren vara ärlig med sitt syfte samt följa nationella lagar och intervjupersonen ska 

delta frivilligt (Denscombe, 2016).  

De intervjupersoner vi varit i kontakt med har alla varit införstådda i att deras namn inte 

kommer att nämnas, att intervjuerna spelas in samt att de kan höra av sig om de kommer 

ihåg ytterligare information eller vill ändra något i uttalandet. Samtyckesformulär 

skickades till intervjupersonerna innan intervjutillfället för att de skulle ta del av studiens 

syfte och ge sitt medgivande till att intervjun spelades. Vidare fick intervjupersonerna 

kännedom om att inspelad data endast användes i studiens syfte och att det inte kommer 

att spridas vidare. Vid fallstudier såsom denna är det också viktigt att ha i åtanke att 

beskrivningen av intervjupersonens arbete kan leda till igenkänning även om namn 

utelämnas (Lunds Universitet, 2017). Därmed har kommunerna anonymiserats för att 

säkerställa anonymiteten för samtliga intervjupersoner. 

4.6. Urval 

Urval av vilka kommuner och intervjupersoner som kontaktas har gjorts för att kunna 

skapa rimliga resultat i studien (Denscombe, 2016). Det finns två tillvägagångssätt som 

rör syftet med studien vid urval av intervjupersoner, nämligen representativa urval och 

explorativa urval. Representativa urval kännetecknas av användningen av kvantitativa 

data samt stora stickprov för att slutligen kunna dra slutsatser om hela populationen 

(Denscombe, 2016). Explorativa urval, däremot, kännetecknas av småskaliga studier och 

kvalitativa data och används för att granska ett mindre utforskat område i syfte att få en 

inblick i ett fenomen (Denscombe, 2016). Eftersom vi i denna studie granskade två 

kommuners hållbarhetsredovisningsprocess och intervjuade nyckelpersoner som är 

involverade i processen i dessa kommuner för att få förståelse, användes det explorativa 

tillvägagångssättet. 
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När ett urval görs finns två handlingssätt som reflekterar antingen det representativa 

urvalet eller det explorativa urvalet vilka är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 

(Denscombe, 2016). I denna studie har vi använt oss av icke-sannolikhetsurval då vi 

plockade ut vilka kommuner vi ville komma i kontakt med, efter att vi hade granskat 

PWC:s studie Bättre kan vi (2019) som belyste att kommuners hållbarhetsredovisningar 

skiljde sig åt beroende på invånarantal. Eftersom vi ville undersöka kommuners 

hållbarhetsredovisningsprocess med fokus på väsentlighet och intressentengagemang, 

och därmed fånga så många perspektiv som möjligt valdes en större kommun och en 

mindre kommun för granskning. 

Tekniker som kan användas vid icke-sannolikhetsurval är kvoturval, subjektivt urval, 

teoretiskt urval, snöbollsurval samt bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016). Vid 

användning av kvoturval försäkrar sig forskaren om att urvalspersonerna uppfyller vissa 

kategorier för att eliminera ett onödigt överskott av information. Subjektivt urval 

kännetecknas av att forskaren väljer ut urvalspersonerna noggrant utifrån hur relevanta 

de är för studien samt vilken kunskap de besitter. Vidare ger subjektivt urval forskaren 

möjligheten att få den bästa informationen (Denscombe, 2016). Ett teoretiskt urval görs 

när forskaren skapar en teori och urvalet växer fram successivt i takt med att teorin skapas. 

Snöbollsurval är också en teknik där urvalet växer successivt, då forskaren frågar 

urvalspersoner om de kan hänvisa till någon annan person som är lämplig för studien. 

Snöbollsurval kan alltså ses som en process (Denscombe, 2016). Slutligen kan tekniken 

bekvämlighetsurval användas, då forskaren väljer det snabbaste, billigaste och enklaste 

lämpliga urvalet (Alvehus, 2016; Denscombe, 2016). I denna studie har vi använt oss av 

subjektivt urval samt snöbollsurval eftersom vi ville undersöka kommuners 

hållbarhetsredovisningsprocess med fokus på väsentlighet och intressentengagemang. 

Kombinationen av små undersökningar, icke-sannolikhetsurval och explorativa data 

kallas för det kumulativa tillvägagångssättet (Denscombe, 2016). 

Det finns både fördelar och nackdelar med urval (Denscombe, 2016). Fördelarna är att 

forskaren sparar både tid och kostnader jämfört med om alla människor hade inkluderats, 

urvalen ger tillräckligt trovärdiga resultat samt att urvalstekniker har utvecklats för att 

passa antingen positivistiska forskningsstilar eller interpretivistiska forskningsstilar. Vårt 

urval har anpassats till den interpretivistiska forskningsstilen, eftersom vi ämnade att med 

hjälp av egna ord tolka kvalitativa data som samlats in genom ett kumulativt 
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tillvägagångssätt. De nackdelar som Denscombe (2016) ser är att det alltid finns risk för 

urvalsfel och att resultatet därmed blir mindre trovärdiga. Vi är medvetna om att det kan 

finnas nackdelar i vår urvalsram, eftersom vi handplockat de kommuner som granskats. 

Eftersom vi inte syftat till att generalisera våra resultat borde inte inverkan på urvalet 

spela en avgörande roll för trovärdigheten av studien. 

Vi handplockade bland 290 svenska kommuner och valde två kommuner som var olika 

stora gällande invånarantal för att kunna se om där fanns skillnader i deras 

hållbarhetsrapporteringsprocess, med grund i PWC:s studie Bättre kan vi (2019). De 

personer som vi hade den första kontakten med i de kommuner vi valt ut rekommenderade 

intervjupersoner som vi kunde intervjua. Personerna som vi kontaktade först i Kommun 

A var en kommunchef och en budgetchef och dessa personer rekommenderade 

intervjuperson A1 som är miljösamordnare och intervjuperson A2 som är politiker som 

sitter i kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen. Vidare har hållbarhetschef i 

Kommun A också blivit rekommenderad men på grund av arbetsbelastning har vi inte 

haft möjlighet att intervjua personen. Vi var i kontakt med en mindre kommun som inte 

ville delta, men som rekommenderade att vi kunde prata med intervjupersonen i Kommun 

B som är verksamhetsutvecklare. Vidare bad vi efter intervjun i Kommun B om tips på 

fler personer i denna kommun som kunde tänkas vara lämpliga att intervjua, men 

intervjupersonen ansåg att det inte är möjligt att rekommendera någon mer.  

I tabellen nedan görs en kort presentation av intervjupersonerna som deltagit i denna 

studie. Syftet med detta är att skapa en tydlig överblick av intervjupersonerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

Tabell 1. Intervjupersoner 

  Kommun A Kommun A Kommun B 

Intervjuperson A1 A2 B 

Befattning Miljösamordnare Politiker Verksamhetsutvecklare 

Funktion i 

framtagandet av 

hållbarhetsrapporten 

Följer upp 

styrdokument, 

nyckeltalen och 

målsättningar samt 

deltar i framtagning av 

det nya 

hållbarhetsprogrammet 

Godkänner budget 

och bestämmer 

målsättningar 

Tar fram budget och 

ger förslag till 

målsättningar 

Datum 2020-05-13 2020-05-18 2020-05-14 

Intervjuns längd 1h 17 min 47 min 54 min 

Plattform Teams Teams Teams 

 

4.7. Operationalisering och sammanfattning 

Enligt Lynham (2002) används operationalisering för att koppla det teoretiska ramverket 

och empirin. Operationaliseringen av teorin ska testas och bekräftas i empirin för att det 

teoretiska ramverket ska vara pålitligt (Lynham, 2002).  

Vi har utformat en operationaliseringstabell (Tabell 2), som visas nedan, för att tydliggöra 

analysens tillvägagångssätt, med inspiration i studierna av Khan m fl. (2018) och Lynham 

(2002). Som nämnts ovan har empirin testats mot och bekräftats av tidigare forskning och 

valda teorier för att bevisa att det teoretiska ramverket kan anses pålitligt.  

Vid insamlingen av empirin har vi tillämpat ett interpretivistiskt synsätt, eftersom syftet 

med studien är att analysera och tolka den insamlade empirin. Vidare har vi antagit en 

abduktiv analysstrategi, där det utifrån empirin görs en återkoppling till tidigare forskning 

och teorier som lämpar sig för att förklara resultaten. Forskningsmetoden är kvalitativ, 

och vi använde oss av två datainsamlingsmetoder till denna fallstudie, nämligen 

innehållsanalys samt intervjuer. Operationaliseringen av empirin och det teoretiska 

ramverket utfördes genom kodning av innehållsanalysen och intervjuerna, som beskrivits 

ovan. I nästa kapitel presenteras empirin som samlats in. 
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Tabell 2. Operationaliseringstabell 

Uppsatsens 

frågeställning 

Teoretisk 

referensram 

Empirisk data 

(intervjufrågor/ 

*kodningsord) Referens  

Forskningsfråga 1 

Legitimitetsteori, 

intressentteori 

Vilken sorts 

information vill ni 

helst upplysa om (mest 

väsentlig)? Hur 

kommer man fram till 

vad som är väsentligt? 

(Zhou, 2011; PWC:s 

studie Bättre kan vi, 

2019)  

Forskningsfråga 1 Legitimitetsteori *Intressentdialog 

(Greiling & Grüb, 

2014; Zhou, 2011) 

Forskningsfråga 1 Intressentteori *Kommunikation 

(Zhou, 2011; 

Domingues m fl., 

2017) 

Forskningsfråga 1 Institutionell teori *Politik 

(Tagesson m fl., 

2011) 

Forskningsfråga 2 Intressentteori 

Vilken roll har 

intressentengagemang?  

(Greiling & Grüb, 

2014; Domingues m 

fl., 2017) 

Forskningsfråga 2 

Intressentteori, 

legitimitetsteori 

Vilka intressenter 

anses som viktiga? 

(Greiling & Grüb, 

2014; Tagesson m 

fl., 2011; PWC:s 

studie Bättre kan vi, 

2019) 
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5. Empiri  

I detta avsnitt presenteras den empiri som samlats in från innehållsanalyser och 

intervjuerna. Vi har i denna studie valt att undersöka två kommuner som presenteras 

nedan. En uppdelning i olika teman har gjorts för en bättre överskådlighet. Kommunerna 

presenteras var för sig och delas upp i underrubriker gällande hållbarhetsredovisning, 

hållbarhetsrapporteringsprocess, väsentlighet, intressentengagemang, utmaningar samt 

best practice. 

5.1. Presentation av kommun A 

Den medelstora kommunen, som hädanefter kallas Kommun A, är omgiven av natur, 

skog och vatten. Kommunen växer ständigt med en jämn och hög nivå, framförallt de 

senaste tio åren (Årsredovisning, 2018). Kommunen ansvarar för samhällsservice såsom 

förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg, men även för gator, trafik, renhållning samt 

ger olika tillstånd (Kommun A, 2020). Staten granskar och stödjer kommunen genom 

olika tillsynsmyndigheter och med hjälp av statsbidrag. Dock har kommunen frihet att 

bestämma en hel del själv, bland annat om skattesats och om hur kommunala medel ska 

fördelas (Kommun A, 2020). Kommunen är en politiskt styrd organisation. 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och består av folkvalda politiker, 

som väljs vart fjärde år och vilka fattar viktiga beslut som påverkar hela organisationen 

(Årsredovisning, 2018; Kommun A, 2020). Eftersom valet 2018 inte orsakade några 

större förändringar i kommunens politiska majoritet befinner sig Moderaterna, 

Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i styrningen i Kommun A. 

