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Sammanfattning	
Hållbarhetsredovisning är ett ämne som har blivit mycket aktuellt under den senaste tiden 
i såväl den privata sektorn som i den offentliga. Begreppen “ hållbar utveckling” och 
“Corporate Social Responsibility” (CSR), eller hållbart företagande är grunden till 
hållbarhetsredovisningen och de yttre krav på transparens organisationer har. Den 
oberoende organisationen Global Reporting Initiative (GRI) har haft stor betydelse för 
hållbarhetsredovisning då de erbjuder riktlinjer för hur organisationer ska redovisa sin 
hållbarhetspåverkan. För svenska bolag har hållbarhetsredovisning tidigare skett på 
frivillig grund men nu har det för vissa företag kommit att bli obligatoriskt. Statligt ägda 
företag har sedan 2007 varit tvingade att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer. Dessa 
regler omfattar dock inte andra offentliga inrättningar såsom myndigheter, regioner, 
landsting eller kommuner vilket innebär att de inte har några gemensamma regler eller 
principer kring redovisning av hållbarhet. Det finns många studier som undersökt på 
sambandet mellan hållbarhet och ekonomisk prestation hos hos vinstdrivande företag, 
och majoriteten av dessa har funnit ett svagt positivt samband mellan hållbarhet och 
finansiella värden men måttenheterna som används har varit inkonsekventa. De studier 
som finns har fokuserat på vinstdrivande företag och det efterfrågas mer forskning kring 
sambandet inom den offentliga sektorn. Det finns dock en brist på gemensamma riktlinjer 
och mått inom den offentliga sektorn, men det finns ett antal intresseorganisationer där 
kommuner gemensamt arbetar mot hållbarhet. En sådan organisation är Sveriges 
ekokommuner (SEKOM) som samlar in och publicerar tolv “gröna nyckeltal” och denna 
undersökning kommer med hjälp av dessa nyckeltal undersöka om det finns ett samband 
mellan kommunernas finansiella prestation och hållbarhet.  
 
Studiens huvudsyfte är att undersöka sambandet mellan hållbarhetsrelaterade nyckeltal 
som Sveriges ekokommuner publicerar och finansiella mått från kommunernas 
årsredovisningar under åren 2012-2014. De finansiella måtten i undersökningen är årets 
resultat, avkastning på totala tillgångar samt årets kostnader och av de tolv gröna 
nyckeltalen kommer vi undersöka sex stycken. Utöver de finansiella måtten kommer vi 
även att undersöka sambandet mellan de gröna nyckeltalen och befolkningstillväxt, och 
till sist kommer vi att testa om det finns några skillnader i resultat mellan de kommuner 
som är medlemmar i SEKOM och de som inte är det. För att undersöka detta formulerades 
sex hypoteser som sedan testades med hjälp av fem regressionsanalyser och ett t-test. 
Resultatet visade att det fanns signifikanta variabler i alla utom ett test och vi kunde 
därmed förkasta fyra av fem hypoteser. De signifikanta resultaten visade främst på 
positiva resultat gällande sambandet mellan hållbarhet och finansiell prestation.  
  



	

 
  



	

Förord	
Vi har skrivit denna uppsats som avslutande del av Civilekonomprogrammet på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet under vårterminen 2017.  
 
Vi vill rikta ett tack till vår handledare Rickard Olsson för det stöd och den respons som 
vi fått under arbetets gång.  
 
 
 
Umeå, 2017-05-08  
 
Paulina Svensson           Martin Ahnskog 
  



	

 

 
  



	

Innehållsförteckning	
1 Inledning ....................................................................................................................... 1 
1.1 Problembakgrund ..................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ................................................................................................................... 2 
1.3 Problemformulering ................................................................................................................. 4 
1.4 Syfte ......................................................................................................................................... 4 
1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag ................................................................................................ 4 
1.6 Avgränsningar .......................................................................................................................... 5 
2 Teoretisk metod ............................................................................................................ 6 
2.1 Förförståelse ............................................................................................................................. 6 
2.2 Kunskapssyn ............................................................................................................................ 6 
2.3 Vetenskapligt synsätt och perspektiv ....................................................................................... 7 
2.4 Angreppssätt ............................................................................................................................ 7 
2.5 Kvantitativ metod ..................................................................................................................... 8 
2.6 Översikt av teoretisk metod ..................................................................................................... 8 
2.7 Litteratursökning ...................................................................................................................... 9 
2.8 Källkritik .................................................................................................................................. 9 
3 Teoretiska referensramar ......................................................................................... 11 
3.1 Triple Bottom Line ................................................................................................................ 11 
3.2 Institutionell teori ................................................................................................................... 12 
3.3 Intressentteori ......................................................................................................................... 14 
3.4 Legitimitetsteorin ................................................................................................................... 15 
3.5 De gröna nyckeltalen ............................................................................................................. 17 
3.6 Teorimodell ............................................................................................................................ 20 
4 Tidigare forskning ..................................................................................................... 22 
4.1 Tidigare forskning inom området .......................................................................................... 22 
4.2 Tidigare forsknings relation till kommuner ........................................................................... 23 
4.3 Hypoteser ............................................................................................................................... 24 
5 Metod .......................................................................................................................... 26 
5.1 Undersökningsmetod ............................................................................................................. 26 
5.2 Urval och population .............................................................................................................. 27 

5.2.1 Bortfall ............................................................................................................................ 27 
5.3 Tidshorisont ........................................................................................................................... 27 
5.4 Datainsamlingsmetod ............................................................................................................. 28 

5.4.1 Databearbetningsmetod ................................................................................................. 29 
5.5 Statistiska tester ..................................................................................................................... 29 

5.5.1 Beroende och oberoende variabler ................................................................................ 29 
5.5.2 Kontrollvariabel ............................................................................................................. 31 
5.5.3 Regressionsanalys .......................................................................................................... 33 

6 Resultat och analys .................................................................................................... 35 
6.1 Beskrivande statistik .............................................................................................................. 35 

6.1.1 Medlemmar i Sveriges ekokommuner ............................................................................. 35 
6.1.2 Övriga kommuner ........................................................................................................... 36 

6.2 Korrelationsmatris .................................................................................................................. 37 
6.3 Regressionsdiagnostik ............................................................................................................ 38 
6.4 Resultat och analys ................................................................................................................ 39 

6.4.1 Resultat av årets resultat ................................................................................................ 39 
6.4.2 Analys av årets resultat .................................................................................................. 40 
6.4.3 Resultat av avkastning på totala tillgångar .................................................................... 41 
6.4.4 Analys av avkastning på totala tillgångar ...................................................................... 42 
6.4.5 Resultat av årets kostnader ............................................................................................ 43 



	

6.4.6 Analys av årets kostnader ............................................................................................... 44 
6.4.7 Resultat av befolkningstillväxt ........................................................................................ 45 
6.4.8 Analys av befolkningstillväxt .......................................................................................... 46 
6.4.9 Resultat skillnad mellan kommuner ................................................................................ 47 
6.4.10 Analys skillnad mellan kommuner ................................................................................ 47 

6.5 Sammanfattning ..................................................................................................................... 48 
7 Diskussion och slutsats .............................................................................................. 50 
7.1 Diskussion .............................................................................................................................. 50 
7.2 Slutsats ................................................................................................................................... 51 
8 Sanningskriterier och fortsatt forskning ................................................................. 53 
8.1 Sanningskriterier .................................................................................................................... 53 

8.1.1 Validitet .......................................................................................................................... 53 
8.1.2 Reliabilitet ...................................................................................................................... 53 
8.1.3 Generaliserbarhet ........................................................................................................... 54 

8.2 Förslag på fortsatt forskning .................................................................................................. 54 
Referenser ...................................................................................................................... 57 
Appendix 1 - Korrelationsmatris ................................................................................. 64 

Appendix 2 – Ekokommuner i urvalet ........................................................................ 65 
 

Tabeller och figurer 

Tabell 1. Beskrivande statistik, beroende och oberoende variabler, SEKOM ............................. 35 
Tabell 2. Beskrivande statistik, oberoende variabler, SEKOM och övriga ................................. 37 
Tabell 3. Regressionsanalys med årets resultat som beroende variabel och de gröna nyckeltalen 

som oberoende variabler ..................................................................................................... 40 
Tabell 4. Regressionsanalys med avkastning på totala tillgångar som beroende variabel och de 

gröna nyckeltalen som oberoende variabler ........................................................................ 42 
Tabell 5. Regressionsanalys med årets kostnader som beroende variabel och de gröna 

nyckeltalen som oberoende variabler .................................................................................. 43 
Tabell 6. Regressionsanalys med befolkningstillväxt som beroende variabel och de gröna 

nyckeltalen som oberoende variabler .................................................................................. 45 
Tabell 7. Resultat av t-test, SEKOM-medlemmar och övriga kommuner ................................... 47 
 
Figur 1. Sammanfattning av teoretisk metod ................................................................................. 8 
Figur 2. Teorimodell .................................................................................................................... 21 

	 	



	 1	

1	Inledning	
 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till det forskningsområde vi valt att 
studera närmare. Kapitlet inleds med problembakgrunden som beskriver hur hållbarhet 
inom redovisningsområdet har utvecklats. Därefter följer problemdiskussionen där 
tidigare forskning på området presenteras vilket sedan övergår till en 
problemformulering och ett syfte. Avslutningsvis presenteras studiens praktiska och 
teoretiska bidrag samt de avgränsningar som är gjorda.  

 

1.1	Problembakgrund	
Intresset för hållbarhetsredovisning är stort bland de Svenska företagen vilket syns tydligt 
i KPMG:s undersökning av hållbarhetsrapportering där Sverige är det 10:e bästa landet i 
världen (KPMG, 2017). Undersökningen som gjordes 2015 är den 9:e sedan starten 1993 
visar även att 82 procent av företagen i Sverige inkluderar hållbarhetsinformation i 
årsredovisningarna (KPMG, 2017). Hållbarhetsredovisning är därmed redan integrerade 
i många företag, men själva definitionen av hållbarhetsredovisning kan variera. Enligt 
Frostenson et al. (2015, s. 8) kan hållbarhetsredovisning definieras som “en ram för att 
redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets verksamhet”. 
Begreppet definieras av Global Reporting Initiative (GRI, u.å.a, s. 6) som ett sätt att 
“mäta, prestera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen 
för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling”. 
Hållbarhetsredovisning består av två komponenter: redovisning och hållbar utveckling. 
Själva begreppet hållbar utveckling fick fäste år 1987 i och med Förenta nationernas (FN) 
rapport “Vår gemensamma framtid” eller Brundtlandrapporten, som den också kallas 
(Frostenson et al., 2015, s. 9). I Brundtlandrapporten beskrivs hållbar utveckling som “en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland Commission, 1987, part 2, 1p.). En 
annan viktig händelse för begreppets spridning var miljökonferensen i Rio de Janeiro år 
1992 där över 170 länder enades om en gemensam agenda som skulle gälla för det 
tjugoförsta århundradet, vilket fick namnet Agenda-21 (Frostenson et al., 2015, s. 9). 
Frostenson et al. (2015, s. 9-10) menar att hållbar utveckling sedan 1990-talet har kommit 
att bestå av tre huvuddelar: miljö, samhälle och ekonomi vilket John Elkington, en pionjär 
bakom hållbarhetsredovisningen, tog fasta på när han presenterade termen Triple Bottom 
Line. Ett annat begrepp som fått fäste till följd av 1990-talets debatt om globalisering och 
socialt utanförskap är CSR (Frostenson et al., 2015, s. 13). 
 
Corporate Social Responsibility (CSR), eller hållbart företagande som det heter på 
svenska, är ett omdebatterat begrepp som utvecklats i flera aspekter under de senaste 60 
åren (Moura-Leite & Padgett, 2011, s. 528). Under 1950 fokuserade CSR främst på 
företag förpliktelser gentemot samhället men ingen vikt lades på de eventuella fördelar 
som fanns med CSR, men själva begreppet har utvecklats och används idag även som en 
strategi hos företag (Moura-Leite & Padgett, 2011, s. 535-536). På EU-kommissionens 
hemsida (2017) återfinns deras definition av CSR som lyder “företags ansvar för den egna 
verksamhetens påverkan på samhället”.  
 
Begreppet hållbar utveckling har dock kommit att hamna i skymundan av CSR på senare 
år, speciellt i företagsvärlden, och CSR:s betoning på transparens har fått en allt större 
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betydelse (Frostenson et al., 2015, s. 14). Hållbarhetsredovisningen och dess icke-
obligatoriska ramverk är för företag ett bra verktyg i deras arbete för öppenhet 
(Frostenson et al., 2015, s. 14). Eftersom det inte finns ett tvingande regelverk för 
hållbarhetsredovisningen utan endast riktlinjer har Global Reporting Initiative (GRI) haft 
stor betydelse (Frostenson et al., 2015, s. 14). GRI grundades i Boston, USA, 1997 och 
är idag en internationell oberoende organisation som erbjuder riktlinjer om hur 
verksamheters hållbarhetspåverkan ska redovisas (GRI, u.å.b; u.å.c). Riktlinjerna som 
används idag presenterades 2013 och kallas för G4 vilket är den fjärde generationens 
riktlinjer (GRI, u.å.b). Frostenson et al. (2015, s. 15) beskriver funktionen av 
hållbarhetsredovisning som ett instrument för styrning av både hållbarhetsprocesser och 
transparens. Författarna menar på att hållbarhetsredovisningen är ett sätt att möta kravet 
på transparens hos företag och att det erbjuder styrning av de identifierade 
hållbarhetsfrågor genom kontroll, mätning och målstyrning. Det är nämligen på lång sikt 
lönsamt att jobba med just hållbarhetsfrågor och CSR menar konsulter inom 
affärsområdet (Frostenson et al., 2015, s. 16). 
 
Gällande det arbete mot hållbarhet som sker på nationell nivå och inom den offentliga 
sektorn så finns det så kallade nationella miljömål. Sverige har 16 nationella miljömål 
som enligt Regeringskansliet (u.å.) är den gemensamma plattformen som används i det 
svenska miljöarbetet både nationellt och internationellt där alltifrån näringslivet till 
myndigheter är viktiga aktörer. Dessa fastställdes av regeringen år 1999 och har sedan 
dess kompletterats och förtydligats (Naturvårdsverket, 2017a). Det övergripande målet är 
det så kallade “Generationsmålet” som enligt Riksdagen definieras som följande: 
 
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser." (Naturvårdsverket, 2016a). 
 
Arbetet mot miljömålen sker på olika skikt i samhället och på grund av att många 
verksamheter som påverkar den lokala miljön tillhandahålls av Sveriges kommuner så 
har de enligt Naturvårdsverket (2016b) en mycket viktig roll i arbetet för att nå 
miljömålen. Det finns idag 290 kommuner, och dessa ansvarar för flera viktiga områden 
inom samhällsservicen och är skyldiga att bedriva ett flertal verksamheter för sina 
invånare (SKL, 2017a). Några av dessa är enligt Sveriges kommuner och landsting 
(SKLb): förskoleverksamhet, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, räddningstjänst, 
kollektivtrafik och stadsplanering, men även en del mer direkt miljörelaterade 
verksamheter såsom renhållning och avfallshantering och hälso- och miljöskydd. Många 
av kommunernas verksamheter har en direkt eller indirekt påverkan på det som något av 
de 16 nationella miljömålen riktar in sig på, och genom att översätta dessa till lokala mål 
gör många kommuner ett omfattande arbete för miljön. Dessa har på många platser 
integrerats med andra kommunala processer med betydelse för miljön såsom 
infrastruktur- och trafikplanering (Naturvårdsverket, 2016b). På grund av de 
obligatoriska verksamheterna som är relaterade till miljö och hållbarhet så är det naturligt 
att kommunerna spelar en viktig roll i Sveriges arbete mot de nationella miljömålen. 

1.2	Problemdiskussion	
Tidigare har hållbarhetsredovisning för svenska företag skett på frivillig grund men från 
och med 1 december 2016 kommer hållbarhetsredovisning bli obligatorisk för vissa bolag 
(Sveriges Riksdag, 2016). Det är företag med fler än 250 anställda och de som för de två 



	 3	

senaste åren har en nettoomsättning på mer än 350 miljoner samt en balansomslutning på 
175 miljoner för respektive år som kommer omfattas av de nya kraven 
(Justitiedepartementet, 2016, s. 8). Vilken utformningen hållbarhetsredovisningen ska ha 
är upp till företagen själva då den nya lagen endast ställer krav på att företagen ska 
redovisa hur de jobbar med frågor rörande miljö, sociala förhållanden, mänskliga 
rättigheter, personal och antikorruption (Sveriges Riksdag, 2016). Statligt ägda företag i 
Sverige har dock sedan 2007 varit tvungna att hållbarhetsredovisa enligt Global 
Reporting Initiative:s (GRI) riktlinjer (Regeringskansliet, 2007). Dessa regler gäller dock 
inte andra offentliga inrättningar såsom myndigheter, regioner, landsting eller kommuner 
som alltså inte har något gemensamt regelverk gällande hållbarhetsredovisningprinciper 
att förhålla sig till, och här efterlyser Larsson (2016) ett mer gemensamt medverkande för 
framväxten av ett hållbart samhälle. Bristen på gemensamma riktlinjer och mått på 
hållbarhet hos aktörer inom den offentliga sektorn har även belysts av Ball & Grubnic 
(2007, s. 243) som även påpekar att nästan uteslutande all forskning kring 
hållbarhetsredovisning har gjorts på vinstdrivande företag. De menar att offentliga aktörer 
skiljer sig från vinstdrivande organisationer genom att de offentliga har ett socialt ansvar 
och en social värdegrund, vilket i sin tur leder till att vi förväntar oss ett större socialt 
ansvarstagande (Ball & Grubnic, 2007, s. 243-244). 
 