Det innebär att ledamöterna som tillhör dessa partier har tillsammans majoriteten av 

platserna i kommunfullmäktige, nämnderna och bolagen (Kommun A, 2020). Vidare är 

kommunens organisation uppdelad i olika nämnder med tillhörande förvaltningar samt 

flera helägda och delägda bolag (Årsredovisning, 2018). Nämnderna är politiska 

ledningar som ansvarar för ett visst område, exempelvis utbildning, miljö eller kultur, 

samt består av ledamöter som är politiker. Ledamöterna förbereder ärenden till 

fullmäktige och genomför beslut som fattades av fullmäktige. Ledamöterna ansvarar även 

för det dagliga arbetet inom kommunen, men de som utför arbetet är tjänstepersoner i 

förvaltningarna som lyder under nämnderna (Kommun A, 2020). För att Kommun A ska 

förbli en attraktiv tillväxtkommun gäller det att kommunen hanterar olika utmaningar på 
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rätt sätt, bland annat bostadsbristen, att locka företag och investerare, satsningar på skolan 

och utbildning, infrastruktur och miljö men även trygghet och säkerhet (Årsredovisning, 

2017). Allt detta kräver engagemang och driv för att vara en bra och hållbar kommun 

(Årsredovisning, 2017). Kommun A (2020) skriver på sin hemsida att hållbar utveckling 

är allas ansvar samt att kommunen arbetar för att ta sitt ansvar i miljöfrågor, 

mångfaldsfrågor, folkhälsofrågor och tillgänglighetsfrågor. Kommun A har en integrerad 

hållbarhetsredovisning i sin årsredovisning (Årsredovisning, 2016; Årsredovisning, 

2017; Årsredovisning, 2018). 

5.1.1. Hållbarhetsredovisning i Kommun A 

Som nämns ovan har Kommun A en integrerad hållbarhetsredovisning i 

årsredovisningen. De senaste tre åren (Årsredovisning, 2016; Årsredovisning, 2017; 

Årsredovisning, 2018) har kommunen lagt upp årsredovisningen i fem huvudrubriker. 

Dessa är förord, förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning, räkenskaper och 

redovisningsprinciper (Årsredovisning, 2018). År 2016 innehåller även rubriken 

definitioner nyckeltal (Årsredovisning, 2016). I början av förord uttalar sig 

kommunstyrelsens ordförande i allmänna drag om året som gått. Sedan visas kommunens 

och kommunkoncernens ekonomiska ställning fem år i sammandrag följt av var skatten 

gick det aktuella året. Till slut beskrivs året i korthet där årets händelser och framtida 

planeringar lyfts upp (Årsredovisning, 2018). I förvaltningsberättelsen ingår 

omvärldsanalys vilken kopplar kommunens utveckling och utmaningar med hela rikets 

men även globalt, exempelvis befolkningsutveckling, ekonomiutveckling, det 

demografiska trycket, effektivisering med mera. Därefter ges en bild av kommunens 

organisation, vilken är uppdelad i kommunfullmäktige, olika nämnder och förvaltningar 

samt helägda och delägda bolag. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet 

och består av folkvalda politiker (Årsredovisning, 2018). Vidare lyfts god ekonomisk 

hushållning och balanskravsutredning, finansiell analys samt sammanställd ekonomisk 

redovisning upp. Kapitlet avslutas med beskrivningen av ekonomin på sikt 

(Årsredovisning, 2018). Rubriken verksamhetsredovisning ger en 

verksamhetsredovisning utifrån ett processperspektiv samt ger information om hållbar 

utveckling. Här nämns att kommunens styrning är strukturerad i fem huvudprocesser 

samt två processer som är kopplade till hållbarhet och personal. De fem huvudprocesserna 
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är: Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad, 

Utbilda för ett livslångt lärande, Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och 

landsbygd, Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv samt Möjliggöra en aktiv 

fritid. Processen Tryggt och hållbart samhälle för alla behandlar kommunkoncernens 

hållbarhetsarbete avseende miljö och klimat men även trygghet och mångfald 

(Årsredovisning, 2018). Till varje process kopplas väsentliga riktningsmål och dess 

riktning eller utveckling bedöms med hjälp av nyckeltal. För varje riktningsmål anges 

inga absoluta värden i syfte att främja förbättringsarbete. Om fler än hälften av 

nyckeltalen för resultat och kvalitet påvisar minst lika bra utfall som vid förra mätningen 

eller ligger på en nivå som är minst lika bra som snittet för jämförbara kommuner anses 

riktningsmålet utvecklas i rätt riktning och markeras därmed med en grön färg. Om 

utfallet är det motsatta markeras riktningsmålet med en röd färg. Indikatorerna som mäter 

effektivitet bedöms samlat i det övergripande effektivitetsmålet (Årsredovisning, 2018). 

De fem huvudprocessernas riktningsmål i årsredovisningen för år 2018 är: Attraktiv 

arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning, Hållbart arbetsliv med friskare 

medarbetare, Nya steg mot full sysselsättning, Växande näringsliv, Snabbare etablering 

för nyanlända, Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen, En 

mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund, Bättre 

fungerande och mer miljösmart infrastruktur, Fler bostäder och minskad segregation, 

Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov, Pressa tillbaka utanförskap och 

minska social utsatthet, Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets samt Ett 

engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv (Årsredovisning, 2018). Processen 

Tryggt och hållbart samhälle för alla har som riktningsmål Ledande inom miljö- och 

klimatarbete, Ökad trygghet i hela kommunen och Bättre tillvarata olikheter och 

mångfald. Riktningsmålet Ledande inom miljö- och klimatarbete handlar om 

implementering av Agenda 2030, satsningar på fossilfria bränslen och förnybara 

drivmedel, minskning av koldioxidutsläpp och inköp av ekologiska livsmedel inom 

koncernen. Riktningsmålet Ökad trygghet i hela kommunen berör aktiviteter för att öka 

trygghet med hjälp av riskhantering, kontinuitet och krishantering. Slutligen, 

riktningsmålet Bättre tillvarata olikheter och mångfald inkluderar mångfaldsprogram 

som tar hänsyn till samhällsperspektivet, verksamhetsperspektivet och 

medarbetarperspektivet (Årsredovisning, 2018). 
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Under rubriken räkenskaperna återfinns flera underrubriker, bland annat resultaträkning, 

balansräkning, kassaflödesanalys, noterna med mera. Sist presenteras 

redovisningsprinciper där olika redovisningsprinciper tas upp, men även en underrubrik 

med revisionsberättelsen (Årsredovisning, 2018). 

5.1.2. Kommun A:s hållbarhetsrapporteringsprocess 

Efter att intervjuer med intervjupersoner A1 och A2 utförts, har 

hållbarhetsrapporteringsprocessen i Kommun A kartlagts och presenteras nedan. 

Hållbarhetsrapporteringen i kommun A börjar med att en budget läggs fram för hela 

kommunkoncernen. Kommunen tar under våren ett beslut om en budget med framtagna 

riktningsmål, även kallade indikatorer, som i sin tur har kopplats till relevanta nyckeltal. 

Riktningsmålen har tagits fram av kommunfullmäktige och det är dessa mål som avgör 

vad som ska inkluderas i hållbarhetsredovisningen samt för att avgöra om kommunen går 

i den riktning som är tänkt. Riktningsmålen som tagits fram kan både vara pengasatta och 

satta som uppdrag och dessa riktningsmål analyseras samt följs upp för att kunna ge en 

prognos på hur utvecklingen har sett ut jämfört med föregående år. Prognosen för de 

riktningsmål som är satta som uppdrag ses som utveckling i en process. 

Budgeteringsprocessen leds av budgetchef, kommunchef samt hållbarhetschef. Vidare är 

ett stort antal tjänstepersoner involverade i framtagandet av hållbarhetsrapporteringen, 

såväl som olika nämnder och kommunala bolag. Varje verksamhet utformar en 

internbudget utifrån de riktningsmål som kommunfullmäktige satt upp. Varje år i augusti 

ger de olika verksamheterna delårsredovisningar för att följa upp riktningsmålen och 

deras måluppfyllelse i budgetarbetet. Till sist lämnas en helårsredovisning in i december 

från vardera verksamhet så att de kan sammanställas till en aggregerad årsredovisning för 

kommunkoncernen.  

5.1.3. Väsentlighet i Kommun A 

Under intervjun och på frågan om hur kommunen kommer fram till vad som är väsentligt 

svarar intervjuperson A1 att det är främst politiker som sitter i kommunfullmäktige som 

avgör detta. 
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“Det är, vem som avgör vad som är väsentligt, det är politiken så är det ju… Just det är de 

som bestämmer vad det är vi ska prioritera nästa år eller nästa mandatperiod eller 

kommande två år eller nåt sånt där. Det är de som helt avgör åtminstone om det handlar 

om att sätta pengar på det”.  

- Intervjuperson A1 

Intervjuperson A1 menar dock att verksamheter kan bestämma över olika aktiviteter inom 

sin ordinarie budget. Det kommer även fram att verksamheterna och personer som är 

inblandade i att sammanställa underlag till politikerna kan föreslå vad som är väsentligt 

och därmed har möjlighet att påverka politikerna. 

“När vi gör underlag till olika personer så skriver vi a det här bidrar till att lösa den här 

utmaningen och den här utmaningen men kanske motverkar det här… ”.  

- Intervjuperson A1 

Vidare menar intervjuperson A1 att omvärlden kan påverka politikernas beslut om vad 

som ska prioriteras men även det som händer lokalt kan ha en inverkan.  

“Men sen exakt vad, vilken, vilka delar utav hållbarhet som blir mest viktiga det kan säkert 

bero på omvärlden. Och så är det väl alltid egentligen, vad är viktigt för politiker att 

prioritera just nu, det kan ju vara det kan nog bero på vad som händer i omvärlden och vad 

som händer lokalt här”.  

- Intervjuperson A1 

Även intervjuperson A2, som själv är politiker, menar att omvärlden tillsammans med 

politisk vilja att göra skillnad påverkade beslutet att ta fram ett hållbarhetsprogram. Han 

menar att omvärlden kan ha en inverkan på vad som är möjligt för politikerna att prioritera 

och genomföra, till exempel Covid-19 pandemin. Vidare enligt intervjuperson A2 är den 

demokratiska dimensionen otroligt viktig för att kunna driva igenom förändringar i 

samhället. 

“Alltså ska man som politiker i en kommun driva igenom väldigt stora förändringar så 

måste det finnas demokratisk legitimitet”.  

- Intervjuperson A2 
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Under intervjun med intervjuperson A1 framkommer det även att hållbarhetsprogrammet 

- som innehåller ekonomisk, social och miljömässig dimension av hållbarhet - ses som en 

långtidsbudget och tanken är att det ska underlätta för politikerna att avgöra vad som ska 

prioriteras det aktuella året. Intervjuperson A1 menar att alla politiska partier i 

fullmäktige ställer sig bakom hållbarhetsprogrammet, men att olika partier kan ha olika 

synsätt på hur dessa mål ska nås. Den politiska enigheten kring hållbarhetsprogrammet 

bekräftas även av intervjuperson A2. 

“Och programmet är utformat som sådant liksom att detta är den målbild vi vill uppnå, men 

vägen dit hur vi ska nå detta det kan ju se olika ut för olika politiska partier och det är det 

som respektive majoritet i sådana fall får förhålla sig till”.  

- Intervjuperson A1 

Intervjuperson A2 förklarar också att budgetar i kommunerna inte enbart handlar om 

pengar utan att de handlar även om politiska målsättningar för kommunkoncern det 

kommande året. Enligt honom ligger hållbarhetsprogrammet som ett paraply över 

Kommun A:s hela budgetarbete och över hela kommunkoncernens arbete, samt att det är 

kommunfullmäktige som avgör vad som ska mätas. 

“Så vi har då nu ett hållbarhetsprogram som ligger som ett paraply över hela budgetarbetet, 

ligger som ett paraply över hela kommunkoncernens arbete. Det är ju fullmäktige som 

beslutar om budgeten och därmed också indikatorerna, alltså vad det är som vi ska mäta”.  

- Intervjuperson A2 

5.1.4. Intressentengagemang i Kommun A 

I Kommun A har intressentengagemanget rörande såväl hållbarhetsarbetet som 

hållbarhetsrapporteringen varit stor enligt både intervjuperson A1 och intervjuperson A2. 

Intresset kan enligt intervjuperson A2 delvis förklaras av att Kommun A själv eftersökt 

åsikter om hållbarhet från intressenter i samband med framtagandet av kommunens nya 

hållbarhetsprogram. 

"Jag tycker att intresset har varit högt under en lång tid alltså inte minst miljöintresset och 

miljöengagemang har varit stort både bland invånare och företag."  

- Intervjuperson A1 
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"Ja intresset har ökat det är helt klart så… och under förra året när vi hade fokus på 

framtagandet av hållbarhetsprogrammet så ökade det just eftersom vi också eftersökte 

människors synpunkter."  

- Intervjuperson A2  

Även intervjuperson A1 nämner att kommunikationen med intressenterna är en viktig del 

i hållbarhetsrapporteringen. Intressenternas åsikter är viktiga för att kunna arbeta i linje 

med vad de uppfattar som viktiga hållbarhetsfrågor samtidigt som Kommun A kan föra 

en dialog om vad kommunen anser är viktiga hållbarhetsfrågor.  

"Jag tycker den (intressentengagemang, anm.) har en stor roll, eftersom och det finns ett 

stort engagemang och intresse från både offentliga verksamheter, företag och allmänhet 

kring Agenda 2030 och jag skulle säga vi, eftersom vi har haft de här stora dialogerna då 

så har vi ju hjälpt till att kommunicera ut det här det här är viktigt för oss. Men vi vill också 

veta vad som är viktigt för er, så att vi kan jobba med detta och det här är någonting vi kan 

nå tillsammans."  

- Intervjuperson A1 

Intervjuperson A2 menar att ibland är det näringslivet som trycker på för att Kommun A 

ska arbeta mer med hållbarhetsfrågor. Intervjuperson A2 bekräftar uppfattningen om att 

näringslivet driver Kommun A i arbetet med hållbarhet. 

 "Sen har vi ju flera näringslivsnätverk där vi flera gånger under året har tagit upp de här 

frågorna. Och vi har ju också ett näringsliv i X kommun som är på tårna och vill vara med 

och ligga i framkant, vilket gör att vi ibland som kommunkoncern måste springa lite 

snabbare för att det finns en efterfrågan för att faktiskt göra riktigt bra saker (…)"  

- Intervjuperson A2 

"Vi får ju ganska mycket besök eller har fått i alla fall under tidens lopp från alla möjliga 

håll i världen för att lyssna på hur vi jobbar med miljöfrågor. Och många frågor har då 

handlat om a men hur gör ni för att få med mångstyrda företagen eller näringslivet, för man 

vet ju att näringslivet… är alltid mångstyrt och vill inte vara med på nånting. Då säger vi 

att men vi känner inte igen den bilden här, utan här är det snarare näringslivet som är loket 

som drar och tycker att kommuner kanske gör för lite."  

- Intervjuperson A1  
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Intervjuperson A2 menar att även medborgare påverkar Kommun A att utveckla 

hållbarhetsarbetet och hållbarhetsrapportering. 

"Men det finns ibland också från väldigt engagerade medborgare så finns det ibland en bild 

av att politiken och kommunen gör ingenting, och när vi då berättar vad vi faktiskt gör, (...) 

Så får vi också en annan förståelse bland de här aktiva medborgarna om dels att det är svårt 

att komma överens politisk, dels att det är svårt att genomdriva saker som människor inte 

accepterar… Och vi kan också få en positiv feedback där man kan konstatera ja men ni gör 

ju faktiskt en del, sen tycker de inte att vi gör tillräckligt eller att det går inte tillräckligt 

fort och det är fine då blir det eld i baken på oss."  

- Intervjuperson A2  

Vidare menar intervjuperson A1 att även om alla intressenter inte är involverade i eller 

bryr sig om hållbarhetsfrågor är det ändå tillräckligt många intressentgrupper som är 

intresserade för att Kommun A ska känna av påtryckningar. 

"Så att, olika frågor är olika viktiga för olika samhällsgrupper, men så det kanske är inte 

helt rätt att säga hållbarhet som sådan är jätteviktigt för alla, men tillsammans så blir det 

ett driv."  

- Intervjuperson A1 

5.1.5. Utmaningar i Kommun A 

Processen att upprätta en hållbarhetsredovisning kan innebära en del utmaningar. I 

Kommun A beskriver intervjuperson A1 att den nyinförda processen att ta fram 

hållbarhetsredovisningen inte är helt utvecklad än, men att det ändå känns som någonting 

som fungerar. 

"Hela den här kedjan, den slutliga kedjan är inte fullkomligt förenklad och beslutad ännu 

men det känns som nånting som funkar…"  

- Intervjuperson A1 

Vidare menar intervjuperson A2 att man i Kommun A fokuserat mer på ekonomisk 

hållbarhet och miljömässig hållbarhet, men att social hållbarhet nu har inkluderats i den 

nyinförda processen vilket innebär en utmaning för kommunen.  
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"Sen är det ju nästa fråga, kan vi dessutom kombinera det med social hållbarhet, det är den 

stora utmaningen nu som jag tror att de flesta kommuner i Sverige står inför… Många är 

duktiga på miljöarbetet även om vissa är bättre än andra, men att få ihop också den sociala 

hållbarheten med… att få ekonomin att gå ihop, det är tufft alltså, och det är där just nu vi 

kommuner står tror jag (...)" 

 - Intervjuperson A2 

Intervjuperson A2 beskriver att Agenda 2030 implementerats i Kommun A och att det 

inneburit en del utmaningar. 

"Det är klart att alltså, det är ju oerhört komplicerat att föra in Agenda 2030 i en 

kommunkoncern som jobbar, i vårt fall, med fem huvudprocesser... För att inte dela upp 

de 17 globala målen och fundera på att vissa fokuserar bara på några mål utan att både 

förvaltningar och bolag förstår att man måste jobba med helheten i det hela tiden, det gör 

ju att det är väldigt komplext." 

 - Intervjuperson A2 

Intervjuperson A1 berättar att efter att Agenda 2030 införts, blir det svårt att avgöra vilken 

hållbarhetsinformation som ska inkluderas i hållbarhetsrapporten. Eftersom Agenda 2030 

har 17 globala mål som är kopplade till varandra och eftersom det är många intressenter 

som är inblandade som också vill få sin åsikt hörd, blir bedömning om väsentlig 

information försvårad. 

" (..:) det är ju 17 globala mål och det är olika saker och ting som är viktiga så man vill få 

in alla tänkbara saker som dels verksamheterna tycker är viktigt, dels som invånarna tycker 

är viktigt och sen vad som är viktigt för miljön över lag (...)"  

- Intervjuperson A1 

Utöver detta menar intervjuperson A1 att innan Agenda 2030 implementerades hade 

Kommun A så kallade smarta mål, men att detta kunde bli för snävt för att kunna 

rapportera om i hållbarhetsredovisningen. Utmaningen med att implementera Agenda 

2030, som har breda mål, blir nu analysen av hållbarhetsinformationen betydelsefull. 
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"Man brukar säga att smarta mål är ju jättebra… Men vi har sett tidigare då att när vi hade, 

exempelvis i miljöprogrammet väldigt smarta mål så det kunde va som så att de blev såpass 

snäva bara så man kunde hitta något att mäta det här målet på och det gjorde att jobbade 

man med ungefär samma fråga men att det inte påverkade just det nyckeltalet så syntes inte 

det arbete man gjorde i redovisningen och sånt där (...)"  

- Intervjuperson A1 

"Så det blir jätteviktigt för hur vi analyserar den data som kommer in."  

- Intervjuperson A1 

Vidare menar intervjuperson A1 att det blir svårare för Kommun A att visa konkreta mål 

som de strävar mot. 

"Nackdelen där är ju om någon frågar om våra konkreta mål precis som ni gör så att säga… 

A men då har vi inga sådana (...)"  

- Intervjuperson A1 

Intervjuperson A1 pekar även på att kunskapen om de bredare målbilderna och hur de ska 

analyseras och kopplas till beslutsfattande, behöver utvecklas. Vidare behöver en struktur 

för konsekvensbedömning förbättras. 

"Så jag tror att organisationen som sådan är absolut redo och har kompetensen att jobba 

med hållbarhet som sådan, däremot behövs det fortfarande lite men vad innebär egentligen 

det här med målbilder och utmaningar i vårt hållbarhetsprogram, hur vi ska sätta det i 

relation till beslut vi ska ta, hur ska vi göra analyser och konsekvensbedömning och sånt… 

Där trevar vi lite fortfarande."  

- Intervjuperson A1 

"Men, riskerna med, alltså hållbarhetsrisker, ja det som jag ser kan ju vara som sagt vill 

man satsa så stenhårt på en fråga att man missat de andra frågorna… och då hoppas vi ju 

snarare då att det faktum att vi har tagit fram ett hållbarhetsprogram där allting hänger ihop, 

att det ska hjälpa oss att undvika de missarna. Det som vi har kvar då det är egentligen att 

hitta de bra strukturerna för hur man gör en konsekvensbedömning kopplat till olika 

beslut…"  

- Intervjuperson A1 
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5.1.6. Best Practice i Kommun A 

Intervjuperson A2 anser att det behövs ett ramverk eller best practice eftersom det skulle 

underlätta för kommunen att avgöra vad som ska fokuseras på just detta år samt att det 

kan bidra till en rättvis jämförelse mellan kommunerna. Enligt honom skulle detta även 

spara både tid och pengar för kommunerna.  

“Det är inte bara för tävlingens skull, men framförallt också för att vi inte ska uppfinna 

hjulet i alla kommuner. Vi har 290 kommuner och om alla ska komma på bästa lösningen 

kommer det ta en jävla tid”.  

- Intervjuperson A2 

Intervjuperson A1 är inte helt säker, men menar att det kanske behövs ett ramverk som 

ger vägledning.  

“Det är klart kommuner vill ju hela tiden lära utav varandra så är det ju. Men vi märker ju 

också att alla gör det på lite olika sätt, sådär… Det är svårt att säga om det behövs best 

practice det kanske det gör.”  

- Intervjuperson A1 

Intervjuperson A2 poängterar dock att det ska vara frivilligt för kommuner att ansluta sig 

till ramverket samt att ramverket skulle ge vägledning om vad som är rimligt för 

kommunerna att mäta.  

“Ja men den typen utav ramverk kan inte vara en lag, utan det måste vara frivilligt för 

kommunerna att ansluta sig till, men det måste vara så attraktivt att kommunerna väljer att 

ansluta sig till det. Så jag tror inte att det handlar om att bestämma exakt vad kommunerna 

ska mäta men t. ex. utifrån Agenda 2030 parametrarna säga det här är det här som är rimligt 

att mäta…”  

- Intervjuperson A2 

Även intervjuperson A1 har liknande synsätt och menar att kommuner är olika och 

därmed ska ha möjlighet att själv bestämma vad som är relevant och vilka utmaningar 

som kommunen ska fokusera på och vad exakt som ska mätas. 
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“Så att, i alla fall kan man säga modeller kan säkert vara ungefär desamma, men sen vad 

man faktisk går in och plockar för någonting som är viktigt, det är väldigt olika från 

kommun till kommun”. 

 - Intervjuperson A1 

5.2. Presentation av Kommun B 

Den mindre kommunen, som hädanefter kallas Kommun B, ligger nära både natur och 

storstadsregion. Invånarna är yngre än snittet både i länet och riket (0 - 20 år), vilket kan 

bero på att många barnfamiljer väljer att bosätta sig i kommunen (Kommun B, 2020). 