Den finns många studier som har undersökt sambandet mellan hållbarhet och ekonomi 
hos vinstdrivande företag. Forskare har studerat kopplingen sedan 1970-talet, och sedan 
dess har flera tusen studier publicerats (Friede et al., 2015, s. 210). En genomgång av 159 
akademiska studier och företagsrapporter som undersökt sambandet mellan hållbarhet 
och företags finansiella resultat gjordes av Peloza & Yachnin (2008) och fann ett litet 
men positivt samband mellan hållbarhet och avkastning, men såg även att forskningen 
var inkonsekvent i både hur hållbarhet och den finansiella inverkan av 
hållbarhetsinvesteringar skulle mätas (s. iii). Ett av de större problemen som identifierats 
är dessutom svårigheten kring orsakssamband, och författarna frågar sig om det verkligen 
är hållbara företag som är mer lönsamma eller om det lika gärna kan vara så att det endast 
är redan lönsamma företag som engagerar sig i hållbarhet (Peloza & Yachnin, 2008, s. 1, 
6). En av de större litteraturgenomgångarna som publicerats gjordes av Friede et al. (2015, 
s. 210) där resultaten från över 2000 enskilda studier var med visade på ett tydligt icke-
negativt samband mellan hållbarhetsfaktorer och ekonomiska resultat.  
 
Forskare har bevisligen intresserat sig för sambandet mellan hållbarhet och finansiellt 
värde, men både Ball & Grubnic (2007, s. 243) och Sciulli (2011, s. 141) menar att de 
allra flesta studierna har fokuserat på vinstdrivande företag. Både Peloza & Yachnin 
(2008, s. 15) och Van Beurden & Gössling (2008, s. 421) menar även att måttenheterna 
som använts i forskningen har varit inkonsekventa, och detta tror vi beror på både 
avsaknaden av gemensamma riktlinjer för hållbarhetsredovisningen och på 
heterogeniteten i företagens verksamheter. Ball & Grubnic (2007, s. 243) efterfrågar mer 
studier om hållbarhet hos offentliga organisationer och enligt Naturvårdsverket (2016b) 
så har kommunerna en mycket viktig roll i arbetet mot Sveriges miljömål varför vi tror 
att just dessa är intressanta att undersöka närmare. Kommunerna har dessutom en stor 
fördel gentemot privata företag i det att de alla är tvungna att tillhandahålla samma typ 
av service gentemot sina invånare, vilket reducerar problemet att företag har blandade 
verksamheter och underlättar en jämförelse. Trots att det inte finns några tvingande 
riktlinjer för hur kommuner ska hållbarhetsredovisa så finns det de som publicerar 
separata hållbarhetsredovisningar, exempelvis Vaxholm och Falköpings kommun 
(Vaxholms kommun, 2015; Falköpings kommun, 2015). Det har även skapats 
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intresseorganisationer där kommuner har gått samman för arbetet mot hållbarhet. En 
sådan organisation är Klimatkommunerna som består av 37 medlemmar och vars syfte är 
att genom erfarenhetsutbyte, påverkan och spridning av goda exempel minska utsläppen 
av växthusgaser (Klimatkommunerna, 2015). En annan samarbetsorganisation är 
Sveriges ekokommuner (SEKOM) som vill främja hållbar utveckling och fungera som 
en länk mellan socialt ansvar och ekonomi (SEKOM, u.å.a,). Organisationen grundades 
år 1995 som ett samarbete mellan 20 kommuner, och idag är drygt 100 kommuner spridda 
över hela landet medlemmar, vilket innebär att över fyra miljoner invånare bor i en 
ekokommun (SEKOM, u.å.b). En del i Sveriges ekokommuners arbete är att samla in och 
publicera tolv gemensamma så kallade “gröna nyckeltal” för att följa hur utvecklingen 
går mot ett hållbarare samhälle (SEKOM, u.å. c). Vi vill utnyttja de gröna nyckeltalen 
som Sveriges ekokommuner publicerar och använda dessa för att undersöka sambandet 
mellan hållbarhet och finansiella mått bland kommunerna. Dessa nyckeltal är 
kvantifierbara mått på hållbarhet som tillsammans med kommunernas liknande 
verksamheter skapar ett tillfälle att reducera en del av de problem som uppmärksammats 
hos studier gjorda på vinstdrivande företag och samtidigt bidra med kunskap kring 
hållbarhet inom den offentliga sektorn.  

1.3	Problemformulering	
Hur ser sambandet ut mellan hur Sveriges kommuner presterar ekonomiskt och hur 
hållbara de är enligt Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal?  

1.4	Syfte	
Studiens huvudsyfte är att undersöka sambandet mellan hållbarhetsrelaterade nyckeltal 
som Sveriges ekokommuner publicerar och finansiella mått från kommunernas 
årsredovisningar. Ett delsyfte är att i stället för finansiella mått använda ekokommunernas 
befolkningstillväxt och se om det finns något samband med dessa. Vårt andra delsyfte är 
att se om det finns några skillnader mellan kommuner som är medlemmar i Sveriges 
ekokommuner och de som inte är det. 

1.5	Teoretiskt	och	praktiskt	bidrag	
Det finns alltså en hel del forskning på området gällande sambandet mellan hållbarhet 
och finansiella mått på den privata marknaden. Det finns dock en del kunskapsluckor när 
det kommer till den kommunala sektorn där det i stort saknas tidigare forskning. Bristen 
på tidigare forskning som har använt sig av gröna nyckeltal i kommunala verksamheter 
gör att det inte finns någon utvecklad modell för hur studier som denna genomförs på 
bästa sätt, och därför finns en del osäkerheter kring genomförandet av studien.  
 
Det teoretiska bidraget med vår studie kommer därför främst att bestå utav utökad 
kunskap av sambandet mellan hållbarhet och prestation inom den kommunala sektorn. 
Anledningen till att kommuner är intressanta att undersöka är för det första att det är en 
förhållandevis homogen grupp vilket öppnar upp för en rättvis jämförelse. För det andra 
representerar kommuner samhället och att vi förväntar oss att de föregår med gott 
exempel vilket gör att de är av intresse att undersöka.  
 
Det praktiska bidraget kommer framför allt att rikta sig till Sveriges kommuner, både 
ekokommunerna och de som inte ingår i intresseorganisationen. Studien vill bidra med 
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kunskap kring sambandet mellan hållbarhet och resultat vilket i förlängningen kan vara 
av intresse för att se huruvida det är ekonomiskt lönsamt att investera i hållbarhet. Studien 
skulle även kunna vara av intresse för privata aktörer där ekonomisk vinst har ett ännu 
större fokus. 

1.6	Avgränsningar	
I Sverige finns det enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2017a) 290 kommuner, 
men vi kommer att avgränsa oss till de 102 som varit medlemmar i Sveriges 
ekokommuner någon gång under åren 2012-2014 (se Appendix 2). Detta gör vi eftersom 
att det endast är dessa som redovisar Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal vilka vi 
kommer använda oss av i den statistiska undersökningen. Den tidsperiod som vi har valt 
att avgränsa oss till är perioden från år 2012 till och med år 2014 eftersom att detta var 
det senaste året där det fanns data publicerad för alla nyckeltal som vi var är intresserade 
av. Anledningen till att vi inte har gått längre tillbaka än 2012 är för att vi anser att 
bortfallen blir alltför stora.  
 
Det finns tolv gröna nyckeltal som organisationen har tagit fram och som medlemmarna 
redovisar, men vi har valt att avgränsa oss till sex av dessa. De nyckeltal vi har valt är: 
koldioxidutsläpp övrig sektor (ton/inv), hushållsavfall (kg/inv), andel förnybar energi i 
kommunala lokaler (%), andelen ekologiska livsmedelsinköp (%), andelen 
miljöcertifierade skolor/förskolor (%) och andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%), och dessa anser vi är bra mått på hållbarhet och mest representativa för flest antal 
kommuner. Ett exempel på ett nyckeltal som vi har valt bort är “antal resor med 
kollektivtrafik, per invånare och år” eftersom att detta mått troligen inte är jämförbart 
mellan en storstadskommun som Stockholm där kollektivtrafiken har en helt annan 
ställning, och i exempelvis Övertorneå. Alla nyckeltal redovisas utförligt för i kapitel tre.  
  



	 6	

 

2	Teoretisk	metod	
 

I det andra kapitlet beskriver vi kort vår förförståelse och sedan presenter vi kunskapssyn, 
vetenskapligt synsätt, angreppssätt och val av metod vilket är de teoretiska antaganden 
som ligger till grund för studien. Därefter beskriver vi hur litteratursökningen är gjord 
samt hur vi agerat för att vara källkritisk.  

 

2.1	Förförståelse	
Vi är båda studenter på civilekonomprogrammet termin åtta vid Umeå universitet och läst 
både redovisning och finansiering på D-nivå, och denna kunskap kommer ligga till grund 
för den ekonomiska delen av undersökningen. Den kunskap inom statistik som vi har är 
grundläggande och vi har därför inte samma erfarenhet inom statistik som inom det 
ekonomiska området. Vi har inget utökat engagemang för varken hållbarhetsfrågor eller 
ekonomisk politik som riskerar att påverka vår tolkning av studiens resultat.  

2.2	Kunskapssyn	
Kunskapssyn eller epistemologi kan enligt Bryman (2011, s. 29) beskrivas som vad som 
är och vad som kan ses som kunskap inom ett ämnesområde och behandlar frågan om hur 
den sociala verkligheten studeras. Ett kunskapsteoretiskt synsätt är positivismen vilket 
Bryman (2011, s. 30) förklarar som en ståndpunkt vars syfte är att även i studier av den 
sociala världen följa naturvetenskapliga metoder. Bryman påpekar att definitionen av 
positivism skiljer sig åt mellan olika forskare men att den samlade meningen är att 
kunskapen måste kunna bekräftas av sinnena, att syftet är att skapa hypoteser som kan 
testas, att kunskap endast kan uppnås genom insamling av fakta, att vetenskapen ska vara 
objektiv och fri från värderingar och att det tydligt ska framgå vad som är vetenskapliga 
påståenden och vad som är normativa påståenden. Ett annat kunskapsteoretiskt synsätt är 
hermeneutik, vilket enligt Bryman (2011, s. 33) tvärt emot positivismen utgår från att det 
är skillnad mellan naturvetenskapen och samhällsvetenskapliga studieobjekt. 
Hermeneutiken är en tolkningssyn vilket bygger på att det är en skillnad mellan 
människor och naturvetenskapens studieobjekt vilket innebär att det måste tas hänsyn till 
att sociala handlingar är subjektiva.  
 
I vår studie kommer vi utgå från den positivistiska kunskapssynen eftersom den, likt vår 
studie baseras på objektiv fakta och inte individens värderingar. Patel & Davidson (1994, 
s. 23) beskriver positivismen just som objektiv forskning som inte påverkas av 
värderingar, etnisk läggning eller politisk ståndpunkt. Vi baserar vår studie om de gröna 
nyckeltalens påverkan på finansiella mått i Sveriges ekokommuner enbart på objektiv 
fakta i form av kvantitativ data. Studien syftar till att undersöka sambandet mellan gröna 
nyckeltal och finansiella mått och inte hur nyckeltalen påverkar människor och samhället. 
Vi kommer även i studien att formulera hypoteser och genomföra hypotestester, vilket 
också talar för ett positivistiskt synsätt. 
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2.3	Vetenskapligt	synsätt	och	perspektiv	
Den ontologiska frågeställningen rör enligt Bryman (2011, s. 35) individers uppfattning 
av verkligheten och huruvida den ska betraktas objektivt med en yttre verklighet eller om 
den ska grundas på individens uppfattning och handling. Bryman (2011, s. 36-37) nämner 
två synsätt av individers verklighetssyn: objektivism och konstruktionism där 
objektivismen utgår ifrån att verkligheten är oberoende och inte påverkas av sociala 
företeelser och konstruktionismen utgår från att verkligheten är mångtydig och relativ, 
och att sociala företeelser ständigt förändrar denna verklighet. Bryman (2011, s. 36) 
beskriver objektivismen som att organisationer och kulturer kan ses som ett objekt med 
redan definierade regler och värderingar medan konstruktivismen ifrågasätter att 
organisationer och kulturer är givna enheter som inte kan påverkas. Saunders et al. (2009, 
s. 110) kallar de två ontologiska frågeställningarna för objektivism och subjektivism där 
objektivismen innebär att sociala enheter existerar i verkligheten oberoende av sociala 
aktörers uppfattning om deras existens medan subjektivismen innebär att sociala fenomen 
skapas från uppfattningar och handlingar av de sociala aktörerna som är berörd av de 
sociala enheternas existens. Synsättet som lämpar sig för denna studie är den 
objektivistiska synen då studien syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan 
de gröna nyckeltalen och ekonomi i kommuner oberoende av hur sociala aktörer uppfattar 
verkligheten. Vi vill alltså se om det finns ett samband mellan gröna nyckeltal och 
ekonomi och inte varför. Eftersom förändringar i de sociala företeelser inte påverkar 
resultatet av studien kommer vi basera nödvändiga ställningstaganden på 
verklighetssynen objektivism. 

2.4	Angreppssätt	
Att i en forskningsstudie beskriva sambandet mellan teori och praktik är enligt Bryman 
(2011, s. 22) inte helt enkelt men han menar att teorier är grunden för att förstå sociala 
företeelser och för att tolka forskningsresultat. Bryman (2011, s. 26) beskriver hur 
förhållandet mellan teori och praktik kan delas upp i två typer av forskning: deduktiv och 
induktiv. Det deduktiva angreppssättet bygger på existerande teorier som sedan testas mot 
verkligheten vilket är motsatsen till det induktiva angreppssättet som bygger på 
observationer och resultat som resulterar i teorier (Bryman 2011, s. 28). Den deduktiva 
teorin är den vanligaste uppfattningen när det gäller samhällsvetenskap, och det första 
steget i den deduktiva processen är att referensramarna sätt i form av redan 
förekommande teorier eller modeller och sedan formulerade hypoteser som slutligen 
testas mot verkligheten (Bryman, 2011 s. 26). Det induktiva angreppssättet utgår istället 
från verkligheten och att utifrån resultaten formas teorier, vilket innebär att forskaren drar 
generaliserbara slutsatser utifrån observationer (Bryman, 2011 s. 28). Saunders et al. 
(2009, s. 127) beskriver även hur det induktiva angreppsättet syftar till en djupgående 
förståelse för forskningsfrågan och att det passar kvalitativ data där det inte finns något 
behov för att generalisera resultatet. Motsatsen till det induktiva angreppssättet är alltså 
det deduktiva angreppssättet som Saunders et al. (2009, s. 125) menar syftar till att 
förklara kausala relationer mellan variabler, passar kvantitativ data och där det finns 
behov att kunna generalisera resultatet.  
 
Det är det deduktiva angreppssättet som lämpar sig bäst för vår studie då vårt 
tillvägagångssätt är i enlighet med Brymans (2011 s. 26) modell för vad som ingår vid 
deduktion. Enligt honom ska det ingå: (1) teori, (2) hypotes/hypoteser, (3) datainsamling, 
(4) resultat, (5) hypoteserna bekräftas eller förkastas och (6) omformulering av teori. Vi 
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börjar med att undersöka tidigare studier och de teoretiska överväganden som gjorts på 
området för att sedan formulera de hypoteser vi ämnar att testa. Efter det samlar vi in data 
för både de gröna nyckeltalen och kommunernas ekonomi och analyserar denna för att 
fastställa resultat. Detta leder till att hypoteserna sedan kan bekräftas eller förkastas varpå 
vi om det är nödvändigt kan omvärdera de teorier vi har använt. Det deduktiva 
angreppssättet är även enligt den beskrivning som Saunders et al. (2009, s. 127) ger den 
mest lämpade eftersom vi arbetar med kvantifierbar data och undersöka relationen mellan 
variabler.  

2.5	Kvantitativ	metod	
Då vi vill se om det finns några samband mellan olika existerande mått är det naturligt att 
vi använder oss av kvantitativa metoder. Den alternativa metoden hade varit att göra en 
kvalitativ studie som enligt Bryman (2011, s. 40) är den andra strategin som används 
inom samhällsvetenskaplig forskning. Hade vårt syfte i stället varit att undersöka 
exempelvis hur ett mindre antal kommuner arbetar mer specifikt med hållbarhetsfrågor 
hade en kvalitativ studie säkert varit mer lämplig, men för att besvara vårt problem och 
syfte är en kvantitativ studie att föredra. Eftersom studien bygger på prövning av teorier 
(deduktivism), på tillvägagångssätt och normer från naturvetenskapen (positivism) och 
utgår från en objektiv verklighet (objektivism) menar även Bryman (2011, s. 40) att 
studien bör grunda sig på kvantitativ forskning.  