Järnvägen har haft stor betydelse för den mindre kommunen och invånarantalet har ökat 

med en jämn takt sedan 1970-talet. Invånarna i kommunen arbetar främst inom vård och 

omsorg och relativt lite inom tillverkning jämfört med resten av riket (Kommun B, 2020). 

Kommunen utmärks av ett småskaligt näringsliv och denna struktur har gjort att 

kommunen blivit mindre känslig för till exempel lågkonjunktur, att företag läggs ner eller 

avflyttning (Kommun B, 2020). Sedan valet 2018 har Sverigedemokraterna flest mandat 

i kommunfullmäktige, tätt följt av Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna 

(Årsredovisning, 2018). Kommun B har tillämpat integrerad årsredovisning sedan år 

2016 (Årsredovisning, 2016; Årsredovisning, 2017; Årsredovisning, 2018). 

5.2.1. Hållbarhetsredovisning i Kommun B 

Kommun B har under åren 2016 - 2018 använt integrerad årsredovisning. De tre åren 

innehåller små skillnader i utformningen av årsredovisningen, men i stora drag ser 

upplägget för årsredovisningarna ut på följande sätt: inledning, förvaltningsberättelse, 

verksamheterna, räkenskaper samt bilagor (Årsredovisning, 2016; Årsredovisning, 

2017: Årsredovisning, 2018). Inledningen har olika innehåll samtliga år, där år 2017 är 

minst omfattande med underrubrikerna Kommunstyrelsens ordförande har ordet och 

Kommundirektören har ordet (Årsredovisning, 2017). Dessa två underrubriker 

återkommer i samtliga årsredovisningar i Kommun B som vi studerat. Årsredovisningen 

för år 2016 inleds med ytterligare en underrubrik som heter XX- En superkommun 

(Årsredovisning, 2016). Årsredovisningen för år 2018 har två olika underrubriker med 

Kommunstyrelsens ordförande eftersom kommunen under 2018 fick en ny ordförande i 

kommunstyrelsen och därför har ett inlägg från föregående respektive nyvald ordförande 



 

43 

 

(Årsredovisning, 2018). Förvaltningsberättelsen är upplagd på samma sätt i 

årsredovisningarna 2017 och 2018, medan årsredovisningen för år 2016 skiljer sig åt. 

Skillnaden är att i årsredovisningarna för åren 2017 och 2018 ordnas informationen 

tematiskt, med underrubriker som Omvärld och framtid, Resultat och analys, Ledning 

och styrning, Mål, samt Sammanställd redovisning (Årsredovisning, 2017; 

Årsredovisning, 2018). Rubriken Sammanställd redovisning finns endast i 

årsredovisningen för år 2018 (Årsredovisning, 2018). Dessa underrubriker har i sin tur 

underrubriker som är relevanta för just det området. Årsredovisningen för år 2016 har 

inga underrubriker som delar in i teman men använder sig ändå av samma underrubriker 

i övrigt (Årsredovisning, 2016). Informationen som förvaltningsberättelsen innehåller är 

dock densamma för samtliga år (Årsredovisning, 2016; Årsredovisning, 2017: 

Årsredovisning, 2018). Rubriken Verksamheterna inkluderas i årsredovisningarna för 

åren 2016 och 2017 (Årsredovisning, 2016; Årsredovisning, 2017). Här presenteras de 

olika verksamheterna i kommunen, såsom revisionen, olika nämnder och kommunala 

bolag. I årsredovisningen för år 2018 har denna information placerats under rubriken 

Sammanställd redovisning i förvaltningsberättelsen (Årsredovisning, 2018). Rubriken 

Räkenskaper tar upp samma information i samtliga årsredovisningar som vi studerat i 

Kommun B, men underrubrikerna har varierat under åren (Årsredovisning, 2016; 

Årsredovisning, 2017: Årsredovisning, 2018). Slutligen har årsredovisningarna för år 

2017 och 2018 rubriken Bilagor, som år 2017 rör MittXX Vattens årsrapport och år 2018 

rör Nämndernas mål (Årsredovisning, 2017; Årsredovisning, 2018). 

Hållbarhetsredovisningen genomsyrar hela årsredovisningen samtliga år, men nämns 

mestadels i inledningen och förvaltningsberättelsen och då främst i 

förvaltningsberättelsen. 

Under åren 2016-2018 har kommunen haft fyra huvudmål i hållbarhetsredovisningen, 

nämligen God livsmiljö och boende för alla, Tillgängliga och professionella, Innovativa 

och ansvarsfulla samt Långsiktigt hållbar ekonomi (Årsredovisning, 2016; 

Årsredovisning, 2017: Årsredovisning, 2018). Målet God livsmiljö och boende för 

alla  berör medborgarnas förändrade livssituationer och hur dessa förändrade situationer 

ställer högre krav på boendemiljö, medan Tillgängliga och professionella handlar om hur 

kommunen ska möta framtida samhällsförändringar samt behålla en god tilltro till 

kommunens verksamheter. Vidare behandlar målet Innovativa och ansvarsfulla 
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tillgängligheten och professionaliteten hos kommunens service till medborgarna och hur 

kommunen ska fortsätta sitt servicearbete med medborgarna i fokus, i takt med att 

förväntningarna på kommunens service ökar. Till sist handlar målet Långsiktigt hållbar 

ekonomi om hur kommunen ska agera för att säkerställa att framtida medborgare också 

kan ha goda levnadsvillkor. Detta mål ska uppnås samtidigt kommunen tar sitt ansvar för 

att möta förändringar i till exempel demografin samt krissituationer i omvärlden 

(Årsredovisning, 2016; Årsredovisning, 2017: Årsredovisning, 2018). De fyra 

huvudmålen har varsitt avsnitt i redovisningen och målen beskrivs först, varpå en 

punktlista över vad kommunen vill göra för att uppfylla målen introduceras. Varje 

huvudmål kopplas även till några av de globala målen i Agenda 2030. Även en 

måluppfyllelse av punktlistan som kommunen vill göra introduceras och jämförs med hur 

måluppfyllelsen såg ut föregående år. Efter denna korta introduktion av huvudmålen i 

vardera avsnitt kommer delmål som kommunen plockat fram som väsentliga mått för att 

kunna mäta huvudmålen. Dessa delmål ses som kommentarer till prognosen och har även 

dessa markeringar avseende måluppfyllelse. För många av delmålen finns även 

linjediagram som beskriver kommunens nivå av till exempel nöjdhet av ett delmål jämfört 

med ett medelvärde för kommuner i Sverige från olika enkäter som är hämtade från 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Slutligen, för varje huvudmål avslutas 

avsnittet med antingen en mer djupgående förklaring av något delmål eller en intervju 

med personer som är påverkade av något delmål (Årsredovisning, 2016; Årsredovisning, 

2017: Årsredovisning, 2018). 

5.2.2. Kommun B:s hållbarhetsrapporteringsprocess 

Efter intervjun med intervjuperson B1 i Kommun B, har följande 

hållbarhetsrapporteringsprocess kunnat kartläggas. Hållbarhetsrapporteringsprocessen i 

Kommun B börjar med att en arbetsgrupp som består av verksamhetsutvecklare, 

ekonomichef, redovisningsansvarig och miljöstrateg sätter upp riktningsmål och resultat 

som de vill att kommunen ska nå under det kommande året. Riktningsmålen tas fram efter 

att arbetsgruppen satt upp en lista över kommunens utmaningar och stora händelser som 

har påverkat kommunen under föregående år. När listan har färdigställts under våren 

presenteras den för arbetsutskottet, som är kommunstyrelsens ledande organ. Listan utgör 

då en lägesbild över vad arbetsgruppen tycker är viktigt för kommunen att lyfta fram i 
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kommande års hållbarhetsredovisning. Under sommaren jobbar arbetsgruppen med de 

olika verksamheterna för att få fram information om riktningsmålen och denna 

information delges med prognoser i en delårsrapport som lämnas in i augusti. 

Delårsrapporten är välutvecklad och har samma struktur som en årsredovisning. Under 

hösten finslipar arbetsgruppen resultaten av riktningsmålen och sammanställer till sist 

informationen i december till februari. Utöver denna rapporteringsprocess lämnas en 

ekonomisk rapportering till kommunstyrelsen varje månad.  

5.2.3. Väsentlighet i Kommun B 

Under intervjun berättar intervjuperson B att det är en arbetsgrupp vilken består av 

intervjuperson B, ekonomichef, redovisningsansvarig och miljöstrateg som arbetar med 

att ta fram vad som är väsentlig information. Denna arbetsgrupp arbetar fram en 

lägesrapport till kommunstyrelsens ledande organ, som sedan utifrån sitt perspektiv har 

egna synpunkter på väsentlighet.  

“Sedan har vi gått upp till finans... arbetsutskottet, som är kommunstyrelsens ledande 

organ, det är ju kommunstyrelsen som ansvarar för årsredovisningen, och då har vi lämnat 

en lägesbild på vår-... runt maj, juni, kring viktiga frågor som vi vill lyfta i redovisningen 

som ska vara klar då i februari”.  

- Intervjuperson B 

Under intervjun poängterar intervjuperson B att det är viktigt med transparent väsentlig 

information och att kommunen har mycket kompetent personal. Dock menar hon att 

Kommun B inte har en samsyn kring vad som är väsentligt och inget bra arbetssätt för att 

avgöra vad som är väsentlig information och vad som ska prioriteras.  

“Nej, vi har inte definierat vad som är väsentlig information, vi vet egentligen inte hur vi 

ska få fram det och vi är en arbetsgrupp som jag sa, som består av ekonomichef, 

redovisningsansvarig och mig som då har verksamhetsutveckling och miljöstrateg, men 

det är inte tillräckligt för att få fram vad som är väsentlig information”.  

- Intervjuperson B 
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Anledningen till ineffektiviteten enligt intervjuperson B är att integrerad 

hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt arbetssätt för kommunen samt att det saknas ett 

tydligt ramverk som vägledning. 

“Men det är därför det blir så viktigt med ett ramverk för annars så, annars blir det bara 

tyckande, liksom”.  

- Intervjuperson B 

5.2.4. Intressentengagemang i Kommun B 

Intervjuperson B menar att intressentengagemanget i Kommun B är viktig för att kunna 

belysa intressenternas behov samt effekter av Kommun B:s beslut och beteende.  

"Alltså, intressentengagemang tycker jag är otroligt viktigt för att förstå vad som är behov 

och vad som blir effekten eller konsekvensen av kommunala beslut och beteende."  

- Intervjuperson B  

Samtidigt är intressenternas intresse för Kommun B:s hållbarhetsrapportering inte särskilt 

stort, vilket enligt intervjuperson B beror på att ramverk för hur hållbarhetsinformation 

ska rapporteras saknas och att det därmed är det svårt att avgöra i vilken form 

hållbarhetsrapporteringen ska presenteras. 

"Men annars skulle jag säga... att det har... nej men det har inte fått så stort intresse och jag 

tror det beror på att... att det saknas ramverk för hur man ska redovisa den här typen av 

information." 

 - Intervjuperson B 

Vidare menar intervjuperson B att Kommun B jobbar för att få reda på intressenteras 

åsikter och behov för att utreda vilken sorts hållbarhetsinformation som ska tas upp i 

hållbarhetsredovisningen. Kommun B har kontakt med sina intressenter på många olika 

sätt, till exempel medborgarundersökningar och att företagslivet uttrycker åsikter. 

Fortsättningsvis menar intervjuperson B att medborgarnas åsikter om viktiga 

hållbarhetsfrågor delvis kan utläsas från vilka politiker som blir förtroendevalda. 

Dessutom, enligt intervjuperson B, ser kommunen en svårighet att få struktur på vilken 

hållbarhetsinformation som ska inkluderas i hållbarhetsrapporteringen.  
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"Men alltså, en kommun jobbar ju väldigt nära sina intressenter, alltså, vi har (ohörbart) 

invånarkontakt för då får man ju mycket muntlig feedback, vi gör 

medborgarundersökningar, företagslivet gör sin röst hörd, vi är ute i olika sammanhang, så 

att i  en kommun tror jag utmaningen med en intressentanalys att, alltså... utmaningen 

intressentengagemanget, och framförallt är det intressenterna som väljer vår 

förtroendevalda, alltså vi har ju val, det ska man inte glömma, det är ju ganska viktigt när 

man pratar om en kommun, utmaningen är snarare att få en struktur på det så att man vet 

vilken information från intressentdialogerna ska gå vidare just för att den är väsentlig för 

kommunen."  

- Intervjuperson B 

Vidare kan det ibland vara svårt att inkludera den hållbarhetsinformation som intressenter 

uttrycker intresse för, eftersom den informationen är mer personligt tyckande än fakta 

som är väsentlig för kommunen att rapportera. 

"Det är lätt att hamna i massa tyckande där olika personer har olika privata tyckanden men 

man får liksom ingen... man kan inte göra om tyckandet till fakta som gäller för alla 

medborgare i kommunen om man säger så."  

- Intervjuperson B 

5.2.5. Utmaningar i Kommun B 

Kommun B implementerade integrerad redovisning år 2016 och enligt intervjuperson B 

har det varit en utmaning att implementera eftersom arbetssättet tar lång tid att 

förändra.  Intervjuperson B menar att en sådan här stor förändring tar väldigt lång tid 

såvida alla medarbetare inte är med på noterna från början. 

" (...) det innebär ju att det är en ganska stor förändringsprocess i en organisation och vi 

har kanske inte kommit så långt utan det är en stor lärdom som jag vill dela med mig från 

början är ju att det här tar ju väldigt lång tid att förändra, såvida inte alla genast är 

committade till att såhär ska det redovisas, då kan det ju gå snabbt (...)"  

- Intervjuperson B 

Vidare förklarar intervjuperson B att utmaningen består i att det nya arbetssättet med att 

bearbeta hållbarhetsinformationen samt hur man redovisar denna information är ett 

relativt nytt område. 



 

48 

 

"(...) alltså själva miljörapporteringen är inte ett nytt område, det har funnits länge, men 

hur man redovisar det och hur man redovisar resultaten och hur man redovisar prognosen 

för miljöarbetet, miljöeffekter ska jag säga, det är ju ny kompetens."  

- Intervjuperson B 

Intervjuperson B utvecklar med att eftersom det är ett relativt nytt område, blir effekten 

ineffektivitet i framtagandet av hållbarhetsinformation. Eftersom arbetssättet är nytt och 

kunskapen om det inte utvecklats än, blir medarbetare osäkra på hur de ska gå tillväga i 

framtagandet av hållbarhetsinformation. 

"Och därför skulle jag säga att kunskapen är låg, och jag skulle säga att vi har inte bra 

arbetssätt för att ta fram informationen... det blir ineffektivitet genom att vi inte riktigt vet 

vad vi ska fråga efter, hur det ska redovisas och i vilken form det ska tas fram (...)"  

- Intervjuperson B 

Den största utmaningen som Kommun B står inför är därmed ett strukturerat arbetssätt 

för att ta fram väsentlig hållbarhetsinformation och hur man redovisar den. 

"Kapaciteten att driva en hållbar verksamhet... och det är ju det vi behöver redovisa och 

det är det vi behöver metodik på."  

- Intervjuperson B 

Intervjuperson B beskriver vidare att operationaliseringen är en utmaning för Kommun 

B eftersom kunskapen inte skapats än och att integrerad hållbarhetsredovisning är ett 

komplext område. 

"Utmaningen är hur man operationaliserar det och sen tar in det i verksamheten för det är 

ju där det blir komplext."  

- Intervjuperson B 

Vidare menar intervjuperson B att lagkraven inte är tydliga om vilken 

hållbarhetsinformation som ska tas med i redovisningen, vilket innebär en utmaning för 

kommuner. Dessutom kan informationen bli snedvriden eftersom lagkraven inte är 

tydliga. 
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"För det enda lagen kräver och det enda revisionen tittar på det är om man satt mål kring 

vad som är, kan ni definiera vad ni menar är god ekonomisk hushållning, har ni satt mål?"  

- Intervjuperson B 

"(...) god ekonomisk hushållning är väldigt snedvridet (...)"  

- Intervjuperson B 

5.2.6. Best Practice i Kommun B 

Under intervjun var intervjuperson B tydlig med att det behövs ett enhetligt ramverk för 

kommuner för att ge en struktur och metodik om hur man ska mäta hållbarhet, men 

även synliggöra nya hållbarhetsområden som behöver fokuseras på. 

“Absolut, det behövs verkligen och jag skulle uppskatta, en stor önskan är den 

rapporteringen, strukturen, kan vara lika för kommuner som för företag”.  

- Intervjuperson B 

Vidare menar intervjuperson B att den politiska friheten skulle kunna inskränkas av ett 

sådant ramverk och att det krävs noggranna analyser, men att ett ramverk skulle kunna 

hjälpa till att lita på siffror som kommuner tar fram om hållbarhet med hjälp av sina 

mätningar. Hon menar att kommuner mäter hållbarhet på olika sätt och att det finns en 

risk att hållbarhetsmålen som sätts är de som är möjligt att uppnå, men att siffrorna inte 

per automatik visar att det som mäts är hållbart i sig. På så sätt finns det enligt henne en 

risk för snedvridning. 

“Och det är en stor problematik, det var det jag sa, kopplat till god ekonomisk hushållning, 

att det är ett legalt krav att kommunen ska analysera det, men där lägger man ju, och där 

arbetar kommuner olika med det och då, det händer att man lägger mål och man reviderar 

så att man kanske inte de facto har en god ekonomisk hushållning men man sätter ett annat 

mål så att man får det, liksom…”.  

- Intervjuperson B 
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6. Analys och diskussion 

I följande kapitel analyseras den insamlade empirin i de olika teman som presenterats i 

föregående kapitel för att skapa en tydlig överblick. 

6.1. Hållbarhetsrapporteringsprocessen 

Vid analysen av empirin om hållbarhetsrapporteringsprocessen i de två kommunerna som 

undersökts, kan likheter i tillvägagångssättet utläsas såsom att kommunerna vill inkludera 

intressenter i utformandet av hållbarhetsprogram som blir en ram för 

hållbarhetsredovisningen. Även årscykeln i framtagandet av hållbarhetsredovisningen ser 

ut på ett liknande sätt, nämligen att årscykeln börjar med att en arbetsgrupp sätter upp en 

budget eller förslag på riktningsmål som sedan presenteras för kommunstyrelsens ledande 

organ som består av folkvalda politiker. Politikerna bestämmer sedan vad som ska 

prioriteras det kommande året. Båda kommuner har en uppföljning av mål eller budget i 

slutet av sommaren och båda kommuner gör uppföljningar under hösten för att till sist 

sammanställa informationen i årsredovisningen. Vi får en uppfattning om att integrerad 

hållbarhetsredovisning som beaktar alla tre dimensioner av hållbarhet, är ett relativt nytt 

arbetssätt. Det framkommer från samtliga intervjuer att kommunerna inte är nöjda med 

tidigare arbetssätt eftersom de vill hänga med i utvecklingen som fokuserar på hållbarhet, 

vilket inkluderar och kopplar samman alla tre hållbarhetsdimensionerna. Båda kommuner 

verkar vilja arbeta i samklang med Agenda 2030. Utifrån Tagessons m fl. (2011) studie, 

som är närmare tio år gammal, hållbarhetsredovisar kommuner på ett fragmenterat sätt, 

men detta kan även förstås utifrån analys av årsredovisningar i båda kommuner men även 

från intervjuerna. Enligt flera studier (Domingues m fl., 2017; Massa m fl., 2015) tar 

förändring av arbetssätt tid, men även intervjupersonerna har uttryckt denna uppfattning 

(Intervjuperson A2; Intervjuperson B). Vår uppfattning är att kommunerna som studerats 

har påbörjat en förändringsfas åt en mer hållbar riktning. Det framkommer från samtliga 

intervjuer att Kommun A och Kommun B har båda under de senaste tre åren 

implementerat nya arbetssätt för att utforma hållbarhetsredovisning. Även 

årsredovisningen för år 2016 i Kommun B påvisar att ett nytt arbetssätt ska tillämpas 

(Årsredovisning Kommun B, 2016). Kommun A har implementerat Agenda 2030 i sitt 

nya hållbarhetsprogram och Kommun B implementerade integrerad redovisning (IR) med 

kommunfullmäktigemål som i sin tur var kopplade till Agenda 2030. Det nya arbetssättet 
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att koppla samman alla tre hållbarhetsdimensioner innebär utmaningar för nästan alla 290 

kommuner menar Intervjuperson A2. Eftersom kommuner inte har lagkrav och inga 

tydliga regler eller vägledning om arbetssätt samt vad som ska prioriteras och hur detta 

ska avgöras, behöver kommuner själva hitta en bästa lösning. Detta kan leda till att 

kommuner inspireras av varandras arbetssätt för att kunna hänga med i utvecklingen och 

på så sätt behålla sitt rykte om att vara en hållbar kommun. Denna uppfattning kan styrkas 

av Intervjuperson A1, som berättade att andra kommuner visar intresse för och vill veta 

hur Kommun A arbetar med vissa utmaningar. Resultatet av att kommuner inspireras av 

varandra kan leda till att hållbarhetsrapporterna börjar likna varandra i de flesta 

kommuner, vilket indikerar att detta beteende kan förklaras av den institutionella teorin, 

i synnerhet mimetisk isomorfism. Mimetisk isomorfism beskriver hur organisationer 

kopierar och inspireras av varandra för att ta del av fördelar från andra organisationer och 

för att skapa legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Därmed kan kommunernas beteende 

att kopiera varandras arbetssätt för att uppnå legitimitet även förklaras av 

legitimitetsteorin, som menar att organisationer vill framstå i god dager för att skapa 

legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). 

Det nya arbetssättet som kommunerna står inför kan även länkas till studien av Massa m 

fl. (2015) eftersom vi kan se vissa likheter. Massa m fl. (2015) undersöker 

konsekvenserna av att upprätta hållbarhetsrapporter med GRI-riktlinjer. Vi anser att 

studien kan vara tillämplig för att förklara svårigheterna i framtagandet av det nya 

arbetssättet även i de kommuner vi studerat, eftersom de befinner sig i en liknande 

situation och därmed kan paralleller dras till studien. Massa m fl. (2015) menar att en 

framgångsrik förändring innehåller tre steg. Dessa steg skulle kunna förklara 

svårigheterna för både Kommun A och Kommun B. Steg ett är upptining (unfreezing), 

vilket krävs för att en förändring ska kunna påbörjas, vilket följs av rörelse (moving) 

(Massa m fl., 2015). Vi tolkar det som att både Kommun A och Kommun B är i stadiet 

upptining eller rörelse, de har påbörjat en förändring och arbetar för att skapa ett nytt 

framgångsrikt arbetssätt. Problemet som uppstår är att chefer i kommunerna genomgår 

en inlärningsövning och kunskapsövning (Massa m fl., 2015), och denna nya kunskap 

måste ingjutas i den nya hållbarhetsrapporteringsprocessen för att den ska kunna bli 

framgångsrik och frysas om (refreezing) för att bestå som det nya arbetssättet. 