2.6	Översikt	av	teoretisk	metod	
De teoretiska ställningstaganden som studien baseras på kan sammanfattas i en modell 
som visas i figur 1. I toppen av figuren visas de mest övergripande metodvalen som sedan 
koncentreras ner till den forskningsmetod som studien bygger på.  

 

 
Figur 1. Sammanfattning av teoretisk metod 

 

 Kunskapssyn 
 - positivism  

 Vetenskapligt synsätt 
- objektivism 

 Angreppssätt  
- deduktivt  

 Forskningsmetod  
- kvantitativ  
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2.7	Litteratursökning	
För att hitta relevanta forskningsartiklar, teorier och annan information har vi i de flesta 
fall sökt upp en relevant artikel eller bok och sedan tittat på de källor som den använt sig 
av. På så sätt har vi kunnat arbeta oss bakåt och identifierat viktig information för just det 
som vi undersöker. Givetvis har vi även sökt efter information mer specifikt genom både 
konventionella sökmotorer och olika databaser med vetenskapliga tidskrifter som vi haft 
tillgång till via Umeå universitetsbiblioteks avtal. Sökningarna har på grund av 
informationsutbudet oftast gjorts på engelska, och exempel på ord som vi har använt oss 
av i denna typ av sökningar är olika kombinationer och böjningar av ord som: 
sustainability, value, finance, measurement, relationship, correlation, economic och 
municipality. Dessa ord är de som varit mest betydelsefulla för forskningsfrågan och som 
används i litteratursökningen, och sådana ord beskriver Saunders et al. (2009, s. 76) som 
nyckelord. I de fall där vi inte har funnit informationen som vi sökt på internet har vi tagit 
hjälp av Umeå universitetsbiblioteks söktjänster för “fysiska böcker”. Saunders et al. 
(2009, s. 80) beskriver att en litteratursökning ofta är en kombination av sökningar på 
internet, i andrahandskällor och i böcker, vilket ganska väl beskriver de 
informationssökningmetoder som vi har använt oss av.  

2.8	Källkritik		
Källkritik handlar enligt Thurén (2013, s. 4) om metodregler för att bedöma och värdera 
sanningshalten i den information som är ursprunget till vår kunskap. Thurén (2013, s. 7-
8) skriver att källkritiken kan förklaras genom fyra principer: äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet. Äkthet handlar om huruvida källan är det som den utger sig 
för att vara, tidssamband om tiden mellan händelsens inträffande och skildrande, 
oberoende om att informationen inte modifierats under tidens gång eller av någon annan 
och tendensfrihet om att informationen inte påverkats av åsikter eller värderingar. Även 
Ejvegård (2009, s. 62-65) nämner på liknande sätt tre krav som källorna bör uppfylla: 
äkthetskravet, oberoendekravet och färskhetskravet.  
 
Som grund för vår teoretiska referensram har vi framförallt använt oss av vetenskapliga 
artiklar och böcker. De vetenskapliga artiklarna är granskade och publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter, och i de allra flesta fall är de inhämtade från etablerade 
databaser via Umeå universitets licens. Risken att artiklarna i efterhand blivit fingerade 
med eller att informationen inte är äkta anser vi därför är låg gällande dessa källor. Även 
de böcker som vi har använt oss av förutsätter vi är goda källor som bör vara granskade. 
Saunders et al. (2009, s. 80) nämner dock att böcker sannolikt inte ger en speciellt 
uppdaterad bild av vad som händer. Eftersom att vi mest har använt böcker som källor till 
teorier och istället använt vetenskapliga artiklar för information som utvecklas tror vi inte 
att detta har varit ett problem för oss. De flesta böcker har dessutom uppdaterats flera 
gånger med nya upplagor där eventuella felaktigheter förmodligen har rättats till. Vi anser 
därför att äkthetskravet är uppfyllt.  
 
De källor som är att betraktas som “äldre” är i denna studie publicerades under 70- och 
80-talet, vilket inom flera andra områden förmodligen inte är att betrakta som speciellt 
gammalt. I de fall där vi använt oss av äldre teorier är dessa sådana som fortfarande är 
aktuella och som nutida forskning fortfarande refererar till. Exempelvis nämner Van 
Beurden & Gössling (2008, s. 408) att mycket även av dagens forskning kring etik och 
socialt ansvarstagande inom företag utgår från synen av bland annat Friedman (1912-
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2006) som lanserades under 70-talet. Majoriteten av de källor som vi har använt oss av 
är dock publicerade under senare tid, och vi har haft publiceringsdatumen i åtanke i all 
den information som vi har använt. Trots att en del teorier är lite äldre anser vi att 
färskhetskravet är uppfyllt. 
 
Vi har på några ställen i uppsatsen använt oss av andrahandsreferenser. Ett exempel på 
detta är artikeln “The implications of organizational legitimacy for corporate social 
performance and disclosure, Critical perspectives on accounting conference, New York” 
av Lindblom, C. K. (1994) som vi inte har lyckats få tag på. Denna artikel är dock 
refererad till på flera ställen. Några exempel där Lindblom är citerad eller refererad är 
boken Financial Accounting Theory av Deegan & Unerman (2006, s. 273), i boken 
Accounting & Accountability av Gray et al. (1996, s.46), i boken Sustainability 
Accounting and Accountability (Kapitel av Deegan, 2007, s. 139) och i en artikel av Moir 
(2001, s. 20). Gällande första- och andrahandskällor kan det ibland vara svårt att precisera 
vem som är grundaren till exempelvis en teori. Legitimitetsteorin har utvecklats av flera 
personer under en längre tid, varför det är svårt att identifiera vad som är en första- 
respektive andrahandskälla. Utgångspunkten har alltid varit att kontrollera 
förstahandskällan när någon annan har refererat till något, men i de fall där detta inte varit 
möjligt och vi ansett att informationen varit viktig har vi använt andrahandskällan men 
även skrivit vem som är förstahandskällan. På grund av detta anser vi ändå att 
oberoendekravet är uppfyllt.  
 
Sammanfattningsvis har vi så långt som möjligt försökt att ha en källkritisk inställning 
till all information som vi har använt oss av, både när det gäller teorier och artiklar såväl 
som data. För att motverka eventuella felaktigheter eller subjektivitet som Saunders et al. 
(2009, s. 93) menar kan förekomma i böcker och artiklar har vi varit noga med att titta på 
flera källor just för att inte få en felaktig bild av exempelvis en teori.  
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3	Teoretiska	referensramar	
 

Det tredje kapitlet inleds med en beskrivning av relevanta teorier för vår studie och de vi 
har valt ut är Triple Bottom Line, Institutionella teorin, Intressentteorin samt 
Legitimitetsteorin. Därefter presenteras de gröna nyckeltalen som SEKOM-kommunerna 
redovisar som vi tillsammans med teorierna använder för att utveckla en egen 
teorimodell.  

 

3.1	Triple	Bottom	Line	
John Elkington sägs vara grundaren till termen “Triple Bottom Line”, ett begrepp som 
blev allmänt känt år 1997 då Elkington i sin bok Cannibas With Forks: The Triple Bottom 
Line of 21st Century Business använde sig av termen (Normen & MacDonald, 2004, s. 
244). Elkington (1998, s. 397) beskriver Triple Bottom Line (TBL) som tre faktorer: 
ekonomiska, sociala och miljömässiga vilket alla måste ingå i företags mål för en hållbar 
utveckling. TBL utvecklar därmed de klassiska finansiella mätinstrumenten som 
avkastning och vinst till att även inkludera miljömässiga och sociala faktorer, och 
användningen av TLB som mätinstrument har under de senare åren ökat, både inom den 
offentliga och privata sektorn (Hall, 2011, s. 4). 
 
Redovisning utifrån TBL bygger på att företag i deras redovisning inkluderar deras 
påverkan i de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna. Hall (2011, s. 5) påpekar 
att det inte finns någon enhetlig standard för hur TBL ska redovisas men han menar dock 
att detta kan ses som en styrka då det möjliggör en mer anpassad redovisning av 
standarderna utifrån vad som är relevant för verksamheten. Bergström et al. (2002, s. 52) 
poängterat att de tre aspekterna är sammankopplade och därför beroende av varandra, 
men även att det kan uppstå en konflikt mellan dem.  
 
Den första delen i TBL är den ekonomiska aspekten av hållbarhet vilket Crane & Matten 
(2010, s. 35) beskriver utifrån två perspektiv: den första aspekten är en smal uppfattning 
av den ekonomiska innebörden vilket endast fokuserar på företagets ekonomiska 
prestation och den andra aspekten är en bredare uppfattning som även inkluderar effekten 
och attityden företag har till det ekonomiska ramverket. Författarna beskriver hur företags 
inställning till att betala skatt är ett exempel på den bredare uppfattningen av det 
ekonomiska perspektivet, och de menar att det inte är hållbart att inte betala skatt då 
infrastrukturen kommer påverkas negativt vilket i sin tur är negativt för företagets 
framtida verksamhet. Den ekonomiska aspekten har alltså enligt författarna utvecklats 
från att endast titta på ekonomisk tillväxt till att också inkludera ett ekonomiskt 
hållbarhetstänk för att kommande generationer inte ska få ta konsekvenserna av en ökning 
i industriella aktiviteter, utsläpp, befolkning och resursanvändning vilket kan leda till en 
försämrad levnadsstandard. 
 
Den miljömässiga aspekten i TBL beskriver Crane & Matten (2010, s. 34) som att det är 
förbrukningen av resurser som är det mest grundläggande, och det rör främst idén om att 
säkra resurser till framtida generationer. Författarna menar att den miljömässiga aspekten 
belyser det faktum att fysiska tillgångar såsom kol, olja och stål har en viss kapacitet, och 



	 12	

förbrukar vi allt nu kommer det inte finnas kvar till kommande generationer. De beskriver 
vidare att aspekten även rör föroreningars påverkan på miljön och hur förbrukningen av 
naturens tillgångar kommer påverka den framtida ekonomiska tillväxten. 
 
Den sista aspekten av TBL är den sociala vilket Crane & Matten (2010, s. 35) anser har 
hamnat efter i utvecklingen jämfört med de andra två aspekterna. Crane & Matten (2010, 
s. 37) beskriver att den sociala aspekten i huvudsak rör social rättvisa och att det 
framförallt är en mer jämställd värld som det sociala perspektivet syftar till. Författarna 
poängterar dock att frågan om exakt hur företag ska skapa en rättvisare värld inte är helt 
klar.  
 
TBL har haft ett stort inflytande på hållbarhetsredovisningen och enligt Bergström et al. 
(2002, s. 52) gör TBL det möjligt att konkretisera begreppet hållbar utveckling. Han 
påpekar även att de tre dimensionerna av TBL ligger till grund för GRI:s riktlinjer, vilka 
inte bara följs av många företag som hållbarhetsredovisar utan även är tvingande att följa 
för statligt ägda företag. TBL har uppenbarligen haft en stor påverkan på redovisningen 
av hållbar utveckling och vi kommer i vår studie utgå från dessa tre aspekter. Bergström 
et al. (2002, s.52) betonar att TBL bygger på att företag eller andra organisationer som 
har hållbarhetsmål måste prestera i alla tre dimensioner. Sveriges kommuner har alla 
hållbarhetsmål vilket utifrån TBL betyder att de måste prestera både ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt. Vi kommer i vår studie undersöka sambandet mellan dessa 
aspekter genom att titta på sambandet mellan finansiella mått och gröna nyckeltal. 

3.2	Institutionell	teori	
I forskning på redovisningsområdet och kring redovisningsnormer ligger den 
institutionella teorin ofta till grund (Artsberg, 2005, s. 43). Hedlund (2007, s. 17) 
beskriver den institutionella teorin som ett sätt att förklara normers påverkan på olika 
aktörers uppträdande. Artsberg (2005, s. 43) menar att aktörer i sina handlingar är 
begränsade av de ideologier och normer som finns i samhället. Artsberg (2005, s. 191) 
menar vidare att förändringar i olika typer av redovisningslösningar under historien kan 
förklaras med just den institutionella teorin; förändringen är en följd av de normer och 
ideologier som är aktuellt för den rådande tidsperioden. Den institutionella teorin är enligt 
Deegan & Unerman (2006, s. 296) av stor betydelse för forskning om frivillig 
redovisning, vilket hållbarhetsredovisning i många fall är. Författarna menar att teorin 
komplimenterar både legitimitetsteorin och intressentteorin genom att den hjälper till att 
förklara varför organisationer uppfattar och reagerar på förändring på sociala och 
institutionella förväntningar.  
 
Den institutionella teorin bygger alltså på att organisationer verkar under yttre krav och 
normer och för att fortsätta verksamheten måste den vara legitim i samhällets ögon. Hatch 
& Cunliffe (2013, s. 74) beskriver hur teorin har utvecklat organisationers klassiska krav 
på input såsom kunskap, material och arbetskraft till att även inkludera social legitimitet. 
DiMaggio & Powell (1983, s. 150) argumenterar för att organisationer därför inte enbart 
konkurrerar om kunder och resurser utan även om politisk makt och institutionell 
legitimitet. Utifrån detta beskriver Hatch & Cunliffe (2013, s. 74) hur omvärldens krav 
på organisationer kan delas in i två typer: det första gäller tekniska, ekonomiska och 
fysiska krav på organisationer att producera varor och/eller tjänster, och det andra gäller 
de sociala, kulturella, politiska eller legala krav på organisationer som säger att de ska 
anta en roll genom att skapa eller bevara en yttre fasad. Författarna beskriver vidare att 
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omgivningen belönar organisationer om de kan uppfylla dessa krav, och för att möta den 
första typen av krav måste varor och/eller tjänster produceras effektivt medans den andra 
typen av krav innebär att samhällets normer, regler och värderingar måste uppfyllas. Det 
är för kommuner inte bara viktigt att kunna möta det första kravet på att genomföra 
verksamheten effektivt utan även att de kan möta det andra kravet på att följa de sociala, 
kulturella, politiska och tvingande lagkrav som finns för att kommuninvånarna ska vara 
tillfredsställda. Ett sådant socialt krav skulle exempelvis kunna vara att ta ett miljömässigt 
ansvar.  
 
En institution som Scott (1992, s. 117) beskriver som en process av upprepade handlingar 
som därigenom får mening, är det som ligger till grund för de krav omgivningen har på 
organisationer. Enligt DiMaggio & Powell (1983, s. 150) kan dessa handlingar som ligger 
till grund för en institution delas in i tre så kallade institutionella tryck. Är handlingarna 
en följd av regler och lagar uppkommer det första trycket vilket kallas för tvingande 
institutionellt tryck, är handlingarna däremot en följd av kulturella förväntningar som 
religiös tro eller utbildning uppsåt det andra trycket som kallas för normativt 
institutionellt tryck, är slutligen handlingarna en följd av social påverkan genom en 
replikation av andra organisationer uppkommer det tredje trycket vilket benämns som 
härmande institutionellt tryck (Hatch & Cunliffe, 2013, s. 75). 
 
Det första trycket går att koppla till de lagar och regler som finns kring 
hållbarhetsredovisning där det i dagsläget inte finns några tvingande regler för 
hållbarhetsredovisning i kommuner. Alla som är medlemmar i Sveriges ekokommuner 
följer dock deras regler om exempelvis vilka nyckeltal som ska redovisas och alla 
medlemmar måste för att upprätthålla deras organisation följa dessa tryck. Det andra 
trycket om de kulturella förväntningarna anser vi vara ett centralt tryck på 
hållbarhetsområdet, eftersom många redovisar sitt hållbarhetsarbete till följd av de 
kulturella förväntningarna som finns i samhället. Alla medlemmar i Sveriges 
ekokommuner har gett vika för detta tryck då de redovisar hållbarhet till följd av de 
normer som finns i samhället. Även det tredje trycket anser vi kunna ha betydelse för 
kommuners hållbarhetsredovisning då kommuner kan härma andra för att uppnå 
legitimitet. Hållbarhetsredovisar framgångsrika kommuner kan andra kommuner titta på 
dem och försöka efterlikna dem, vilket sker både medvetet och omedvetet. 
 
Hatch & Cunliffe (2013, s. 75) påpekar hur viktigt det är för organisationer att anpassa 
sig till institutionaliserade förväntningar för att säkerställa legitimitet, vilket är ett måste 
för organisationens överlevnad. De poängterar också att legitimitet inte kan uppnås enbart 
genom att tillverka effektiva produkter och/eller tjänster och tjäna mycket pengar utan att 
det också krävs att de tillämpar de sociala regler som finns i samhället. Misslyckas 
organisationer med att anpassa sig efter de sociala normer kan det skada deras legitimitet 
mycket allvarligt och till och med resultera i att organisationen inte överlever. Hatch & 
Cunliffe (2013, s. 75-76) ger exempel på hur detta hände för Enron (US), Arthur 
Anderson (US), och Parmalat (Italy) och hur det slutade med att alla företag upphörde till 
följd av offentliga skandaler på grund av bristande företagsetik. Fortsättningsvis beskriver 
de hur bland annat människo-, djurrätts- och miljöaktivister arbetar för att avlegitimera 
organisationer som inte följer de sociala regler och normer som finns i samhället. Företags 
fortlevnad är alltså enligt den institutionella teorin beroende av att de normer och sociala 
regler som finns i samhället följs.  
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Vi kommer i vår studie utgå från den institutionella teorin om att organisationer påverkas 
och anpassar sig efter de normer som råder i omgivningen. Kommunerna anpassar 
därmed sina verksamheter efter de rådande värderingar och ideologier i dagens samhälle. 
Att hållbarhetsredovisa är som tidigare nämnt inget lagkrav för kommuner men tack vare 
samhällets efterfrågan på en transparens och hållbarhet har vissa kommuner valt att 
redovisa detta. 

3.3	Intressentteori	
En intressent definieras av Freeman (1984, s. 46) som följande: 
 
“A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect 
or is affected by the achievement of the organisation’s objectives” 
 
Fritt översatt är en intressent i en organisation varje grupp eller individ som kan påverka 
eller blir påverkad av genomförandet av organisationens mål. Intressentteorin liknar på 
många sätt legitimitetsteorin i det att båda ser organisationen i ett större socialt 
sammanhang där den påverkas av andra aktörer, men medan legitimitetsteorin ser på detta 
sociala sammanhang i sin helhet så ser intressentteorin till flera olika grupper av 
intressenter med potentiellt skilda åsikter om hur organisationen ska drivas (Deegan & 
Unerman, 2006, s. 285; Deegan, 2002, s. 295). Medan legitimitetsteorin handlar om 
påverkan från samhället i stort så handlar alltså intressentteorin om hur organisationen 
påverkas av enskilda intressentgrupper (Deegan & Unerman, 2006, s. 285). Enligt 
Brealey et al. (2014, s. 720) är ett publikt bolags intressenter exempelvis aktieägare, 
låneägare, banker, leverantörer och anställda. På samma sätt är det för kommuner 
exempelvis medborgare/skattebetalare, media, staten, långivare, investerare, andra 
kommuner, tjänstemän och politiker (Tagesson, 2007, s. 12). En kommun har alltså olika 
intressenter och de kan alla ha olika krav på kommunen vilket innebär att det är olika 
saker som en kommun blir påverkad av men också kan påverka.  
 
Van Beurden & Gössling (2008, s. 408) beskriver den centrala idén inom intressentteorin 
som att en organisations framgång beror på i vilken utsträckning den lyckas upprätthålla 
relationen med sina intressenter. Ett synsätt på detta har nationalekonomen och 
nobelpristagaren Milton Friedman som menar att det i företag är aktieägarna som är 
huvudfokus och skrev år 1970 i en tidningsartikel att ledningens enda mål är att driva 
verksamheten i linje med ägarnas vilja att tjäna så mycket pengar som möjligt. Redan 
artikelns titel “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits” (Friedman, 
1970) är talande för hans ståndpunkt. Friedman menar i artikeln att det vore fel av en chef 
att använda aktieägarnas tillgångar till investeringar i socialt ansvarstagande, och Al-
Tuwaijri et al. (2004, s. 450) nämner att Friedman redan år 1962 pekat på en trade-off 
mellan ett företags resultat och dess investeringar i socialt ansvarstagande. Ett annat 
synsätt står Edward Freeman för som i stället menar att bolag har ett bredare ansvar och 
måste identifiera alla intressenter, och att aktieägarnas avkastning till och med riskerar att 
minska om detta inte görs (Van Beurden & Gössling 2008, s. 408).  
 
Enligt Van Beurden & Gössling (2008, s. 408) utgår mycket av dagens forskning gällande 
huruvida etik och socialt ansvarstagande har någon effekt på finansiella resultat från 
synen av de två forskarna Milton Friedman och Edward Freeman. Det positiva sambandet 
som tidigare forskning har funnit mellan hållbarhet och finansiella resultat säger emot 
Friedmans idé om en trade-off. Det generella resultatet av studier som undersökt 
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sambandet är att organisationer i längden tjänar på att se till alla sina intressenter och 
samhället i stort i stället för att endast fokusera på en enskild intressentgrupp (i detta fall 
aktieägarna). Detta står i stället i linje med Freemans teori som enligt Van Beurden & 
Gössling (2008, s. 408) pekar på ett positivt samband mellan socialt ansvarstagande och 
finansiella resultat.  
 
I vårt fall så handlar det om att de kommuner som är medlemmar i Sveriges ekokommuner 
vill värna om de identifierade intressentgrupper som begär att kommunen tar ett aktivt 
ställningstagande i arbetet mot en hållbar utveckling. Det hållbarhetstänk som bland annat 
staten genom de nationella miljömålen kräver att alla kommuner måste förhålla sig till i 
sina verksamheter så anammas Freemans tankar om att dels se till fler intressenter än de 
som har de rent ekonomiska intressena och dels se ett positivt samband mellan socialt 
ansvarstagande och ekonomiska resultat. På liknande sätt går det att dra en koppling till 
legitimitetsteorin i det att samhället i stort kräver en viss typ av hållbarhetsengagemang 
av kommuner. Att bli medlem i Sveriges ekokommuner blir sedan ett av flera sätt att 
signalera och styrka ett engagemang inom hållbar utveckling. 

3.4	Legitimitetsteorin	
Legitimitetsteorin har enligt Deegan & Unerman (2006, s. 271) sin utgångspunkt i att det 
existerar “sociala kontrakt” mellan en organisation och dess omgivning, och de sociala 
kontrakten kan beskrivas som både de uttalade och outtalade förväntningar samhället har 
på organisationer. Författarna beskriver hur detta innebär att organisationers måste 
bedriva deras verksamhet inom ramen för de normer som existerar i samhället och hur de 
ständigt söker efter omgivningens bekräftelse för att legitimera deras verksamhet. Klarar 
inte organisationer att möta samhällets förväntningar kan det leda till sanktioner mot 
företaget, vilket kan ske i form av begränsade resurser (fysiska, monetära och arbetskraft) 
eller en minskad efterfrågan på produkten (Deegan & Unerman, 2006, s. 272). 
 
Legitimitet i sig är enligt Suchman (1995, s. 574) när en enhets handlingar är berättigade, 
önskvärda och lämpliga utifrån samhällets sociala normer. Han beskriver vidare hur 
legitimitet är en uppfattning eller ett antagande som grundar sig på observatörens syn på 
organisationen vilket innebär att en organisation inte behöver följa samhällets normer så 
länge det går obemärkt förbi. Legitimitet är alltså en social konstruktion eftersom att det 
uppstår när det finns en enighet mellan sociala grupper i samhället och den organisation 
som söker legitimitet (Suchman,1995, s. 574) 
 
Organisationerna är alltså beroende av samhället vilket enligt Deegan (2002, s. 293-394) 
också innebär att organisationerna inte själva har någon direkt rättighet till de resurser 
som jorden erbjuder. Deegan & Unerman (2006, s. 272) citerar Mathew (993, s. 26) som 
menar att det sociala kontraktet ger organisationer legal rätt att äga naturresurser och att 
anställa människor, men för att tillgodogöra sig de fördelarna måste de överstiga de 
kostnaderna för samhället som verksamheten medför. Företagens fortlevnad är enligt 
teorin beroende av att samhället legitimerar deras verksamhet, vilket sker när företagen 
följer samhällets sociala normer (Deegan, 2002, s. 293-294). 
 
Förväntningar som samhället har förändras ständigt, och Deegan & Unerman (2006, s. 
273) menar att om förväntningarna på en organisation ändras måste de visa för omvärlden 
att deras verksamhet också förändras eller tydligt kommunicera varför de inte förändrar 
sig. Lindbom är en författare som citerats mycket när det kommer till legitimitetsteorin. 
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Deegan & Unerman (2006, s. 273) refererar till hur Lindblom beskriver hur legitimiteten 
är dynamisk och att organisationer ständigt blir granskade, och att det kan uppstå ett 
legitimitetsgap om de inte vidtar åtgärder för att möta förändrade förväntningar. Det finns 
olika taktiker för att uppnå legitimitet och enligt Deegan (2007, s. 137) skiljer sig 
strategierna åt beroende på om syftet är att vinna, upprätthålla eller reparera 
legitimiteten. Det är enligt Suchman (1995, s. 586) organisationer som är nya inom ett 
område vars mål är att vinna legitimitet och då måste de i förebyggande syfte vidta 
åtgärder. Att upprätthålla legitimitet är enligt Suchman (1995, s. 593) generellt lättare än 
att vinna eller reparera legitimitet. Suchman (1995, s. 594) beskriver vidare att det finns 
två strategier för att upprätthålla legitimitet: förutspå framtida händelser och att skydda 
tidigare prestationer. Organisationer kan slutligen arbete för att reparera legitimitet vilket 
Suchman (1995, s. 597) menar beror på en reaktion på oförutsedd kris, ofta till följd av 
att företagsledningen är för insnärjd i sin egen bubbla och inte märker det minskade stödet 
från omgivningen. 
 
Både genom Sveriges nationella miljömål och de förväntningar som Ball & Grubnic 
(2007, s. 243-244) menar att medborgarna har på offentliga verksamheter, finns krav på 
att kommunerna ska ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Således måste Sveriges 
kommuner troligen ha en viss legitimitet gällande hållbarhetsfrågor för att inte riskerar 
att förlora i konkurrensen om exempelvis invånare och företagsetableringar. I arbetet mot 
legitimitet inom hållbarhetsområdet går det att applicera de taktiker som Deegan (2007, 
s. 137) definierade. En kommun som inte har tagit ett aktivt engagemang inom hållbarhet 
tidigare kanske vill eller måste skapa legitimitet, och då blir det aktuellt att vinna 
legitimitet. Kommuner som redan har legitimitet inom hållbarhetsfrågor behöver endast 
upprätthålla denna, vilket enligt Suchman (1995, s. 593) är lättare än att vinna. Att gå 
med i en organisation som Sveriges ekokommuner är ett exempel på ett sätt som 
kommuner skulle kunna använda för att legitimera ett redan aktivt engagemang genom 
att visa upp och därigenom skydda tidigare prestationer. Ett läge där det blir aktuellt för 
en kommun att reparera legitimiteten skulle exempelvis kunna vara om de medverkat i 
någon hållbarhetsrelaterad skandal som skadat kommunens tidigare vunna legitimitet. 
 
Både Gray et al. (1996, s. 46) och Deegan (2007, s. 139) skriver om hur Lindblom har 
identifierat fyra strategier som en organisation kan använda sig av för att vinna, 
upprätthålla eller reparera legitimitet och dessa är: 
 

• informera om faktiska förändringar i organisationen 
• förändra bilden av organisationen utan att faktiskt förändra verksamheten 
• försöka avleda omgivningen från problemet 
• försöka förändra omgivningens förväntningar 

 
Deegan beskriver vidare att redovisning av information till relevanta intressenter är 
central för att uppnå legitimitet. Organisationer kan enligt Lindblom använda sig av 
årsredovisningar för att implementera de olika strategierna (Deegan & Unerman, 2006, s. 
274). Hållbarhetsredovisning är alltså ett sätt för företag att legitimera deras verksamhet 
(Campbell, 2003, s.357). Som medlem i Sveriges ekokommuner är det framförallt de två 
första strategierna som är relevanta. De kan genom att redovisa de gröna nyckeltalen 
antingen informera omgivningen om vad de gör för att bli bättre på hållbarhet, eller 
förändra omgivningens bild genom att bevisa vad de faktiskt gör. Eftersom de redovisar 
resultat av de gröna nyckeltal så kommer de att faktiskt behöva uppvisa hållbarhet vilket 
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gör de svårt att lura omgivningen med tomma ord, och strategi tre och fyra blir därmed 
svåra att bedriva.  
 
Den institutionella teorin liknar legitimitetsteorin i mångt och mycket men det finns en 
fundamentala skillnad. Deegan (2002, s. 293-294) beskriver skillnaden genom exemplet 
att om en majoritet av företagen i en industri har en viss företagskultur måste enligt den 
institutionella teorin företag i industrin anpassa sig till den strukturen, alltså anpassa sig 
till de rådande normerna för att uppnå legitimitet. Enligt legitimitetsteorin kan dock 
företagsledningen påverka bilden av företaget genom exempelvis redovisning och på så 
sätt nå legitimitet. Legitimitetsteorin likar som tidigare nämnt även intressentteorin. 

3.5	De	gröna	nyckeltalen	
I syfte att skapa jämförbarhet mellan både organisationer och studier är det viktigt med 
gemensamma och tydliga hållbarhetsmått. Här verkar dock inte forskarna ha kommit 
överens om några generella måttenheter, vilket både Peloza & Yachnin (2008, s. 15) och 
Van Beurden & Gössling (2008, s. 421) observerar i sina genomgångar av studier som 
utforskat sambandet mellan hållbarhet och resultat hos vinstdrivande företag. Liknande 
problem har identifierats av andra forskare, och Tanguay et al. (2010, s. 407) menar att 
bristen på generella hållbarhetsmått har resulterat i skilda tolkningar och en stor mängd 
olika mått. De skriver även att jämförbarhet och gemensamma mått är nödvändiga för att 
inte (i deras fall) städer i marknadsföringssyfte bara ska välja ut mått som visar en positiv 
bild (s. 412). 
 
För att vi ska kunna använda hållbarhet som en variabel i denna studie behöver vi ha mått 
som är både kvantitativa och gemensamma. Sveriges ekokommuner har tagit fram tolv 
hållbarhetsmått som kommunerna ska redovisa (SEKOM, u.å.c). Dessa har valts av 
medlemmarna själva och ska vara intressanta för ett stort antal kommuner samtidigt som 
merarbetet för att ta fram datan inte ska bli för stort. Dessa nyckeltal är enligt de själva 
inte helt heltäckande som mått på hållbar utveckling i stort utan fokuserar mest på den 
ekologiska aspekten av hållbarhet. Målet är dock att i framtiden utöka dessa med mått 
även för social hållbarhet. All information om de gröna nyckeltalen är hämtade från 
Sveriges ekokommuner hemsida (SEKOM, u.å.d). Där framgår att de gröna nyckeltalen 
idag ser ut som följande: 
 

1a. Koldioxidutsläpp industrin, ton/inv. 
1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer, ton/inv.  
 

Det första nyckeltalet mäter utsläpp av koldioxid genom förbränning av fossila bränslen. 
Det omfattar utsläpp från industrin genom industriprocesser, för energiändamål, från 
bränslehantering och raffinering och övriga utsläpp från exempelvis värmeverk. 
Statistiken är framtagen för att användas på nationell nivå, och därför kan kommundatan 
ha vissa brister. Exempelvis kan ett värmeverk försörja flera kommuner, men detta syns 
inte i statistiken. Både Sveriges ekokommuner och Sverige som land har som mål att 
minska utsläppen av koldioxid. 
 
Koldioxidutsläpp från övriga sektorer är ett av de nyckeltal som vi har valt att inkludera 
i vår studie. Här finns endast några få bortfall och data finns tillgänglig för 97 av 
kommunerna. Genomsnittet bland medlemskommunerna var 3,3 ton/invånare år 2014 
vilket dessutom var högre än för riket i stort som år 2013 (senast rapporterat) var 3,2 
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ton/invånare. Anledningen till att vi har valt bort utsläppen från industrin är att vi tror att 
kopplingen mellan industrins utsläpp och kommunernas miljöarbete är alltför svag. Vi 
anser dock att koldioxidutsläpp är ett intressant mått att inkludera i modellen för att få en 
variation av nyckeltal. Även tidigare studier på den privata marknaden har undersökt 
sambandet mellan utsläpp och finansiella resultat (Van Beurden & Gössling, 2008, s. 415, 
416).  
 

2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år 
 

Nyckeltalet inkluderar resor med bussar, regionaltåg, lokaltåg, spårvagn och tunnelbana. 
På grund av att förutsättningarna skiljer sig mellan kommunerna så varierar antalet resor 
stort, och som väntat har kommunerna kring Stockholm flest resor per invånare. På grund 
av att förutsättningarna skiljer sig så mycket mellan kommunerna har vi valt att inte 
inkludera detta mått som en variabel i vår undersökning. Även om vi kan justera för 
kommunernas storlek så tror vi att skillnaderna skulle spela en alltför stor roll.  
 

3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, % 
 

I snitt är två tredjedelar av kollektivtrafiken bland medlemskommunerna förnyelsebar, 
och den nivån har varit ganska oförändrad sedan 2015. Det skiljer sig dock mellan 
kommunerna, där vissa har helt fossilfri kommunaltrafik och andra ingen alls. 
Kollektivtrafiken anser vi vara ett intressant och viktigt mått att inkludera, och vi tror att 
detta mått på ett bättre sätt än antalet resor visar på kommunernas vilja att vara hållbara.  
 

4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, % 
 

Talet visar andelen ekologisk åkermark i kommunen. Snittet ligger på 14% bland 
medlemskommunerna och har legat på samma nivå sedan 2013. I Munkfors, Kungälv, 
Kramfors, Karlstad och Gävle finns det över 30% ekologiskt odlad åkermark. Eftersom 
andelen jordbruksmark i kommunerna kan skilja så pass mycket anser vi det inte vara ett 
talande mått för alla kommuner.  
 

5. Andel miljöcertifierat skogsbruk, % 
 

Den internationella organisationen Forest Stewardship Council (FSC) verkar för ett 
miljömässigt och socialt ansvarstagande skogsbruk och har en certifiering som innebär 
att skog avverkas och brukas på ett ansvarsfullt sätt. Den senaste datan är från 2011 och 
då var drygt 40% av ekokommunernas skogsbruk miljöcertifierat. För hela landet var 
motsvarande siffra 52%. Precis som föregående nyckeltal kan andelen skogsbruk skilja 
väsentligt mellan kommunerna och passar då inte som ett mått för alla kommuner.  
 