 

52 

 

6.2. Väsentlighet 

Utifrån intervjuerna i Kommun A och Kommun B blir det tydligt att väsentlighet är 

komplicerat på många sätt. Montecalvo m fl. (2018), som utförde sin studie om ett statligt 

ägt bolag, menar att bolaget rapporterade om all väsentlig information som rörde sociala 

hållbarhetsaspekter såväl som miljömässiga hållbarhetsaspekter. Denna information gavs 

av personer som blivit intervjuade och som menade att de uppfattade att all väsentlig 

information hade inkluderats i hållbarhetsredovisningen. I denna studie är uppfattningen 

att intervjupersonerna i Kommun A och Kommun B inte delar samma åsikter med 

personerna i studien av Montecalvo m fl. (2018). Intervjupersonerna från Kommun A och 

Kommun B tyckte tvärtemot att det är svårt att avgöra vad som är väsentlig 

hållbarhetsinformation. Den gemensamma nämnaren för Kommun B och bolaget i 

studien av Montecalvo m fl. (2018) är ett IR ramverk. Montecalvo m fl. (2018) drar 

slutsatsen att integrerad hållbarhetsrapportering påverkade hållbarhetsaspekterna positivt 

eftersom det blir en tydlig balans mellan dessa, men även att tonvikten på 

väsentlighetsbedömning påverkades. Trots att Kommun B tror på att IR ramverk skulle 

ge en tydlig struktur i hållbarhetsredovisningen, menar Intervjuperson B att kommunen 

har ingen samsyn samt upplever svårigheter med att avgöra vad som är väsentlig 

information och hur den ska rapporteras. Anledningen till detta kan vara att IR ramverk 

innebär ett nytt arbetssätt för kommunen, men det är tydligt att Intervjuperson B 

eftersöker ett enhetligt ramverk som skulle ge vägledning för kommuner. Detta kan tyda 

på att IR ramverk har svårigheter med att uppfylla Kommun B:s krav i fråga om 

väsentlighet. Studien av Zhou (2011) belyser däremot svårigheter med 

väsentlighetsbedömning ju fler intressenter en organisation har och därmed 

överensstämmer mer med Kommun B:s synsätt. Under intervjuerna blir det tydligt att 

kommunerna i allmänhet upplevs av intervjupersonerna ha en mycket mer komplex 

organisation och många fler intressenter att beakta i sin hållbarhetsredovisning, jämfört 

med organisationerna i studien av Zhou (2011), och därmed blir det svårt att avgöra exakt 

vilka utmaningar som ska prioriteras samt vilken information som är väsentlig att 

rapportera till intressenterna. Denna problematik berör även intressentteorin (Deegan & 

Unerman, 2011) i vilken den etiska grenen menar att organisationer ska beakta alla sina 

intressenter vid framtagandet av väsentlig information. Uppfattningen utifrån 

intervjuerna är att båda kommuner i denna studie har ambitionen att informera alla sina 
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intressenter samt visa transparens, men att utmaningen i detta är att hitta ett lämpligt sätt 

att avgöra vad som är väsentligt för olika grupper. Denna utmaning bekräftas av samtliga 

personer som intervjuades i denna studie (Intervjuperson A1, Intervjuperson A2, 

Intervjuperson B). Styrningsgrenen, som också är en del av intressentteorin, visar att vissa 

grupper av intressenter kan ha större makt att påverka organisationer (Deegan & 

Unerman, 2011). I fallet med Kommun A som har ambitionen att växa, och därmed är i 

behov av att attrahera såväl nya medborgare som näringslivet för en etablering i 

kommunen, är det extra viktigt att vara lyhörd samt att upplysa om väsentlig information. 

Påtryckningar från dessa grupper kan spela en väsentlig roll för kommunens agerande. 

Det visar sig under intervjuerna i Kommun A att näringslivet trycker på hållbarhetsfrågor 

och att kommunen har en viss press på sig att hänga med, samtidigt som denna kommun 

uppfattas vara en av de som vill ligga i framkant och framstå som attraktiv kommun. 

Återigen gynnar denna inställning kommunen för att kunna växa. Därmed kan även 

paralleller dras med legitimitetsteorin, vilken kan förklara kommunens agerande (Deegan 

& Unerman, 2011). Legitimitetsteorin menar att organisationer söker legitimitet av 

samhället för sitt agerande. Det kan uppfattas även utifrån intervjun med intervjuperson 

A2 som menar att det krävs demokratisk legitimitet för att kunna genomdriva 

förändringar i en kommun eller ett samhälle, men han poängterar även att globala 

händelser i omvärlden har en markant påverkan på vad som måste läggas fokus på och 

därmed är väsentlig att upplysa om.    

6.3. Interessentengagemang 

Efter intervjuerna i respektive kommun stod det klart att intressentengagemanget i 

Kommun A och Kommun B inte ser likadant ut. I Kommun A verkar intressenterna ägna 

mer uppmärksamhet åt hållbarhetsrapporteringen än i Kommun B. Med det sagt tycker 

intervjupersonerna i båda kommunerna att intressentengagemang är viktigt för 

utformandet av hållbarhetsredovisningen med hänsyn till vilken information som anses 

viktig. Denna inställning framkommer även i båda kommuners årsredovisningar för 

samtliga studerade år (Årsredovisning Kommun A, 2016; Årsredovisning Kommun A, 

2017; Årsredovisning Kommun A, 2018; Årsredovisning Kommun B, 2016; 

Årsredovisning Kommun B, 2017; Årsredovisning Kommun B, 2018). Men i intervjun 

med Intervjuperson B poängteras det att intressenternas syn på vilken 
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hållbarhetsinformation som är viktig ibland är mer tyckande än fakta. Problemet med 

intressenters tyckande mot fakta kan innebära att intressenter anser att det saknas viktig 

information i hållbarhetsredovisningen (Zhou, 2011), vilket betyder att vissa intressenter 

tappar intresse för årsrapporterna, men å andra sidan kan det finnas påtryckningar från 

andra intressenter om att viss information bör inkluderas. När kommunerna involverar 

intressenter i hållbarhetsarbetet kan det underlätta uppfattningen om vad intressenterna 

tycker är väsentlig information. Därmed blir det lättare för kommunerna att göra 

väsentlighetsbedömningar med hjälp av intressenternas engagemang i arbetet. 

För att kommunerna ska kunna ses som legitima kan de därför inkludera efterfrågad 

hållbarhetsinformation för att tillfredsställa intressenterna och detta beteende kan 

förklaras med hjälp av legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). Eftersom 

intressentteorin förklarar en organisations beteende avseende intressenter (Deegan & 

Unerman, 2011), kan även denna teori användas för att förklara kommunernas syn på 

intressentengagemang. Både Kommun A och Kommun B menar att alla intressenter är 

lika viktiga (Intervjuperson A1; Intervjuperson A2; Intervjuperson B), vilket är i linje 

med intressentteorins etiska gren som förklarar att alla intressenter är lika viktiga och har 

rätt till samma information (Deegan & Unerman, 2011). Båda kommuner har arbetat med 

att involvera intressenter i framtagandet av hållbarhetsinformation som ska redovisas, till 

exempel genom olika intressentdialoger. Motiveringen bakom kan vara att skapa 

transparens men även för att skapa ett intresse för hållbarhetsrapporteringen. Även 

Domingues m fl. (2017) menar att organisationers interna motivering för att ta fram 

hållbarhetsinformation är för att skapa transparens samt att få legitimitet. Kommunernas 

beteende visar både på att de vill ses som legitima men även att alla intressenter är viktiga 

att ha i beaktning vid framtagandet av hållbarhetsredovisningen. I samtliga 

årsredovisningar för Kommun B som studerats kan transparensen uppfattas, eftersom 

kommunen valt att redovisa måluppfyllelse i de mål som satts upp för året 

(Årsredovisning Kommun B, 2016; Årsredovisning Kommun B, 2017; Årsredovisning 

Kommun B, 2018). Måluppfyllelsen kan ge läsaren en inblick i hur hållbarhetsarbetet går 

och skapar en legitim och transparent bild av kommunen. 

Även Greiling och Grüb (2014) såg tendenser att organisationer vill ses som legitima när 

de studerade kommunala bolag, vilket tyder på att ju fler intressenter en organisation har, 

desto mer måste organisationen arbeta för att involvera intressenterna i sitt 
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hållbarhetsarbete för att få fram viktig hållbarhetsinformation. Eftersom kommunala 

bolag har många intressenter har de ett ansvar att ta hänsyn till alla intressenter vid 

upplysning av hållbarhetsinformation (Greiling & Grüb, 2014), vilket även gäller 

kommuner (Tagesson m fl., 2011). Zhou (2011) menar att intressenters påtryckningar 

påverkar hållbarhetsredovisningen, något som även kan ses i Kommun A (Intervjuperson 

A1; Intervjuperson A2). I Kommun A driver näringslivet kommunen att utveckla sitt 

hållbarhetsarbete, som i sin tur påverkar hållbarhetsrapporteringen. Zhou (2011) säger 

dessutom att organisationer ibland kan utforma sin hållbarhetsredovisning med ett 

intressentperspektiv, något som är synligt både i Kommun A och i Kommun B. När 

kommunerna involverar sina intressenter i hållbarhetsredovisningen, kan det tolkas som 

att ett intressentperspektiv har tillämpats.  

6.4. Utmaningar 

Både Kommun A och Kommun B har infört nya arbetssätt gällande 

hållbarhetsredovisning, vilket har inneburit utmaningar för kommunerna. 

Intervjupersonerna i Kommun A har känt osäkerhet kring hur social hållbarhet ska 

kopplas ihop med ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet samt insett 

svårigheterna med de breda mål som Agenda 2030 innebär. Intervjupersonen i Kommun 

B har uttryckt en oklar bild över hur hållbarhetsinformation ska redovisas samt att de 

lagar och regelverk som finns inte uttrycker konkreta mål, vilket leder till en osäkerhet 

kring vilken hållbarhetsinformation som ska redovisas. En punkt som båda kommuner 

har som utmaning är att kunskapsområdet behöver utvecklas och en kunskapsinlärning 

krävs, precis så som Massa m fl. (2015) beskriver i sin studie om hållbarhetsrapportering. 

Eftersom både Kommun A och Kommun B ser utmaningar med implementeringen av 

nya arbetssätt, kan det tolkas som att de antingen är i upptiningsfasen eller rörelsefasen i 

förändringen av sina nya arbetssätt (Massa m fl., 2015). Därmed skulle ett enhetligt 

ramverk kunna ge vägledning för ett lämpligt arbetssätt och på så sätt minska osäkerheten 

i kommunerna, vilket i sin tur kan stärka kommuners legitimitet. Ett sådant ramverk kan 

vara till hjälp för att frysa in (Massa m fl., 2015) det nya hållbarhetstänket och bidra till 

ett tydligare arbetssätt.  

Intervjuperson B menar att lagar och regelverk saknar direkta riktlinjer för vilken 

information som ska inkluderas i hållbarhetsredovisningen och vilken form det ska ta. 
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Tagesson m fl. (2011) menar däremot att ytterligare reglering hade inneburit att 

kommunerna blir mindre självstyrda och desto mer styrda av staten. Intervjuperson B 

säger emellertid att till exempel lagkravet för kommuner om god ekonomisk hushållning 

inte nämner vad som faktiskt är god ekonomisk hushållning, utan att kommunen själv ska 

argumentera för vad det innebär. Intervjuperson B utvecklar med att god ekonomisk 

hushållning därmed kan bli snedvridet om en kommun vill framställa sig själv i god dager. 

Detta beteende kan beskrivas med hjälp av institutionell teori (Deegan & Unerman, 

2011). En kommun har lagkrav på sig att redovisa om god ekonomisk hushållning, vilket 

visar på normativ isomorfism (Deegan & Unerman, 2011). Alla kommuner kommer att 

redovisa om god ekonomisk hushållning i och med att det är lagkrav att rapportera det. 

Däremot kan informationen bli snedvriden om kommunen i fråga vill framstå i god dager. 