6. Andel skyddad mark och vattenområden, % 
 

Detta nyckeltal visar andelen mark i nationalparker, naturreservat eller 
biotopskyddsområden. Det sistnämnda är enligt Naturvårdsverket (2017) en skyddsform 
som kan användas för små vatten- och markområden som har särskilda egenskaper som 
gör dem värdefulla för hotade växter och djur. Ett sådant område kan exempelvis vara en 
allé, ett naturligt vattendrag eller en stenmur på jordbruksmark. Från år 2000 till 2015 har 
andelen växt från 3,2% till 5,5% bland medlemskommunerna. Kommunens mark och 
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vattenområden och behovet av att skydda det ser olika ut och vi har därför valt att 
exkludera även detta mått.  
 

7. Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, kg/inv. 
 

Talet visa det årliga avfallet per invånare och inkluderar förutom kärlavfall även 
grovavfall, tidningsavfall, förpackningar och farligt avfall. Enligt Sveriges ekokommuner 
har man tagit hänsyn till andelen fritidshus, hotellgäster och arbetsplatser i kommunerna 
i syfte att öka jämförbarheten, men exakt hur detta har gjorts kan vi inte se. Nivån skiljer 
sig kraftigt åt mellan kommunerna där vissa har avfall på under 400 kilo per invånare och 
andra har över 800 kilo. Sedan 2007 har utvecklingen bland medlemmarna gått åt fel håll 
och avfallet har ökat.  
 
Detta mått har vi inkluderat i vår studie då vi tror att det är relativt jämförbart mellan 
kommunerna och talande för hur de arbetar med att minska avfallet. Medelvärdet år 2014 
var för medlemskommunerna 519 kilo avfall per invånare. I datamaterialet finns 86 
kommuner med vilket innebär att det finns ett visst bortfall.  
 

8. Tungmetaller i avloppsslam, bly, kadmium, kvicksilver, mg/kg TS 
 

Datan för detta tal kommer från avloppsreningsverks rapporter. Utvecklingen för bly- och 
kvicksilvernivåerna har gått åt rätt håll under de senaste åren och alla tungmetaller ligger 
i genomsnitt långt under de gränsvärden som finns. Anledningen till att vi inte har 
inkluderat detta nyckeltal är att vi inte tror att det finns en direkt koppling till 
kommunerna och att det finns mått som passar bättre för denna studie.  
 

9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, % 
 

Nyckeltalet beskriver andelen förnybar energi i kommunens lokaler. Kommuner är stora 
inköpare av el och i genomsnitt är 91% av elen förnybar bland medlemskommunerna. I 
tolv av kommunerna är mer än 99% av elen förnybar. 
 
Även detta tal anser vi vara av intresse för studien då det både visar kommunens vilja att 
prestera på hållbarhetsområdet och har en direkt koppling till kommunens ekonomi då 
det kan kosta mer att köpa el från förnybara källor. Här finns dock ett relativt stort bortfall, 
och SEKOM har endast data från 64 medlemskommuner.  
 

10a. Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare 
10b. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil, ton/årsarbetare 
 

Datan som detta nyckeltal baseras på kan enligt Sveriges ekokommuner ifrågasättas då 
kommunerna själva rapporterar in datan och medelvärdet beror på hur många kommuner 
som rapporterar. Värdena skiljer sig därför mycket mellan olika år. Själva talet visar hur 
mycket energi per årsarbetare som förbrukas av tjänsteresor med bil. 2015 var 
medelvärdet 814 kWh för det första nyckeltalet och 0,2 ton per årsarbetare för det andra. 
Vi kommer inte att använda oss av dessa nyckeltal inte bara på grund av den varierande 
datan utan även på grund av att alternativa transportsätt kan varierar.  
 

11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, % 
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Talet visar hur stor andel av de livsmedel som kommunen köper in som är ekologiskt 
framställda. Andelen har ökat kraftigt sedan 2003 då datan började samlas in. 
Medlemmarna hade då ett genomsnitt på 3% ekologiska livsmedel som till 2015 har ökat 
till 27%. 
 
Detta mått har vi valt att inkludera i studien då det tydligt visar på en koppling mellan 
hållbarhet och ekonomi. Här finns data för år 2014 för 88 av kommunerna och det 
förväntade sambandet är att kommuner som köper in en stor andel ekologiska livsmedel 
på grund av den ökade kostnaden redovisar ett lägre resultat. Å andra sidan skulle 
mekanismen kunna vara den omvända, att endast kommuner som går med stort positivt 
resultat är de som köper in en större andel ekologiska livsmedel. Tyvärr står troligen inte 
inköp av livsmedel för en speciellt stor del av kommunernas totala kostnader, men vi tror 
ändå att det kan vara intressant att inkludera.  
 

12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, % 
 

Detta tal visar hur stor andel av kommunens skolor och förskolor som har en 
miljöcertifiering. I denna ingår utmärkelsen “Skola för hållbar utveckling” av Skolverket, 
“Grön flagg” av Håll Sverige rent eller är miljöcertifierade med ISO 14001 enligt EU:s 
miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). Bland medlemmarna var i 
genomsnitt 20% av skolorna och förskolorna miljöcertifierade. 
 
Också detta tal väljer vi att ta med i vår studie då det finns data för 2014 för hela 97 av 
medlemskommunerna. Vi tror att detta är ett bra mått på kommunernas 
hållbarhetsengagemang och hur de vill visa upp sig. Skolor och förskolor finns även i alla 
kommuner och är därför talande för alla kommuner.  

3.6	Teorimodell		
Den egenutformade teorimodellen som vi ser i figur 2 beskriver sambandet mellan 
kommunen och samhället och hur förväntningar påverkar kommunerna. Samhället och 
intressenterna har miljömässiga, ekonomiska och sociala krav vilket skapar ett 
institutionellt tryck på kommunerna att möta dessa krav. Sveriges ekokommuner möter 
de yttre kraven och skapar legitimitet genom att redovisa vissa gröna nyckeltal. 
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Figur 2. Teorimodell 

 
Kraven som finns på kommunerna grundar sig i teorin Triple Bottom Line och de 
miljömässiga kraven innebär att kommunerna måste säkerställa resurser till framtida 
generationer. De ekonomiska kraven innebär inte bara att de måste prestera finansiellt 
idag utan även att kommande generationer ska ha möjlighet till tillväxt och de sociala 
kraven fokuserar på att samhället ska vara rättvist. Det institutionella trycket grundar sig 
i den institutionella teorin som menar att kommunerna är tvingade till att möta 
omgivningens krav för att fortsätta verksamheten. Enligt intressentteorin påverkas 
kommunerna av deras intressenter och de krav som de har. Legitimitetsteorin menar att 
företag kan påverka omgivningens krav genom exempelvis redovisning av 
hållbarhetsarbete och därmed få legitimitet. Intressentteorin menar även att kommunerna 
kan påverka sina intressenter, och redovisning av deras hållbarhetsarbete är ett sätt. 
Sveriges ekokommuner använder de gröna nyckeltalen för att kommunicera deras 
hållbarhetsarbete vilket innebär både ekonomisk och miljömässig legitimitet. I dagsläget 
inkluderar inte de gröna nyckeltalen social påverkan men målet är att även det ska ingå i 
framtiden (SEKOM, u.å.a). Bergström et al. (2002, s. 52) beskrev dock att de tre 
aspekterna kan stå i konflikt med varandra och vår studie ämnar att undersöka sambandet 
mellan de miljömässiga aspekten och den ekonomiska aspekten.  
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4	Tidigare	forskning	
 

I det fjärde kapitlet presenteras en djupare inblick i den forskning som är gjord på 
området. På grund av den stora mängden artiklar som finns på hållbarhetsområdet inleds 
kapitlet med en redogörelse av ett antal litteraturgenomgångar som har sammanfattat 
tidigare forskning. Därefter följer en diskussion kring varför detta är relevant för vår 
studie. Kapitlet avslutas med en presentation av de hypoteser som vi kommer att använda 
i den statistiska undersökningen.  

 

4.1	Tidigare	forskning	inom	området		
Det har gjorts en stor mängd tidigare studier på privata företag som undersökt sambandet 
mellan hållbarhet, eller “Environmental, Social and Governance (ESG) criteria” och 
finansiella resultat, eller “Corporate Financial Performance” (CFP). Enligt Friede et al. 
(2015, s. 210) har sambandet undersökts sedan 1970-talet, och över 2000 studier har 
publicerats inom området. I takt med att antalet enskilda studier har ökat har det även 
gjort en mängd så kallade litteraturgenomgångar och sammanställningar av tidigare 
studier, och på grund av forskningsområdets omfattning har det även publicerats studier 
som sammanställer resultatet av flera av dessa genomgångar. På grund av den stora 
mängden studier som undersökt sambandet så tror vi att vi skulle riskera att framställa en 
mer osann bild om vi valde ut enskilda studier och presenterade deras resultat än om vi 
istället försöker ge en övergripande bild av forskningen och utvecklingen kring ämnet. 
En av de största sekundärgenomgångarna som publicerats gjordes av Friede et al. (2015) 
och är en granskning av 60 litteraturgenomgångar publicerade mellan 1982 och 2015 som 
tillsammans har analyserat omkring 2200 individuella studier. Slutsatsen blev att omkring 
90% av studierna fann ett icke-negativt (≥0) samband mellan ESG och CFP (Friede et al. 
2015, s. 210, 217). 
 
Forskare har använt sig av olika angreppssätt för att undersöka sambandet mellan 
hållbarhet och finansiella resultat, och i en litteraturgenomgång som gjorts av Peloza & 
Yachnin (2008, s. iii) menar författarna att forskningen är inkonsekvent i både hur 
hållbarhet och de finansiella effekterna ska mätas. Peloza & Yachnin (2008, s. 6) gjorde 
en genomgång av 130 studier och fann att dessa använt sig av 39 unika mått för att 
undersöka sambandet mellan hållbarhet och finansiella resultat, och att det populäraste 
måttet - utsläpp, endast användes i 18% av studierna, vilket enligt författarna visar på en 
kraftig inkonsekvens. Att det finns många olika sätt att mäta hållbarhet på går även att se 
i andra litteraturgenomgångar där författarna har delat in tidigare studier i olika kategorier 
beroende på vilka mått de använt sig av. En annan stor litteraturgenomgång där 274 
studier ingick gjordes av Günther et al. (2012, s. 287) där de delade in de tidigare studierna 
i sex kategorier beroende på om de mätte hållbarhet genom exempelvis miljöprestation, 
miljöbetyg, miljörelaterade händelser, miljöredovisning eller enkätsvar. Även de 
finansiella måtten som använts delar författarna in i fem olika kategorier beroende på om 
studierna använt aktieavkastning, redovisningsmått, redovisnings- och aktieinformation, 
enkätsvar eller övriga mått. 
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De enskilda studiernas angreppssätt skiljer också sig åt, och Al-Tuwaijri et al. (2004, s. 
449-451) presenterar exempel på tre utgångspunkter som återkommande har använts. 
Dessa är: relationen mellan miljöprestation (environmental performance) och 
ekonomiska resultat, relationen mellan miljöprestation och miljöredovisning 
(environmental disclosure) och relationen mellan miljöredovisning och ekonomiska 
resultat. Enligt Al-Tuwaijri (2004, s. 449) har studier inom den första kategorin bland 
annat använt sig av miljöbetyg och olika mått på utsläpp för att kvantifiera bolags 
miljöprestation och ställt dessa mot olika ekonomiska mått. Den andra kategorin 
inkluderar enligt författarna studier som exempelvis analyserat företags 
hållbarhetsredovisningar och sedan undersökt relationen mellan resultaten av dessa 
analyser och företagens faktiska miljöprestation. Den tredje kategorin har enligt 
författarna undersökt relationen mellan analyser av hållbarhetsredovisningar men ställt 
dessa mot företagens ekonomiska resultat. Enligt Al-Tuwaijri et al. (2004, s. 454) kan de 
studier som analyserat företags hållbarhetsredovisning (environmental disclosure) delas 
in i två kategorier där den första innehåller studier som kvantifierat innehållet i 
rapporterna genom mängden redovisad information, och den andra kategorin innehåller 
studier som har gjort innehållsanalyser av informationen. Författarna nämner 
problematiken med den första typen av studier där företag kan använda sig av så kallad 
“greenwashing” och förmedla en överdrivet positiv bild av ett i verkligheten lågt 
miljöengagemang. 
 
En slutsats som går att dra av den stora mängden tidigare forskning är att det verkar som 
att något slags positivt samband mellan hållbarhet och finansiella resultat hos 
vinstdrivande företag existerar, men att enskilda studier kanske inte säger speciellt 
mycket på grund av att det inte verkar finnas några generella eller gemensamma mått. Vi 
tänker oss att hållbarhet och CSR har fått större betydelse på senare år och att det skulle 
kunna innebära att sambandet är starkare idag än det var tidigare, vilket även är något 
som Goll & Rasheed (2004, s. 41) argumenterar för. De menar att senare tids utveckling 
inom CSR skulle antyda ett allt starkare samband med finansiella resultat, men enligt den 
stora litteraturgenomgången av Friede et al. (2015, s. 212, 225) har det icke-negativa 
sambandet varit stabilt sedan mitten av 1990-talet. En annan slutsats som går att dra är att 
det kausala sambandet mellan hållbarhet och finansiella resultat verkar vara ett av de 
största problemen som forskare har identifierat i tidigare studier. Peloza & Yachnin 
(2008, s. 1) formulerar problematiken som huruvida det är hållbara företag som är mer 
lönsamma eller om det lika gärna kan vara så att det endast är redan lönsamma företag 
som engagerar sig i hållbara frågor, och Günther et al. (2012, s. 284) skriver att 
diskussionen kring orsakssambandet har varit aktuellt inom forskningen sedan 1970-talet. 
Även i vår studie kommer orsakssambandets riktning och mekanism vara något som vi 
på grund av frågans komplexitet, bristande inblick, tid och metodologiska verktyg 
kommer ha svårt att uttala oss om, varför vi kommer vara försiktiga med att dra slutsatser 
kring vad resultaten beror på och från vilken riktning resultatet kommer. 

4.2	Tidigare	forsknings	relation	till	kommuner		
Som tidigare nämnts så har nästan uteslutande all tidigare forskning kring ämnet gjorts 
på vinstdrivande företag, och exempelvis Ball & Grubnic (2007, s. 243) efterfrågar fler 
studier på offentliga organisationer. Det finns dock många likheter mellan den privata 
och den offentliga sektorn. Organisationer inom den offentliga sektorn har liksom 
vinstdrivande företag krav på att visa upp ekonomiskt ansvarstagande och effektivt 
resursutnyttjande, men utöver detta finns även en ytterligare icke-vinstdrivande 
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dimension av ansvarstagande (Ball & Grubnic 2007, s. 256). Sett ur kommunernas 
synvinkel så skulle säkert denna extra dimension av ansvarstagande ibland kunna stå i 
motsats till viljan och ambitionen att visa upp goda finansiella resultat. Trots att 
kommuner inte har ekonomisk vinst som primärt mål med verksamheten så ska de enligt 
ett lagförtydligande av kommunallagen publicerat av Sveriges kommuner och landsting 
(2005, s. 1, 7) gå med positivt resultat för att uppfylla kravet om “god ekonomisk 
hushållning” och för att inte äventyra kommande generationers rätt till välfärd. 
Kommuner känner kanske dessutom ett ansvar gentemot sina största finansiärer, 
skattebetalarna och staten att prestera finansiellt och samtidigt tillhandahålla en god 
service gentemot sina invånare. 
 
När det gäller hållbarhet och socialt ansvarstagande inom den offentliga sektorn så finns 
det i Sverige nationella miljömål som alla offentliga verksamheter bör förhålla sig till. 
Ball & Grubnic (2007, s. 256) menar dock att det finns faktorer som begränsar offentliga 
verksamheters möjlighet att arbeta mot en hållbar utveckling. Författarna använder 
Storbritannien som ett exempel och beskriver att en sådan faktor är att det i ett 
kapitalistiskt samhälle där invånarna ser utveckling som ekonomisk tillväxt och hög 
konsumtion är svårt att få dem att förstå ekologiska begränsningar och hur man ska leva 
inom dess gränser. Det verkar således vara en balansgång mellan ambitionen att arbeta 
mot ett mer hållbart samhälle och ha god ekonomisk hushållning. Kommuner som en av 
flera offentliga verksamheter har enligt Ball & Grubnic (2007, s. 243-244) ett socialt 
ansvar som gör att vi förväntar oss en högre nivå av ansvarstagande. Samtidigt har de ett 
ansvar gentemot samhället och sina finansiärer att inte gå med ekonomisk förlust. 
 
Att hållbarhetsfrågor har blivit allt mer aktuella under de senaste åren, inte minst i Sverige 
ser vi tecken på i exempelvis nya lagar och det stora intresset för hållbarhetsredovisning 
som KPMG (2017) har identifierat. Både hållbar utveckling och finansiella resultat är 
därför två faktorer som är av vikt i både vinstdrivande företag och i offentliga 
verksamheter såsom kommuner. I vinstdrivande företag är det naturligt att just ekonomisk 
vinst är en viktig faktor, och enligt Sveriges kommuner och landsting (2005, s. 7) ska 
också svenska kommuner ha ekonomiskt överskott som mål med sin verksamhet. På 
samma sätt ska kommunernas verksamheter genomsyras av målet om hållbar utveckling 
(Naturvårdsverket, 2016b) och vinstdrivande företag har allt större förväntningar på sig 
att ta ett socialt ansvar. Kommunerna har både förväntningar och ett ansvar gentemot 
samhället och sina invånare att ta ett socialt ansvar, och har inte ekonomisk vinst som 
primärt mål. Att kommunerna ska ha positiva ekonomiska resultat ska sannolikt inte ske 
på bekostnad av tillhandahållandet av obligatoriska samhällsfunktioner. Inom 
vinstdrivande verksamheter är förhållandet det omvända: investeringar i socialt 
ansvarstagande ska inte ske på bekostnad av företagets ekonomiska vinst. Även om 
prioriteringarna ser lite annorlunda ut i vinstdrivande företag och i kommuner så menar 
vi att ämnet är lika intressant att undersöka ur kommunernas perspektiv där det dessutom 
saknas tidigare forskning. 

4.3	Hypoteser		
Statistisk hypotesprövning beskriver Körner & Wahlgren (2015, s. 122) som en prövning 
av hypoteser angående populationen utifrån information från ett slumpmässigt urval. Vårt 
huvudsyfte är att undersöka sambandet mellan kommuners finansiella mått och de gröna 
nyckeltalen, och de finansiella måtten vi kommer använda oss av är årets resultat, 
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avkastning på totala tillgångar och årets kostnader. För att testa vårt huvudsyfte kommer 
vi använda följande statistiska hypoteser:  
 

H1: Det finns inget samband mellan årets resultat och de gröna nyckeltalen.  
 

H2: Det finns inget samband mellan avkastning på totala tillgångar och de gröna 
nyckeltalen.  
 
H3: Det finns inget samband mellan årets kostnader och de gröna nyckeltalen.  

 
Vårt första delsyfte är att undersöka sambandet mellan befolkningsförändring och de 
gröna nyckeltalen, och för detta kommer vi använda följande statistiska hypoteser:  
 

H4: Det finns inget samband mellan befolkningstillväxt och de gröna nyckeltalen.  
 
Vårt andra delsyfte är att undersöka om det finns något skillnad mellan SEKOM-
kommunernas och de övriga kommunernas resultat, kostnader, kommunalskatt, 
arbetslöshet, medelålder, yta eller befolkningsförändring. Detta kommer vi testa med ett 
t-test.  
 

H5: Det finns inga skillnader i varken resultat, avkastning på totala tillgångar, 
kostnader, skatt, arbetslöshet, medelålder, befolkningsförändring och yta mellan 
SEKOM-kommunerna och de övriga kommunerna. 
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5	Metod	
 

Det femte kapitlet behandlar undersökningens metod och tillvägagångssätt för att 
undersöka sambandet mellan finansiella resultat och gröna nyckeltal. Inledningsvis 
beskrivs den undersökningsmetod som kommer användas och sedan definieras studiens 
urval, population och bortfall. Därefter beskrivs studiens tidshorisont och hur 
datainsamlingen genomförs. Kapitlet avslutas med de statistiska testerna i from av en 
redogörelse för relevanta variabler och den regressionsanalys som kommer användas.  

 

5.1	Undersökningsmetod	
Undersökningsmetoden som är mest lämpad för huvudsyftet i denna studie är antingen 
en tvärsnittsstudie eller en longitudinell studie och Sauders et al. (2009, s. 155) beskriver 
hur tidshorisonten är avgörande för valet av undersökningsmetod. Författarna beskriver 
vidare att en tvärsnittsstudie ger en bild av ett fenomen vid en viss tidpunkt och att en 
longitudinell studie ger en bild av fenomenet under en tidsperiod. Bryman & Bell (2013, 
s. 82-83) menar på att det som skiljer en tvärsnittsstudie från en longitudinell är 
tidsperspektivet och att de i övrigt är mycket lika. Vår tidshorisont sträcker sig över tre 
år vilket gör det till en longitudinell studie.  
 
Bryman (2011, s. 64) beskriver en tvärsnittsstudie som insamling av kvantifierbar data 
med minst två variabler som granskas i syfte att upptäcka samband eller mönster. Bryman 
beskriver vidare ett antal punkter som kännetecknar en tvärsnittsstudie. Den första 
punkten i en tvärsnittsstudie är att den ska gälla mer än ett fall eftersom att det är variation 
som är det som är intressant att undersöka (Bryman & Bell, 2013, s. 77). Om man endast 
har ett fall så finns det alltså ingen variation att undersöka och därför är det av stor vikt 
för studiens genomförbarhet att det finns flera. I vår studie uppfyller vi detta genom att 
titta på alla 102 medlemmar i Sveriges ekokommuner (se Appendix 2). Den andra 
punkten är att studien ska ske vid en specifik tidpunkt vilket Bryman (2011, s. 64) 
beskriver som att informationsinsamlingen av de variabler som ska undersökas sker 
simultant. Det är framförallt denna punkt som skiljer en tvärsnittsstudie från en 
longitudinell studie då insamlingen av datan i den sistnämnda typen av studie enligt 
Bryman & Bell (2013, s. 83) sker vid minst två tillfällen. Vi använder oss av sekundärdata 
från Sverige ekokommuner där datainsamlingen har skett löpande under flera års tid 
vilket gör det till en longitudinell studie trots att vi själva laddar ner all data vid en och 
samma tidpunkt. Det tredje punkten i en tvärsnittsdesign är att datan ska vara kvantitativ 
eller kvantifierbar vilket Bryman (2011, s. 64) menar krävs för att med hjälp av en 
systematisk metod kunna bedöma variationen i informationen. Den data som vi använder 
oss av i denna studie är finansiella mått och gröna nyckeltal vilka båda är kvantitativa. 
Den sista sista punkten gäller sambandsmönster och Bryman (2011, s. 64) beskriver hur 
det vid en tvärsnittsdesign endast är möjligt att studera sambandet mellan olika variabler 
och då informationen samlas in samtidigt kan forskaren inte manipulera resultatet. Han 
menar vidare att det är orsaken till de problem med att bestämma orsak- och 
verkansamband som uppkommer i en kvantitativ tvärsnittsstudie. Bryman & Bell (2013, 
s. 83) nämner att en longitudinell studie har något större möjlighet än en tvärsnittsstudie 
att identifiera orsaksriktningen, men att det ändå inte löser alla problem kring de kausala 
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sambanden. Även Djurfeldt & Barmark (2015, s. 42) belyser att det i en longitudinell 
studie är lättare att dra slutsatser om orsakssamband och att det ger studien en stor fördel. 
Vi kommer ändå ha svårt att i vår studie bestämma hur orsak och verkan ser ut för de 
gröna nyckeltalen och finansiella mått i Sveriges ekokommuner. Detta innebär att om vi 
finner ett statistiskt signifikant samband mellan två variabler kan vi inte dra slutsatsen att 
det finns ett orsakssamband. Dahmström (2005, s. 186) skriver att man bör utgå från att 
sambandet endast är numeriskt fram till dess att vi har faktiska bevis på att ett 
orsakssamband existerar. Bryman (2011, s. 64) menar dock att bara för att det endast kan 
fastställas en koppling mellan variablerna betyder det inte att det inte går att dra slutsats.  

5.2	Urval	och	population	
Det urval som vi ska undersöka i denna studie är medlemmarna i Sveriges ekokommuner, 
och i det här fallet kommer det även att vara vår population. På grund av att populationen 
är så liten så finns det enligt Dahmström (2005. s. 64) inget behov av att göra något urval, 
och det kommer således att betraktas som ett totalurval. Populationen definierar Bryman 
(2011, s. 179) som de enheter som urvalet görs ifrån och i vår studie är alltså dessa samma 
och består av Sveriges 102 ekokommuner (se Appendix 2). Dahmström (2005, s. 55) 
beskriver populationen som objekt vilket forskaren ämnar studera attityder och 
egenskaper för. I denna studie är det Sveriges ekokommuner som är objekten som vi vill 
studera och det är deras attityder och egenskaper till hållbarhet som vi vill undersöka.  
 
Dahmström (2005, s. 55) poängterar även att objekten måste vara knutna till ett 
geografiskt område och en tidsperiod vilket i vårt fall är Sverige mellan år 2012 och 2014. 
I de statistiska signifikanstesterna kommer dock detta urval inte betraktas som ett 
totalurval utan som ett urval i ett större sammanhang som även inkluderar framtida objekt, 
varför det ändå är intressant att göra signifikanstester och inte bara dra slutsatser för de 
observerade objekten. Detta för att kunna generalisera resultaten till mer än den tidsperiod 
som vi undersöker.  

5.2.1	Bortfall		
Bortfall är sådana objekt i målpopulationen som planerats att undersökas men där svaret 
eller informationen inte gått att få tag på (Dahmström, 2005, s. 321). I vårt fall rör sig 
detta om data för de gröna nyckeltalen som Sveriges ekokommuner samlar in. 
Utsträckningen av bortfall varierar både mellan de olika nyckeltalen och mellan åren, och 
generellt sett ökar bortfallen ju längre bakåt i tiden vi går. Troligen finns det många 
anledningar till varför data saknas, och vi har dessvärre ingen möjlighet att se de specifika 
anledningarna. Eftersom vi använder sekundärdata är det inte helt ovanligt med bortfall 
och Bryman (2011, s. 305) beskriver hur just bortfall av variabler är en begränsning med 
sekundärdata, vilket kan förklaras med att den data som finns inte samlades in specifikt 
för studien.  

5.3	Tidshorisont	
De gröna nyckeltalen som Sveriges ekokommuner har sammanställt är tillgängliga över 
varierande tidsperioder beroende på vilka tal det rör sig om. För viss data, exempelvis 
kommuners koldioxidutsläpp finns data för i princip alla kommuner under flera års tid, 
medan data för exempelvis hushållsavfall endast finns för vissa år och vissa kommuner. 
I de fall där datan inte är sammanhängande eller där det saknas tidsperioder så kommer 
vi att använda oss av så färsk information som möjligt. Den senaste datan som finns 
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tillgänglig för alla nyckeltal är från 2014 vilket är anledningen till att vi valt den 
tidshorisont som vi har gjort.  

5.4	Datainsamlingsmetod		
Den data vi kommer att använda oss av är dels från Statistiska Centralbyråns 
statistikdatabas och dels från Sveriges ekokommuners hemsida. Från Statistiska 
Centralbyrån (SCB, u.å.a) kommer vi att ladda ner en sammanställning av alla Sveriges 
kommuners resultaträkningar för åren 2012-2014. Datan för de gröna nyckeltalen 
kommer från Sveriges ekokommuner (SEKOM, u.å.d) och innehåller sammanställd data 
för de tolv nyckeltalen över varierande perioder och intervall från som tidigast 1990.  
 
Datan kommer att laddas ner från källornas respektive webbplatser som båda har 
funktioner för att automatiskt hämta hem datan i excelformat. Datan ska sedan användas 
för att uppfylla studiens syften att försöka visa på ett samband mellan de gröna 
nyckeltalen och finansiella värden.  
 
Det är alltså sekundärdata som vi kommer använda oss av i denna studie och fördelarna 
med detta är enligt Bryman (2011, s. 301) bland annat att det sparar tid och pengar, att 
datan ofta är av god kvalitet och att det möjliggör en longitudinell studie. Dessutom är 
det inte ens säkert att det skulle vara möjligt med en insamling av primärdata i vår studie 
då informationen varken finns samlad på ett ställe eller är lätt att få tag på. Även om det 
hade varit möjligt skulle det blivit både för tidskrävande och för kostsamt och Bryman 
(2011, s. 299) påpekar att sekundärdata ofta är en förutsättning för studentundersökningar 
då de sällan har varken tid eller pengar. Trots att det är sekundärdata kan den enligt 
Bryman (2011, s. 301) vara av bättre kvalitét än primärdata då en insamling som är gjord 
av forskare eller organisationer ofta kan vara grundligare utförd till följd av både mer 
resurser och kunskap. Datan vi kommer använda oss av är offentlig statistik och vi anser 
att kvalitén på datan är mycket hög eftersom datan är från säkra källor som SCB. Bryman 
& Bell (2013, s. 329) använder just SCB som ett exempel på sekundärdata av god kvalité. 
Bryman (2011, s. 305-306) påpekar att ytterligare en fördel med offentlig statistik är att 
den är fri från forskarens påverkan eftersom informationen inte är del i exempelvis ett 
forskningsprojekt. Huvudsyftet med vår studie är att analysera sambandet mellan gröna 
nyckeltal och finansiella mått, och detta kommer göras under en treårsperiod vilket endast 
är möjligt tack vare den offentliga statistiken.  
 
Sekundäranalyser har även de sina begränsningar och Bryman (2011, s. 305) nämner 
bland andra bristen på kontroll över datans kvalitet och risken att viktiga variabler saknas. 
Vi har ingen kontroll över datans kvalitet, men åtminstone de finansiella måtten kan som 
tidigare nämnt anses vara tillförlitlig. De gröna nyckeltalen som Sveriges ekokommuner 
publicerar håller förmodligen mer varierande kvalitet då viss data inte är insamlad för att 
analyseras på kommunnivå utan är en del av en nationell datainsamling. De nyckeltal som 
inte är en del i någon obligatorisk rapportering till exempelvis myndigheter samlas in av 
kommunerna själva enkom för Sveriges ekokommuners publiceringar, och även här 
saknas viss data vilket skulle kunna betyda att alla kommuner inte är beredda att lägga 
ner det extra arbete som krävs.  
 
Eftersom det är sekundärdata styr inte vi över vilka variabler som finns att inhämta, och 
trots att datan på de finansiella måtten kan anses vara av god kvalité kan den vara aningen 
begränsad. Den data som vi har tillgång till är vanlig redovisningsinformation och vi har 
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inte tillgång till exempelvis återinvesteringar eller andra mått som skulle kunna vara av 
intresse för vår studie. Även datan på de gröna nyckeltalen är något begränsad vilket som 
vi tidigare nämnt leder till en del bortfall.  

5.4.1	Databearbetningsmetod		
Efter att ha laddat ner datan från respektive webbplats använde vi Microsoft Excel för att 
ställa samman och sortera informationen. De finansiella måtten och alla andra variabler 
från Statistiska centralbyrån laddades ner för alla Sveriges kommuner och sorterades 
sedan för att ta ut de som är medlemmar i Sveriges ekokommuner. För de statistiska 
testerna har vi använt oss av de statistiska programvaran STATA 12 och IBM SPSS 
Statistics 24.  

5.5	Statistiska	tester		

5.5.1	Beroende	och	oberoende	variabler		
För att kunna genomföra den empiriska studien måste de variabler som är inkluderade i 
studien definieras. I statistiska tester, speciellt i undersökningar om effekt och 
orsakssamband brukar det talas om beroende och oberoende variabler (Byström & 
Byström, 2011, s. 67). Huvudsyftet med studien är att testa om det finns ett samband 
mellan hållbarhetsrelaterade gröna nyckeltalen och finansiella mått för Sveriges 
ekokommuner. Det är de gröna nyckeltalen som i denna studie är de oberoende 
variablerna vilket Byström & Byström (2011, s. 67) menar är den variabeln som i en 
undersökning är möjlig att förändra. Vår beroende variabel är därför de finansiella mått 
som finns tillgängliga för kommunerna och Byström & Byström (2011, s. 67) beskriver 
hur den beroende variabeln påverkas av den oberoende variabeln. Vi ska alltså undersöka 
vilken effekt de olika gröna nyckeltalen (oberoende variabel) har på de finansiella måtten 
(beroende variabel) i Sveriges ekokommuner.  
 
De finansiella mått som vi kommer använda som beroende variabler är årets resultat, 
avkastning på totala tillgångar och årets kostnader. För att testa vårt första delsyfte 
kommer vi även att använda befolkningstillväxt. Den beroende variabeln vill vi ska vara 
övergripande mått på välmående eller prestation hos kommunerna. Definitionen av de 
variabler som vi använt oss av är följande: 
 
Årets resultat 
Tidigare studier som undersökt sambandet mellan hållbarhet och finansiella prestation 
har använt sig av olika typer av mått på företagens ekonomiska prestation (Al-Tuwaijri 
et al., 2004, s. 455; Van Beurden & Gössling, 2008, s. 411; Peloza & Yachnin, 2008, s. 
7). Enligt Al-Tuwaijri et al. (2004, s. 455) har både redovisnings- och marknadsmått 
såsom vinst per aktie, avkastning på eget kapital och resultat använts. Då vi inte har 
möjlighet att använda samma typ av mått som finns tillgängliga för privata företag har vi 
valt att använda kommunernas redovisade resultat (sista raden). Kommunerna är 
förhållandevis homogena jämfört med företag som kan verka inom många olika branscher 
och vi tror därför att detta är ett fungerande finansiellt mått. I regressionsmodellen 
kommer vi även att använda kontrollvariabler för exempelvis antalet invånare för att 
resultatet inte ska bero på antalet invånare. Årets resultat kommer från en 
sammanställning av Sveriges kommuners resultaträkning SCB:s statistikdatabas (SCB, 
u.å.a).  
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Avkastning på totala tillgångar 
Ett vanligt mått som har använts i tidigare studier för att undersöka sambandet mellan 
ekonomi och hållbarhet är just avkastning på totala tillgångar, eller return on assets 
(ROA). Günther et al. (2011, s. 289) fann att ROA var ett av de allra vanligaste måtten 
bland studier som använt redovisningsbaserade mått på finansiella resultat och även det 
mått som hade minst negativa samband med hållbarhet bland dessa studier. Al-Tuwaijri 
et al. (2004, s. 455) nämner att ett mått såsom ROA inte påverkas av bolags storlek som 
uppkommer hos exempelvis vinst- och resultatmått.  
 