Detta beteende går i linje med den institutionella teorins begrepp decoupling, som menar 

att organisationens beteende skiljer sig från det organisationen framställer det som att de 

gör (Deegan & Unerman, 2011). En kommun kan alltså visa god ekonomisk hushållning 

utan att det stämmer med verkligheten, så länge kommunen kan argumentera för att de 

anser att deras beteende uppfyller deras självsatta mål. Utifrån vår empiri kan vi inte se 

beteende som matchar decoupling (Deegan & Unerman, 2011) i de kommuner som 

studerats, men vi tolkar det som att det finns risk för att kommuner med hjälp av sådant 

beteende kan behålla legitimitet.  

6.5. Best Practice 

Under intervjuerna med båda kommuner fick vi vetskap om att det är sannolikt att 

samtliga 290 svenska kommuner har utmaningar med att tillämpa hållbarhetsredovisning 

på så sätt att alla tre dimensionerna av hållbarhet når balans. Utifrån samlad empiri, som 

ovan diskuterats, har vi fått en uppfattning om att det är komplicerat att inkludera den 

sociala och miljömässiga dimensionen i en organisations styrningsmodell samt redovisa 

denna information som en helhet i årsredovisningen. Enligt samtliga intervjupersonerna 

saknar nuvarande lagar och regelverk direkta riktlinjer för vilken information som ska 

inkluderas i hållbarhetsredovisningen och vilken form den ska ta. Därmed blir det upp till 

kommunerna att hitta det bästa sättet att inkludera hållbarhetsredovisning i sina rapporter 

som är både tidskrävande och resurskrävande. Samtliga intervjupersoner menar även att 

vissa kommuner samarbetar eller möts på olika sammanträden för att lära av varandra. 
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Utifrån vårt perspektiv förefaller det sannolikt att med tiden kommer kommuner att 

anamma ett arbetssätt som liknar varandras. Institutionell teori belyser detta beteende i 

sin mimetiska isomorfism (Deegan & Unerman, 2011), som innebär att kommuner 

plagierar en annan framgångsrik kommuns strategi på grund av osäkerhet och för att öka 

sina komparativa fördelar och därmed få legitimitet. Dock är intervjupersonerna tydliga 

med att en enhetlig best practice skulle underlätta hållbarhetsredovisning i kommunerna 

eftersom det blir lättare att avgöra vad som är väsentligt att fokusera på och upplysa om. 

Tydligare “spelregler” skulle kunna bidra till en mer rättvis jämförbarhet men även öka 

transparens.  Med det sagt har vi även fått en uppfattning om, utifrån intervjuerna med 

intervjupersonerna i både Kommun A och i Kommun B, att ett sådant ramverk inte kan 

vara en lag i sig utan det ska utformas på så sätt att det blir attraktivt för kommunerna att 

ansluta sig till. Enligt samtliga intervjupersoner ska kommunerna ha möjlighet att själv 

bestämma vad som är relevant, vilka utmaningar som kommunen ska fokusera på och vad 

exakt som ska mätas.  

Utifrån vetskapen från samlad empiri tyder det på att eftersom alla kommuner ser olika 

ut och har olika utmaningar att hantera skulle en exakt “mall” inte lösa komplexiteten i 

hållbarhetsredovisningen. Detta går i linje med Tagessons m fl. (2011) studie där de 

menar att lagar skulle minska kommuners självstyre. Även Domingues m fl. (2017) menar 

att en kommuns drivkraft till att hållbarhetsredovisa kommer från viljan att visa 

transparens och hållbart agerande. Vid en mer reglerad hållbarhetsredovisning kan det 

tolkas som att kommuners drivkraft för att redovisa hållbarhet påverkas negativt. Även 

självstyret kan påverkas negativt eftersom möjligheten att visa en rättvisande bild av 

kommunen blir begränsad med tvingande regelverk. Därmed kan en kommuns verkliga 

utmaningar bli förbisedda, varpå en exakt mall alltså inte skulle vara till hjälp vid 

bedömning av väsentlig information som ska hållbarhetsredovisas.  
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7. Avslutande diskussion och slutsats 

Detta kapitel inleds med en diskussion och därefter besvaras våra frågeställningar och 

slutsatser dras. Därefter presenteras studiens bidrag och till sist avslutas kapitlet med egna 

reflektioner och förslag till vidare forskning. 

7.1. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att kartlägga och förstå svenska kommuners 

hållbarhetsrapporteringsprocess, med fokus på väsentlighet och intressentengagemang. 

Utöver syftet har två frågeställningar formats, nämligen hur kommuner kommer fram till 

vilken hållbarhetsinformation som är väsentlig i hållbarhetsredovisningsprocessen samt 

vilken roll har intressentengagemanget i hållbarhetsredovisningsprocessen. Denna 

fallstudie undersöker två svenska kommuner, nämligen Kommun A, som är en medelstor 

kommun och Kommun B, som är en mindre kommun. Vi har analyserat dessa två 

kommuners årsredovisningar genom att fokusera på hållbarhetsinformation under åren 

2016 till 2018, samt intervjuat nyckelpersoner som är involverade i 

hållbarhetsrapporteringsprocessen. Dessa nyckelpersoner är en miljösamordnare och en 

politiker i Kommun A samt en verksamhetsutvecklare i Kommun B. Vi har utfört två 

intervjuer i Kommun A och en intervju i Kommun B. Vidare har intervjuerna kodats och 

analyserats för att kunna besvara studiens frågeställningar och argumentera för studiens 

resultat. Vi hade som avsikt att intervjua fler personer, men på grund av arbetsbelastning 

i Kommun A och att det inte fanns någon möjlighet att intervjua fler personer i Kommun 

B, har fler intervjuer inte kunnat genomföras. Det fanns även en önskan att besöka 

Kommun A, men på grund av rådande Covid-19 pandemi har det inte varit lämpligt. 

Under studiens gång har vi fått förståelse för att kommuners 

hållbarhetsrapporteringsprocess är ett komplext område med många utmaningar som 

kommunerna ställs inför, vilket även tidigare forskning belyser (Massa m fl., 2015), samt 

att det är ett stort antal tjänstepersoner som är inblandade i processen. Eftersom 

hållbarhetsrapportering är ett område som förändras med tiden, måste kommuner kunna 

anpassa arbetssättet efter rådande förhållanden. Vidare har kommuner mindre lagkrav på 

sig när det kommer till vilken hållbarhetsinformation som de ska upplysa om jämfört med 

privata företag, vilket gör att väsentlighetsbedömning blir mer komplext men även mer 

omfattande. Denna uppfattning överensstämmer inte med studien av Montecalvo m fl. 
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(2018), som menar att all väsentlig information gällande sociala och miljömässiga 

hållbarhetsaspekter rapporterades när ramverket GRI infördes i det statligt ägda företag 

som studerats. Intressentengagemanget har en betydande roll för båda kommuner, 

eftersom båda kommuner söker intressenters deltagande genom intressentdialoger för att 

kommunerna ska kunna utveckla sina hållbarhetsprogram och för att framstå som 

legitima och skapa transparens, vilket går i linje med Domingues m fl. (2017) studie om 

organisationers interna motivering för att upprätta hållbarhetsredovisning. Att kommunen 

vill framstå som legitim och transparent kan även förklaras av legitimitetsteorin, men 

deras önskan att inkludera alla intressenter kan även förklaras av intressentteorins etiska 

gren (Deegan & Unerman, 2011). Vidare menar kommunerna att ytterligare en utmaning 

i hållbarhetsrapporteringsprocessen ligger i att intressenternas input kan vara svår att 

inkludera som hållbarhetsinformation eftersom intressenterna har olika behov och syn på 

vad som är viktigt, ett dilemma som bekräftas av studien av Zhou (2011), speciellt när 

det är många intressenter som ska ta hänsyn till. Intressenternas input och påtryckningar 

på kommunernas hållbarhetsrapportering kan även förklaras av institutionell teori 

(Deegan & Unerman, 2011). Eftersom kommunerna inte har tydliga regelverk som är 

anpassade för kommuner och som ger vägledning, tar det tid och kräver resurser för 

kommunerna att hitta bästa lösningen. Därför finns en önskan om en best practice för 

hållbarhetsrapportering som skulle ge vägledning och vara frivilligt för kommuner att 

ansluta sig till (Intervjuperson A1; Intervjuperson A2; Intervjuperson B). 

7.2. Slutsats 

Utifrån studiens syfte som handlar om hållbarhetsredovisningsprocessen i svenska 

kommuner, med fokus på väsentlighet och intressentengagemang, har vi formulerat två 

frågeställningar som vi kommer att besvara i följande delkapitel. 

7.2.1. Forskningsfråga 1 

Hur kommer kommuner fram till vilken hållbarhetsinformation som är väsentlig i 

hållbarhetsredovisningsprocessen? 

Kommunerna som undersökts i denna studie menar att personerna som tar fram budgeten 

för kommunkoncernen föreslår riktningsmål och nyckeltal som ska följa upp målen och 

presenterar dessa för kommunfullmäktige, som fattar de slutliga besluten om vilka mål 
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som ska uppnås och vad som ska fokuseras på under året. Även intressentdialoger förs 

för att ta reda på vad intressenterna anser vara viktig hållbarhetsinformation att rapportera 

om. Alltså är det genom intressentdialoger, personer som tar fram budgeten och politiker 

som kommuner kommer fram till vilken information som anses väsentlig att upplysa om 

och vad som ska prioriteras under året i hållbarhetsredovisningen. Intressentteorin kan 

beskriva kommunernas involvering av intressenter i hållbarhetsarbetet, eftersom de 

eftersöker intressenternas synpunkter och intressenterna kan därmed påverka 

väsentlighetsbedömningen (Deegan & Unerman, 2011). Trots detta framkommer det från 

den insamlade empirin att det är komplext att komma fram till vad som är väsentligt och 

detta är tydligt uttalat i båda kommuner, men främst i intervjun med Intervjuperson B. 

Även tidigare forskning (Zhou, 2011) visar på detta dilemma. Vidare har beslutstagarna 

i de olika instanserna inte samma syn på vilken hållbarhetsinformation som är väsentlig, 

vilket är tydligast i Kommun B. En annan uppfattning är att det finns risk för att 

hållbarhetsinformation som kommuner i allmänhet väljer att informera om kan 

snedvridas genom att kommuner kan sätta upp hållbarhetsmål som är lätta att uppnå och 

därmed påvisa god ekonomisk hushållning och hållbarhet, vilket inte alltid 

överensstämmer med verkligheten. Denna aspekt av hållbarhetsredovisning har även 

noterats i tidigare forskning om kommunala bolag (Greiling & Grüb, 2014). Även 

legitimitetsteorin kan beskriva detta beteende eftersom organisationer är beroende av att 

omvärlden uppfattar dem som legitima (Deegan & Unerman, 2011). Vidare kan 

institutionell teori beskriva beteendet genom termen decoupling, som innebär att 

organisationer inte agerar på samma sätt i verkligheten som de visar utåt (Deegan & 

Unerman, 2011). Därmed önskar både Kommun A och Kommun B att det fanns en best 

practice för att motverka snedvridning men även för att öka jämförbarheten mellan 

kommunerna på ett rättvist sätt. Detta skulle även spara resurser och tid för att hinna med 

i hållbar utveckling. Till sist hade best practice underlättat kommunernas arbete med hur 

väsentlig information som ska inkluderas i hållbarhetsredovisningen tas fram och därmed 

skulle det bidra till att underlätta systematiseringen av informationen i 

hållbarhetsredovisningen så att den blir mindre fragmenterad (Tagesson m fl., 2011). 
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7.2.2. Forskningsfråga 2 

Vilken roll har intressentengagemanget i hållbarhetsredovisningsprocessen? 