Return on assets räknas i vanliga fall ut som: (nettoresultat + räntekostnader) / totala 
tillgångar (Berk & DeMarzo, 2014, s. 45). I denna studie har vi dock beräknat detta som: 
årets resultat / totala tillgångar. Kommuner betalar ingen skatt på resultatet och dessutom 
ligger skatteintäkterna, som är kommunens största inkomstkälla som en post efter 
nettoresultatet och skulle därför inte ha inkluderats om måttet räknades ut som ovan. 
Datan för resultatet kommer från sammanställning av Sveriges kommuners 
resultaträkning SCB:s statistikdatabas och totala tillgångar från balansräkningen (SCB, 
u.å.b).  
 
Årets kostnader 
Årets kostnader är totala kostnader från kommunernas årsredovisning och dessa är 
inkluderade som en beroende variabel med argumentet att vi ville ha ett mått som 
eventuellt påverkas av kommunernas hållbarhetsarbete. Det enkla sambandet som vi 
logiskt tror borde existera är att kostnaderna ökar ju hållbarare de är. Detta är dock 
troligtvis inte helt sant för alla nyckeltal, men vi tror ändå att kostnaderna kan ge en god 
bild över en kommuns prestation genom att se kostnad som ett mått på verksamhetens 
effektivitet. kommer från en sammanställning av Sveriges kommuners resultaträkning 
SCB:s statistikdatabas (SCB, u.å.a).  
 
Befolkningstillväxt 
Tillväxt är ett enligt Beurden & Gössling (2008, s. 411) ett redovisningsbaserat mått och 
Al-Tuwaijri et al. (2004, s. 453) använder i deras studie just tillväxt som en variabel i den 
empiriska modellen. Vi kommer inkludera tillväxt i vår modell genom att använda oss av 
befolkningstillväxt. Anledningen är att vi tror befolkningstillväxt kan vara ett bra mått på 
hur attraktiv en kommun är att bo i och de kommuner som är välmående lockar sannolikt 
till sig fler personer. Befolkningstillväxten i de olika kommunerna är hämtad från SCB:s 
statistikdatabas (SCB, 2017) och är ett mått på kommunala flyttningsöverskott som en 
andel av totala invånare. Det inkluderar alltså endast de personer som flyttat från en 
kommun till en annan och inte invandring eller födda och döda.  
 
I vår regressionsmodell kommer vi använda oss av ett hållbarhetsmått som oberoende 
variabel, och det är de sex gröna nyckeltalen som kommer representera kommunernas 
hållbarhetsprestationer. De gröna nyckeltal som kommer ingå som variabler i vår modell 
är:  

● koldioxidutsläpp övrig sektor (ton/inv) 
● hushållsavfall (kg/inv) 
● andel förnybar energi i kommunala lokaler (%) 
● andelen ekologiska livsmedelsinköp (%) 
● andelen miljöcertifierade skolor/förskolor (%) 
● andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) 
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Varför just dessa sex gröna nyckeltal valdes ut framgick i kapitel 3.5 om de gröna 
nyckeltalen. Inget av de valda nyckeltalen är helt utan problematik men i urvalsprocessen 
har vi ändå försökt hitta de nyckeltal som är mest talade för alla kommuner. Vi har även 
försökt att hitta en blandning av olika nyckeltal för att kunna skapa en bred modell som 
inkluderar fler än en aspekt av hållbarhet.  

5.5.2	Kontrollvariabel		
Vid genomförandet av en regressionsanalys finns det risk för att ett skensamband, och 
det beskriver Körner & Wahlgren (2015, s. 69) som risken att det till synes finns ett 
samband men där den oberoende variabeln i själva verken inte förklarar den beroende. 
De menar att det då kan finnas en tredje oberoende variabel som påverkar både X 
(oberoende) och Y (oberoende). För att undvika skensamband när vi studera de gröna 
nyckeltalens effekt på finansiella resultat måste vi addera vissa kontrollvariabler i 
modellen. Detta görs då för att kontrollera för andra variabler som eventuellt skulle kunna 
ha effekt på de finansiella måtten eller befolkningstillväxten. Djurfeldt & Barmark (2009, 
s. 211) beskriver relevanta kontrollvariabler som de variabler som är korrelerade med X 
och Y utan att faktiskt vara påverkade av X och Y. I våra statistiska tester kommer 
använda oss av följande kontrollvariabler:  
 
Kommunalskatt (%) 
Skatten tas ut av kommun eller landsting och står för en stor del av kommunernas intäkter 
och påverkar därför troligen kommunernas resultat, varför vi tror att detta är en viktig 
variabel att kontrollera för i regressionsanalysen. Statistiken är inhämtad från SCB:s 
statistikdatabas (SCB, u.å.b).  
 
Antal invånare 
Detta är det totala antalet invånare som enligt Statistiska centralbyråns 
befolkningsstatistik bor i varje kommun. Van Beurden & Gössling (2008, s. 418) fann i 
sin genomgång av studier på den privata marknaden att företagsstorleken var en viktig 
variabel. Av 34 genomgångna studier hade elva inkluderat någon form av storleksmått 
(Van Beurden & Gössling, 2008, s. 417). I vår undersökning har vi därför valt att 
inkludera två olika mått på kommunstorlek: antal invånare och kommunens yta. I 
synnerhet antalet invånare tror vi är en viktig kontrollvariablerna att ha med eftersom att 
både kommunernas resultat och kostnader förmodligen påverkas av hur stor kommunen 
är. En kommun med många invånare har möjlighet till högre skatteintäkter än en liten 
kommun, och det skulle dessutom kunna finnas stordriftsfördelar som påverkar både 
kostnader och resultat. Detta vill vi inte ska påverka i regressionsanalysen och därför har 
vi inkluderat båda dessa variabler. Även statistiken för antal invånare är hämtad från 
SCB:s statistikdatabas (SCB, u.å.b).  
 
Yta (hektar)  
Även ytan i kommunerna tror vi alltså kan beskriva storleken på kommunerna och därmed 
påverka kommunernas kostnader. En kommun som till ytan sett är stor kan tänkas ha 
högre kostnad per invånare för att tillhandahålla den kommunala servicen. Exempelvis 
skulle långa sträckor kunna göra att kostnaderna ökar för bland annat hemtjänst, 
sophämtning och skolor. För att justera för detta kommer yta i hektar användas som en 
kontrollvariabel i regressionsanalysen. Datan för ytan i kommunerna är nedladdad från 
SCB:s statistikdatabas (SCB, u.å.b).  
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Andelen arbetslösa (%) 
Vi tror att andelen öppet arbetslösa är en viktig variabel att inkludera eftersom den 
troligen påverkar både kostnader och resultat. Är det fler som betalar skatt får kommunen 
troligen ett högre resultat och vi vill inte att antalet arbetslösa ska påverka resultatet. 
Statistiken gällande andelen öppet arbetslösa redovisas i procent och är hämtad från 
Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, u.å.a). Den officiella statistiken för 
arbetslöshet tillhandahålls dock av Statistiska centralbyrån (SCB) och utgår från 
arbetskraftsundersökningar, till skillnad från Arbetsförmedlingens statistik som omfattar 
de personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, u.å.b). Att 
två olika insamlingsmetoder används gör att statistiken skiljer sig (Arbetsförmedlingen, 
u.å.b). Vi kommer använda oss av Arbetsförmedlingens statistik över andelen öppet 
arbetslösa i kommunerna eftersom SCB:s statistik är baserad på en urvalsundersökning 
och dessutom inte tillgänglig på kommunnivå.  
 
Övriga variabler 
 
Medelålder (invånare)  
Detta är det aritmetiska medelvärdet för alla invånare i kommunerna och är framför allt 
intressant för att undersöka eventuella skillnader mellan de kommuner som är 
medlemmar i Sveriges ekokommuner och de som inte är det. Vi tror inte att detta är en 
variabel som påverkar någon av våra beroende variabler i någon större utsträckning och 
kommer därför inte att inkludera denna som en kontrollvariabel i regressionsanalyserna. 
Medelålder för invånarna i Sveriges kommuner kommer från SCB:s statistikdatabas 
(SCB, u.å.b).  
 
Kommungrupp 
Huruvida en kommun är exempelvis en storstadskommun eller en glesbygdskommun har 
förmodligen ganska stor betydelse för kommunens ekonomi och verksamhetens 
uppbyggnad. Denna indelning som SKL gjorde 2011 var tanken att vi skulle inkludera 
som en kontrollvariabel i regressionsanalysen genom en dummyvariabel, men valde 
senare bort den. Anledningen till detta är att vi tror att kontrollvariablerna antal invånare 
och yta tillsammans med kommunalskatt ganska bra täcker in samma sak som 
kommungrupperna. Vi kommer dock att använda oss av kommungrupp som variabel i 
jämförelsen mellan de kommuner som är medlemmar i SEKOM och de som inte är det 
för att se om det finns någon skillnad. Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2017) 
delade år 2011 in Sveriges kommuner i 10 olika grupper: 
 

1. Storstäder (3 st). Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 
invånare. 
 
2. Förortskommuner till storstäder (38 st). Kommuner där mer än 50 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste 
utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 
 
3. Större städer (31 st). Kommuner med 50 000 - 200 000 invånare samt en 
tätortsgrad överstigande 70 procent. 
 
4. Förortskommuner till större städer (22 st). Kommuner där mer än 50 procent 
av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun. Det vanligaste 
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utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3. 
 
5. Pendlingskommuner (51 st). Kommuner där mer än 40 procent av 
nattbefolkningen pendlar till en annan kommun. 
 
6. Turism- och besöksnäringskommuner (20 st). Kommuner där antalet 
gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 nätter per 
invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 fritidshus per invånare. 

 
7. Varuproducerande kommuner (54 st). Kommuner där 34 procent eller mer av 
nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och 
utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet enligt Svensk 
Näringsgrensindelning (SNI2007). 
 
8. Glesbygdskommuner (20 st). Kommuner med en tätortsgrad understigande 70 
procent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. 
 
9. Kommuner i tätbefolkad region (35 st). Kommuner med mer än 300 000 
personer inom en radie på 112,5 km. 
 
10. Kommuner i glesbefolkad region (16 st). Kommuner med mindre än 300 000 
personer inom en radie på 112,5 km. 

5.5.3	Regressionsanalys		
För att undersöka om det finns ett samband mellan finansiella mått eller 
befolkningstillväxt och mått på hållbarhet används en regressionsanalys. Studenmund 
(2014, s. 5) beskriver regressionsanalys som ett verktyg för att undersöka sambandet 
mellan en beroende och en eller flera oberoende variabler. Om endast en oberoende 
variabel används är analysen bivariat och om flera oberoende variabler eller 
kontrollvariabler adderas är analysen multivariat (Körner & Wahlgren, 2015, s. 176). I 
vårt fall är den beroende variabeln antingen resultat, avkastning på totala tillgångar, 
kostnader eller befolkningstillväxt och de oberoende variablerna de gröna nyckeltalen. 
För att säkerställa att vi inte missar relevanta samband eller drar slutsatser på felaktiga 
samband kommer vi även att inkludera ovannämnda kontrollvariabler. Eftersom analysen 
innehåller fler än två variabler kommer det därför att bli en multipel regressionsanalys.  
 
Studenmund (2014, s. 5) beskriver hur regressionsanalysen är en statistisk metod som 
försöker förklara förändring i variablerna genom att kvantifiera en ekvation. Ekvationen 
för en multipel regressionsanalys definierar Studenmund (2014, s. 13-14) som:  
 

𝑌" = 𝛽% + 𝛽'𝑋'"	+𝛽*𝑋*"+. . . +𝛽,𝑋," 	+ 𝜖"   
 
där 

Yi  = den i:e observation av den beroende variabeln  
X1i = den i:e observationen av den första oberoende variabeln  
X2i = den i:e observationen av den andra oberoende variabeln  
XKi =  den i:e observationen av den K:te oberoende variabeln 
𝛽%, 𝛽', 𝛽*, . . 𝛽/ 		= regressionskoefficienten 
𝜖" 	=  den i:e observationen av feltermen förutsatt 𝑁(0, 𝜎) 
𝑖   =  1,2,...N  
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Studenmund (2014, s. 13) menar att betydelsen av regressionskoefficienter 1 kan 
beskrivas som den effekt en enhets förändring i X1 har på den beroende variabeln Y, givet 
att X2 till och med Xk är konstanta. Han menar därför att den multipla 
regressionskoefficienten ämnar att isolera inflytandet på Y från en förändring i en variabel 
från inflytandet på Y av de andra variablerna. Vår beroende variabel Yi är de finansiella 
måtten eller befolkningstillväxten och (X1, X2,...Xk) står för de oberoende variablerna 
vilka är våra gröna nyckeltal och kontrollvariablerna. Detta innebär att den multipla 
regressionsanalysen kan beskrivas som hur exempelvis årets resultat (Y) påverkas av en 
förändring i gröna nyckeltal (X1, X2,...Xk) genom att hålla kontrollvariablerna (Xk) 
konstanta och därmed inte påverka de finansiella resultaten.  
 
Sambandet mellan variablerna menar Dahmström (2005, s. 188, 196) kan testas med hjälp 
av en regressionslinje och styrkan på detta samband mäts genom en 
korrelationskoefficient som antar ett värde mellan -1 och +1. Är korrelationskoefficienten 
-1 är det ett perfekt negativt samband, är den +1 är det ett perfekt positivt samband och 
är den 0 finns det inget samband (Dahmström, 2005, s. 196). För att avgöra styrkan på 
det linjära sambandet tittar man enligt Körner & Wahlgren (2005, s. 76) på 
determinationskoefficienten (R2) vilket anger i vilken utsträckning variationen i den 
beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variabeln. Determinationskoefficienten 
och även kallad förklaringsgrad kommer alltså ange hur stor andel av variationen i de 
finansiella måtten som kan förklaras av de gröna nyckeltalen. 
 
Att fastställa en pålitlig regressionsmodell är inte alltid så lätt och Körner & Wahlgren 
(2005, s. 180) beskriver hur det ofta innebär svåra avvägningar mellan att inkludera alla 
väsentliga variabler och att hålla modellen enkel. Författarna beskriver vidare hur för 
många förklarande variabler kan innebära multikollinearitet, vilket är då två variabler är 
starkt korrelerade och då förklarar samma sak.  
 
Det räcker inte bara med att titta på om det finns ett samband utan vi måste även 
undersöka hur säkra vi kan vara på sambandet och enligt Djurfeldt & Barmark (2016, s. 
140) görs detta genom signifikanstest. Vid en regressionsanalys testas enligt Körner & 
Wahlgren (2005, s. 180) regressionens p-värde för att avgör huruvida regressionen är 
signifikant eller ej. P-värdet som står för probability vilket på svenska benämns som 
sannolikhetsvärde och är ett värde på mellan 0 och 1. Sannolikhetsvärdet definieras av 
Djurfeldt & Barmark (2015, s. 141) som “sannolikheten för att ett samband av den här 
styrkan skulle uppkomma i ett slumpmässigt stickprov av den här storleken, om det i 
populationen inte finns något samband alls”. Vi vill uttala oss om vår population vilket 
är Sveriges ekokommuner men för att kunna uttala oss om mer än den tidsperiod vi testar 
gör vi signifikanstester på våra valda hypoteser. Körner & Wahlgren (2015, s. 180) menar 
att nollhypotesen definieras vid en regressionsanalys som att X-variabeln, alltså den 
oberoende variabeln inte har något linjärt samband med den beroende variabeln. Är p-
värdet mindre än signifikansnivån kan enligt författarna nollhypotesen förkastas och vår 
valda signifikansnivå är 5%. Detta innebär att vi kan förkasta nollhypotesen att de gröna 
nyckeltal inte påverkar finansiella mått när p-värdet är lägre än 5%. 
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6	Resultat	och	analys		
 

I det sjätte kapitlet presenteras resultaten från undersökningen i form av 
regressionsmodeller och ett t-test. Kapitlet inleds med beskrivande statistik och 
korrelationsmatris för att erbjuda läsaren en möjlighet att själv bedöma resultaten som 
sedan presenteras. Därefter beskrivs de justeringar vi gjort i regressionsanalysen för att 
resultaten ska bli så tillförlitliga som möjligt. Resultaten från de fyra olika 
regressionsmodeller som tagits fram presenteras sedan separat i en tabell efterföljt av en 
analys. Även resultatet från t-testet presenteras i en tabell följt av en analys och 
avslutningsvis sammanfattas alla resultat.  

 

6.1	Beskrivande	statistik	
Likt Al-Tuwaijri et al. (2004, s. 458) börjar vi med att redovisa beskrivande statistik för 
våra variabler. Vi har valt att inkludera antalet observationer (N), det lägsta observerade 
värdet, det högsta observerade värdet, medelvärdet och standardavvikelsen.  