Både Kommun A och Kommun B anser att intressentengagemang är otroligt viktigt, 

däremot är inte alla intressentgrupper engagerade i hållbarhetsfrågor och 

hållbarhetsrapportering. Kommun A märker av att näringslivet är särskilt drivande i 

hållbarhetsfrågor och vill få kommunen mer engagerad, exempelvis när det gäller hållbart 

byggande. Även om inte alla intressentgrupper i Kommun A är engagerade i alla 

hållbarhetsfrågor finns det ett sammanställt driv som får kommunen att utveckla 

arbetssättet runt hållbarhetsfrågor, något som kan beskrivas med hjälp av intressentteorin 

(Deegan & Unerman, 2011). En annan faktor som har en påverkan på båda kommuners 

arbetssätt kring hållbarhetsinformation men även deras möjlighet att genomdriva vissa 

förändringar samt vilka områden som ska fokuseras på är hur omvärlden ser ut, till 

exempel kriser eller pandemier, vilket kan förklaras av institutionell teori (Deegan & 

Unerman, 2011). Båda kommuner försöker nå ut till sina intressenter för att skapa 

dialoger och därmed legitimitet, bland annat genom olika evenemang och möten men 

även via kommunens hemsida, vilket kan förklaras med legitimitetsteorin (Deegan & 

Unerman, 2011). Greiling och Grüb (2014) menar att det är viktigt att involvera alla sina 

intressenter och denna ambition ser vi i båda kommuner. Att skapa dialoger med 

intressenter är dock en utmaning för kommunerna och båda kommuner vill utveckla bättre 

arbetssätt för att nå ut till och inkludera alla intressenter i hållbarhetsarbetet, vilket 

stämmer överens med studien av Domingues m fl. (2017) som beskriver organisationers 

interna motivering för hållbarhetsrapportering. För att sammanfatta har 

intressentengagemanget en tydlig roll eftersom intressenterna påverkar och är med och 

avgör vilken information som ska beaktas och inkluderas i hållbarhetsredovisningen, men 

även vad som är väsentligt att fokusera på under det närmaste året. Det kan läsas mellan 

raderna att intressenter i form av väljare har en påverkan vad som ska fokuseras på under 

året eftersom politikerna i kommunfullmäktige, som beslutar om vad som är väsentligt, 

är folkvalda. Båda kommuner menar att alla intressenters deltagande är viktig för att 

kunna skapa en förändring och vara en hållbar kommun eftersom kommunerna inte kan 

åstadkomma förändringar på egen hand.  
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7.3. Studiens bidrag 

Nedan presenteras studiens teoretiska bidrag som är kopplat till teorier och tidigare 

forskning, praktiska bidrag som är till för att bidra till kommuners förståelse samt 

samhällsbidrag som belyser hållbarhetsrapporteringens och ramverkens betydelse. 

7.3.1. Teoretiskt bidrag 

Från tidigare forskning har vi kunskap om att det kan vara svårt att implementera nya 

arbetssätt i en organisation (Massa m fl., 2015) eftersom det tar både tid och är en 

inlärningsprocess för alla inblandade i organisationen. Detta är någonting som bekräftas 

av vår studie, eftersom intervjupersonerna berättar om utmaningar och svårigheter att 

hitta ett rätt arbetssätt samt att implementera det nya arbetssättet i sin styrning så att alla 

hållbarhetsdimensioner når en balans. Det som även framkommer är att kommunen som 

en organisation inte kan genomföra förändringar själv, utan måste ha hjälp från alla sina 

intressenter och därmed är en demokratisk dimension viktig att inkludera i en kommuns 

hållbarhetsprocess. Det innebär att samhällskontraktet mellan intressenter och kommun 

måste fungera och upprätthållas för att kommunen ska behålla legitimitet. Intressenternas 

engagemang bidrar till en helhet och ett hållbart samhälle. 

Zhou (2011) menar att intressenters påtryckningar påverkar väsentlighetsbedömningen i 

organisationer och gör det mer komplext för organisationer att bedöma vilken information 

som är viktig att ta upp i hållbarhetsredovisningen. Intressenter vill att organisationer har 

med den hållbarhetsinformation som intressenterna tycker är viktig, vilket kan resultera i 

att hållbarhetsredovisningen blir för lång eller att den inte innehåller den information som 

intressenterna anser vara viktig (Zhou, 2011). Därmed kan intresset för 

hållbarhetsredovisningen bli mindre intressant för intressenter att läsa, vilket kan märkas 

av i båda kommuner, där intervjupersonerna menar att vissa intressentgrupper inte tar del 

av årsredovisningar. Dessa intressentgrupper är bland annat invånare i kommunen. 

Däremot menar Kommun A att näringslivet driver på kommunen att utveckla sitt 

hållbarhetsarbete, vilket i sin tur påverkar hållbarhetsredovisningen. Detta kan kopplas 

till intressentteorins styrningsgren som menar att vissa intressenter är starkare och har 

mer makt att påverka kommunen. Men även om vissa intressenter kan ha mer makt att 

påverka, är kommunerna måna om alla sina intressenter och vill att de ska vara delaktiga 

och ha en röst. Kommunerna menar själva att de måste bli bättre på att hitta nya sätt att 
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nå alla sina intressenter, men de menar även att best practice hade underlättat 

bedömningen av vad som är väsentligt att fokusera på och upplysa om men även hur man 

tar intressenterna i beaktning vid väsentlighetsbedömningen. 

Samtidigt menar Tagesson m fl. (2011) att regelverk med lagkrav hade påverkat 

kommunernas självstyre och att de därmed inte hade kunnat anpassa 

hållbarhetsredovisningen till sitt unika fall och därmed skulle det vara svårt att uppnå en 

hållbar kommun. Detta bekräftas även av kommunerna, eftersom de eftersöker ett 

enhetligt ramverk anpassat till kommuner, men menar att detta ramverk inte bör vara 

tvingande. Detta kan kopplas till institutionell teori där det skulle vara mer lämpligt med 

en normativ isomorfism än en koersiv isomorfism, eftersom kommuner välkomnar ett 

ramverk som är attraktivt att följa men inte är tvingande. Utifrån samlad empiri kan vi 

komma till liknande slutsatser gällande ramverk som Tagesson m fl. (2011), men vi kan 

inte generalisera eftersom vi endast har undersökt två kommuner. 

7.3.2. Praktiskt bidrag 

Tidigare forskning (Tagesson m fl., 2011) menar att kommuner har en tendens att 

hållbarhetsredovisa information på ett fragmentariskt sätt men empirin i denna studie 

visar att kommuner gör ansträngningar med hjälp av Agenda 2030 och IR ramverk för att 

förbättra sin hållbarhetsredovisning. Därmed har vi förstått att det är viktigt att kommuner 

strukturerar upp hållbarhetsredovisningen för att intressenter, men kanske särskilt 

medborgare, ska bli engagerade i hållbarhetsarbetet men även att de tar del av 

hållbarhetsrapporten. Från empirin i denna studie kunde vi se att medborgare inte var 

särskilt intresserade av årsredovisningar, vilket innebär att kommuner behöver försöka 

hitta ett bättre sätt att strukturera upp information så att medborgare bli intresserade och 

engagerade.  

7.3.3. Samhällsbidrag 

Under studiens gång har det framkommit att ett hållbart samhälle är ett tillstånd som 

måste uppnås för att kunna leva ett bra liv och ha en välbehållen planet för framtida 

generationer, därmed har även kommunerna ett stort ansvar att bidra till detta. Vi har 

blivit medvetna om att hållbarhetsredovisning är ett komplext område med många 

utmaningar som kommunen står inför, både vid bedömning av väsentlighet men även 
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gällande intressentengagemang. Eftersom kommunerna i denna studie själva tydligt 

uttryckt en önskan om ett ramverk för vägledning i hållbarhetsrapporteringsprocessen, 

anser vi att det skulle behövas ett ramverk där kommunerna kan ansluta sig frivilligt för 

att underlätta deras hållbarhetsarbete i syfte att spara både resurser och tid.  Däremot, som 

Tagesson m fl. (2011) poängterar, får det inte vara påtvingande eller lagkrav. Utifrån 

empirin har en förståelse skapats att hållbarhetens tre dimensioner inte kan hållas åtskilda 

utan måste balansera för att ett hållbart samhälle ska kunna nås samt att varje individ ska 

vara medveten om och ta ansvar för sitt eget agerande.  

7.4. Egna reflektioner och förslag till framtida forskning 

Denna studie har begränsningar när det kommer till generalisering eftersom vi utfört en 

fallstudie med enbart två kommuner och tre intervjupersoner. Vidare är kommuner olika 

och vi kan därför inte påstå att våra resultat gäller för alla kommuner, men vi kan 

möjligtvis koppla resultaten till liknande fall. Denna studie är till för att skapa förståelse 

för hur hållbarhetsredovisningsprocessen ser ut i de två svenska kommuner som 

undersökts samt att besvara hur kommuner kommer fram till vad som är väsentligt och 

vilken roll intressentengagemanget har. Empirin i denna studie är inte tillräcklig för att 

kunna ha djupare analyser kring skillnader i kommuners hållbarhetsredovisningsprocess 

och därmed skulle vidare framtida forskning kunna undersöka det området. Samtidigt är 

arbetssätten med Agenda 2030 och IR relativt nya och därför skulle en liknande studie i 

framtiden kunna undersöka dessa ramverks påverkan på dels hållbarhetsredovisning och 

dels hållbarhetsarbete. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

1. Kan du presentera dig, din bakgrund och utbildning? 

2. Vilken är din position på kommunen och vilka är dina arbetsuppgifter? 

3.  Kan du beskriva hållbarhetsrapporteringsprocessen? Hur organiserar ni 

hållbarhetsarbetet och vilka individer är involverade i hållbarhetsrapporten? Hur 

ser årscykeln ut? 

4. Hur ser kommunens förutsättningar ut för hållbarhetsarbetet och 

hållbarhetsrapporteringen? Anser du att den interna kompetensen är välutvecklad 

för ett effektivt arbete? Vilka problem stöter ni på? 

5. Hur ser du på kommunens hållbarhetsarbete?  Arbetar ni med de tre 

dimensionerna – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet - som en helhet? 

Finns det något som särskilt prioriteras? Vilken sorts information vill ni helst 

upplysa om (mest väsentlig)? (Hur kommer man fram till vad som är väsentligt?) 

6. Använder ni er av några ramverk som stöd för hållbarhetsrapporteringen? Vilket, 

varför? T. ex. SIS/GRI? 

7. Vi har förstått att kommunen implementerat Agenda 2030. Har ni några konkreta 

mål och aktiviteter? Vilka anledningar finns det till att just dessa mål satts upp? 

Vilken tidsram har ni för målen? Kan man se konkreta resultat? Finns det några 

utmaningar för att koppla dessa globala mål till den kommunala styrningen samt 

hur ni hållbarhetsrapporterar? 

8. Varför har kommunen förändrat sitt hållbarhetsarbete just nu? (implementering 

av Agenda 2030) (pga. förändringar i omvärlden, politik eller personal?) 

9. Har ni identifierat några väsentliga hållbarhetsrisker och har ni utvecklat planer 

för hur dessa risker ska hanteras? 

10. Finns det en samverkan med andra kommuner för att främja hållbarhetsarbetet? 

Hur ser denna samverkan ut? (För att lära av varandra och med gemensamma 

krafter verka för att nå hållbarhetsmålen) 

11. Vilken roll har intressentengagemang?  
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12. Hur ser intressenternas intresse ut för ert hållbarhetsarbete/ Har intresset för ert 

hållbarhetsarbete ökat den senaste tiden? Från vilka intressenter ökar intresset 

mest? 

13. Hur kommunicerar kommunen sitt bidrag till en hållbar utveckling till externa 

parter? Vilka intressenter anses som viktiga? 

14. Hur bidrar kommunen till hållbar utveckling? 

15. Anser ni att det behövs en utvecklad ”best practice” eller ett ramverk för 

hållbarhetsrapportering, för att öka jämförbarheten, ge vägledning och underlätta 

hållbarhetsredovisning? 

16. På vilket sätt skapar hållbarhetsrapporteringen värde för kommunen? (Attraktiv 

kommun för medborgare, arbetstagare m.m.) 

 

 

 