6.1.1	Medlemmar	i	Sveriges	ekokommuner		
Tabell 1 visar det kompletta datamaterialet för SEKOM-medlemmarna och de sex gröna 
nyckeltal som vi har valt att inkludera i studien. När vi gör vår regressionsmodell kommer 
vi att använda sammanslagen data för alla tre år och använda dummyvariabler för åren.  
 
Tabell 1. Beskrivande statistik, beroende och oberoende variabler, SEKOM 
 N Lägsta Högsta Medel Standard- 

avvikelse 

Beroende variabler       

Årets resultat (mkr) 306 -299 413 3 450 383 71 213 329 804 

Årets kostnader (mkr) 306 -47 122 611 -238 405 -2 336 501 4 627 220 

Avkastning på totala 
tillgångar (%)  

306 -22,01 9,16 1,69 1,07 

Befolkningstillväxt (%) 306 -6,65 2,03 -0,22 0,87 

      

Oberoende variabler       

Koldioxidutsläpp övrig 
sektor (ton/inv) 

301 0,80 30,70 3,75 3,03 

Hushållsavfall (kg/inv) 256 224 946 518,86 111,37 

Andel förnybar energi i 
kommunala lokaler (%) 

183 7,90 100,00 81,96 20,35 

Andel ekologiska 
livsmedelsinköp (%) 

238 3,46 48,00 19,36 9,103 
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 N Lägsta Högsta Medel Standard- 
avvikelse 

Andel miljöcertifierade 
skolor/förskolor (%) 

202 0,00 100,00 22,23 22,24 

Andel förnybara bränslen 
i kollektivtrafiken (%) 

118 0,00 100,00 48,92 32,91 

      

Kontrollvariabler      

Kommunalskatt (%) 306 28,90 34,27 32,31 1,07 

Antal invånare 306 2 565 911 989 41 643 90 311 

Yta (hektar) 306 867 1 761 432 121 231,65 202 479,15 

Medelålder 306 37,1 49,2 42,96 2,56 

Arbetslöshet (%) 306 2,96 14,96 8,12 2,51 
Fortsättning på tabell 1.  
 
I urvalet har vi 102 ekokommuner per år vilket sammanlagt blir 306 observationer. De 
bortfall och medelvärden hos de gröna nyckeltalen som vi skrev om i avsnitt 3.5 kan vi 
se i tabell 1. Våra beroende variabler är redovisade överst i listan och följs av de gröna 
nyckeltalen och våra kontrollvariabler. Även här redovisas de lägsta observerade värdena, 
de högsta värdena, medelvärden och standardavvikelser. Denna information är inkluderad 
för att ge läsaren en möjlighet att själv göra en bedömning av det datamaterial som de 
tester som presenteras senare i kapitlet baseras på.  

6.1.2	Övriga	kommuner	
För att uppfylla det andra delsyftet att undersöka eventuella skillnader mellan de 
kommuner som är medlemmar i Sveriges ekokommuner och de som inte är det så har vi 
samlat in data för våra beroende variabler och kontrollvariabler för alla Sveriges 290 
kommuner. I tabell 2 redovisas den sammanlagda datan för alla tre år för både SEKOM-
medlemmarna och de övriga kommunerna. Även här redovisas antalet observationer, det 
lägsta observerade värdet, det högsta observerade värdet, medelvärdet och 
standardavvikelsen.  
 
I tabell 2 vill vi visuellt visa hur variablerna skiljer sig mellan de två grupperna. Denna 
data ligger till grund för det t-test som redovisas senare i resultatet.  
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Tabell 2. Beskrivande statistik, oberoende variabler, SEKOM och övriga 
 N Lägsta Högsta Medel Standard- 

avvikelse 
Årets resultat (mkr)      
Övriga 564 -389 429 9 594 969 46 379,97 410 762,65 
SEKOM 306 -299 413 3 450 383 71 213,35 329 803,69 
Årets kostnader 
(mkr) 

     

Övriga 564 -32 805 000 -161 714 -1 663 454,18 2 954 335,05 
SEKOM 306 -47 122 611 -23 8405 -2 336 501,31 4 627 219,51 
Befolkningstillväxt 
(%) 

     

Övriga 564 -6,60 2,5 -0,35 0,85 
SEKOM 306 -6,65 2,03 -0,22 0,87 
Avkastning på totala 
tillgångar (%) 

     

Övriga 564 -30,85 28,28 1,67 3,13 
SEKOM 306 -22,01 9,16 1,69 1,07 
Kommunalskatt (%)      
Övriga 564 28,89 34,7 32,54 1,13 
SEKOM 306 28,90 34,27 32,31 1,07 
Antal invånare       
Övriga 564 2 421 541 145 28 732,81 51 846,37 
SEKOM 306 2 565 911 989 41 643,17 90 311,5 
Kommungrupp       
Övriga 564 1 10 5,76 2,34 
SEKOM 306 1 10 5,55 2,71 
Yta (hektar)      
Övriga 564 1 930 1 914 033 150 895,19 262 619,16 
SEKOM 306 867 1 761 432 121 231,65 202 479,15 
Medelålder      
Övriga 564 36,5 49,4 43,46 2,65 
SEKOM 306 37,1 49,2 42,96 2,56 
Arbetslöshet (%)      
Övriga 564 2,35 17,03 8,24 2,65 
SEKOM 306 2,96 14,96 8,12 2,51 

6.2	Korrelationsmatris	
Korrelationsmatrisens syfte är att läsaren själv ska kunna gör en bedömning av de resultat, 
effekter och värden som presenteras. Matrisen visar korrelationskofficienterna för alla 
parkombinationer av variabler vilket ger läsaren en översikt över de variabler som ingår 
i undersökningen. Korrelationsmatrisen visar Pearsons r och p-värden för alla par av 
variabler. Pearson’s r eller produktmomentkorrelationskoeffcienten beskriver Djurfeldt 
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& Barmark (2015, s. 156) som ett mått på observationernas avstånd till regressionslinjen. 
Som vi tidigare nämnt mäter korrelationskoefficienten styrkan på sambandet och är ett 
värde mellan -1 och 1. Pearson’s r ger enligt Djurfeldt & Barmark (2015, s.157) sällan 
riktig höga värden och de menar därför att ett värde över 0,5 visar ett mycket starkt 
samband, ett värde på 0,3 innebär ett ganska stark samband och ett värde på under 0,2 
kan ses som ett svagt samband. 
 
Korrelationsmatrisen finns i appendix 1, och som vi kan se där har vi ett antal variabler 
som är starkt korrelerade med varandra. Båda de beroende variablerna årets resultat och 
årets kostnader har korrelationer på högre än 0,99 respektive lägre än -0,99 med 
kontrollvariabeln antal invånare vilket innebär att de nästan är perfekt korrelerade. Vad 
detta innebär för regressionsmodellen kommer vi att ta upp senare. De övriga sambanden 
tyder inte på några väldigt starka sambanden och de tal som överstiger 0,3 är våra 
kontrollvariabler där ett starkare samband kan vara väntat.  
 
För att se om det finns något samband i populationen utförs ett signifikanstest på 
Pearson’s r, och testets p-värdet (Sig. 2-tailed) redovisas under korrelationen (Djurfeldt 
& Barmark, 2015, s. 157). Tabellen visar en del signifikanta resultat och de värden som 
är signifikanta på en 5% signifikansnivå är markerade med * och de värden som är 
signifikanta på en 1% signifikansnivå är markerade med **. Ett signifikant resultat på 
exempelvis 5% innebär att vi kan vara 95% säkra på att det existerar ett samband i 
populationen (Djurfeldt & Barmark, 2015, s. 141). Det går dock inte enbart att titta på de 
parvisa korrelationer för att kunna uttala sig om det finns ett samband mellan de beroende 
variablerna och de gröna nyckeltal, eftersom det troligen är fler variabler som påverkar 
ett eventuellt samband. För att kunna inkludera fler variabler görs istället en 
regressionsanalys för att undersöka eventuella samband.  

6.3	Regressionsdiagnostik		
Vid genomförandet av regressionsanalys bör det testas för multikollinearitet, 
heteroskedasticitet och utelämnad variabel. Multikollinearitet innebär att vissa av de 
oberoende variablerna är korrelerade vilket kan leda till att de skattade effekterna av x 
inte är tillförlitliga (Studenmund, 2014, s. 380). Djurfeldt & Barmark (2009, s. 112, 114) 
definierar multikollinearitet som “samvariationen mellan en oberoende variabel och en 
eller flera av övriga oberoende variabler i en regressionsanalys” och även de menar att 
dess effekt resulterar i svårigheter att fastställa statistisk signifikans för en variabel. Det 
går att kontrollera för multikollinearitet genom att titta på VIF-faktorer (Variance 
Inflation Factors) men det finns inga formella regler för hur höga VIF-värdena kan vara 
innan multikollineariteten blir ett problem (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 114). 
Studenmund (2014, s. 274) anger 5 som ett gränsvärde medan Djurfeldt & Barmark 
(2009, s. 114) menar att VIF-värdena inte bör överstiga 2,5. VIF tittar på i vilken 
utsträckning en given oberoende variabel kan förklaras av alla andra oberoende variabler 
i modellen (Studenmund, 2014 s. 273). Vad vi använder som gränsvärde för VIF spelar 
ingen större roll eftersom inga av våra VIF-värden översteg 2,5, vilket vi kan se i tabell 
3. Vi kommer ändå att använda 2,5 som vårt gränsvärde. Kollinearitet är enigt 
Studenmund (2014, s. 130) när två oberoende variabler är perfekt korrelerade och både 
STATA och SPSS justerar automatiskt för detta genom att exkludera dessa variabler.  
 
Heteroskedasticitet innebär att variansen av feltermen (𝜖) inte är konstant för alla 
observationer, och justeras inte testen för detta går det inte att lita på hypotestesterna 
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eftersom regressionsskattningen inte längre har lägsta möjliga varians (Studenmund, 
2014 s. 380). Likt Al-Tuwaijri et al. (2004, s. 462) har vi använt oss av ett White-test. 
Detta test resulterade i att hypotesen om att homoskedacitet existerar inte kunde förkastas 
vid en signifikansnivå på 0,05 i någon av modellerna, vilket tyder på att 
heteroskedasticitet troligen inte är ett problem. I de slutgiltiga regressionsskattningarna 
har vi dock ändå använt oss av alternativet vce(cluster) i STATA som gör 
standardavvikelserna robusta mot heteroskedacitet. 
 
Det kan förekomma att en relevant oberoende variabel felaktigt utelämnas från 
regressionsmodellen (omitted variable) vilket kan få följden att kofficientberäkningarna 
av medföljande x blir partisk (Studenmund, 2014 s. 380). Vid ett felaktigt utelämnandet 
av en oberoende variabel skulle det kunna se ut som om det finns ett samband mellan två 
variabler men sambandet beror i själva verket på en tredje variabel. För att motverka detta 
har vi valt ut tre beroende variabler som vi tror kan förklaras med hjälp av andra 
kvantitativa variabler som vi sedan använt som kontrollvariabler i regressionsmodellen.  
 
I de regressionsanalyser som vi har gjort finns det tecken på att ett fåtal utstickande 
observationer påverkar resultatet orimligt mycket. När vi testar datan som den ser ut utan 
några justeringar så får vi framför allt med de beroende variablerna årets resultat och 
årets kostnader väldigt många signifikanta resultat vid en signifikansnivå på 0,05. Det 
visade sig efter noggrannare undersökning att Stockholms kommun som är den största 
kommunen sett till antalet invånare hade avsevärt mycket högre resultat och kostnader än 
övriga kommuner och när denna exkluderades fick vi annorlunda resultat. För att på ett 
mer statistiskt sätt undersöka de utstickande värden som har en hög påverkan på 
regressionerna har vi använt oss av Cook’s distance och endast inkluderat värden där D 
> 4/antalet observationer. I samtliga tester resulterade detta i att fem observationer av 
totalt 91 exkluderades från regressionerna.  

6.4	Resultat	och	analys	

6.4.1	Resultat	av	årets	resultat		
I tabell 3 redovisas resultatet av det första testet där vi har årets resultat som beroende 
variabel, de utvalda gröna nyckeltalen som oberoende variabler och slutligen våra 
kontrollvariabler. I första kolumnen har vi regressionskoefficienten följd av standardfelet 
som är robust mot heteroskedacitet, p-värdet och VIF-värdet. P-värden som är 0,05 eller 
lägre är fetmarkerade i alla följande tabeller.  
 
Som vi kan se i tabell 3 är det endast ett av de av de gröna nyckeltalen som har ett p-
värden som understiger 0,05 och detta innebär att vi med 95 procentig säkerhet kan säga 
att koefficienten inte är noll. Av de utvalda gröna nyckeltal är det alltså endast 
koldioxidutsläpp som visar ett signifikant resultat, och som vi kan se på koefficienten har 
denna variabel ett negativt samband med årets resultat.  
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Tabell 3. Regressionsanalys med årets resultat som beroende variabel och de gröna 
nyckeltalen som oberoende variabler 

Årets resultat 
 Koefficient Standardfel p-värde VIF 

 

    
Intercept 342 128,50 222 777,7 0,132  

Koldioxidutsläpp övrig sektor -1 967,69 543,19 0,001 1,2 

Andel förnybara bränslen i 
kollektivtrafiken 

-306,73 226,99 0,183 1,43 

Hushållsavfall -30,21 33,09 0,366 1,14 

Andel förnybar energi i 
kommunala lokaler 

-0,24 
 

261,57 0,999 1,54 

Andel ekologiska 
livsmedelsinköp 

-372,95 634,62 0,560 1,74 

Andel miljöcertifierade 
skolor/förskolor 

-41,63 154,65 0,789 1,4 

Kommunalskatt -10 131,44 7 168,90 0,164 1,91 

Antal invånare 2,04 0,21 0,000 1,32 

Yta i hektar -0,07 0,04 0,069 1,68 

Arbetslöshet 1 300,95 2 651,85 0,626 1,21 

Dummy 2014 -11 203,51 11 764,27 0,346 2,18 

Dummy 2013 13 586,42 10 209,39 0,190 1,85 

Dummy 2012 Exkluderad 
 

 
VIF-värdena är relativt låga och att inget överstiger 2,5 som är vårt valda gränsvärde. I 
regressionsmodellen har STATA uteslutit dummyvariabeln för år 2012 på grund av 
kollinearitet. Förklaringsgraden (R-squared) är för den modell 0,8174. Anledningen till 
den höga förklaringsgraden är att antalet invånare och kommunalskatt är väldigt högt 
korrelerade med kommunernas resultat (se Appendix 1), vilket innebär att antalet 
invånare och kommunalskatt nästan helt på egen hand förklarar variationen i årets 
resultat.  

6.4.2	Analys	av	årets	resultat		
För att besvara huvudsyftet att undersöka sambandet mellan ekokommunernas resultat 
och våra utvalda gröna nyckeltal formulerades hypotesen:  
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H1: Det finns inget samband mellan årets resultat och de gröna nyckeltalen.  

 
Resultaten visar att ett av de gröna nyckeltalen i modellen har ett statistiskt signifikant 
samband med årets resultat. Vi kan därför förkasta hypotesen om att det inte finns något 
samband mellan årets resultat och de gröna nyckeltalen. Sambandet mellan det 
signifikanta gröna nyckeltalet koldioxidutsläpp från övrig sektor och årets resultat är 
negativt. Detta innebär att koldioxidutsläpp har en negativ påverkan på årets resultat om 
det ökar, och koldioxid har även en negativ påverkan på miljön om det ökar vilket innebär 
att det finns ett positivt samband mellan hållbarhet och resultat.  
 
Sambandet mellan årets resultat och koldioxidutsläpp från övrig sektor ligger i linje med 
det som tidigare forskning har visat, att det finns ett positivt samband mellan hållbarhet 
och resultat. Friede et al. (2005, s. 210) fann att omkring 90% av 2000 tidigare studier 
gjorda på den privata sektorn hade funnit ett icke-negativt samband mellan hållbarhet och 
ekonomiska resultat.  
 
Koldioxidutsläppens samband med årets resultat visar att en kommuner med lägre 
koldioxidutsläpp från övrig sektor tenderar att ha ett högre resultat än kommuner med 
höga koldioxidutsläpp. Detta går att koppla till legitimitetsteorin i den mening att 
kommuner med låga koldioxidutsläpp kan använda detta för att legitimera sina 
verksamheter. Legitimitetsteorin beskriver Deegan & Unerman (2006, s. 271) som att 
organisationer måste bedriva deras verksamhet inom de normer som råder i samhället och 
att de måste få omgivningens bekräftelse för att legitimera deras verksamhet. Deegan 
(2002, s. 293-294) beskriver hur organisationer kan påverka omgivningens bild av 
verksamheten och på så sätt upprätthålla legitimitet. Kommunerna kan alltså använda 
resultatet av koldioxidutsläpp som ett sätt att legitimera verksamheten genom att visa hur 
låga koldioxidutsläpp inte bara är bra ur ett miljöperspektiv, utan även ur ett finansiellt 
perspektiv. Bergström et al. (2002, s. 52) beskriver att den miljömässiga aspekten och 
den ekonomiska aspekten kan stå i konflikt med varandra, men detta resultat kan tyda på 
att detta inte behöver vara fallet.   

6.4.3	Resultat	av	avkastning	på	totala	tillgångar		
I tabell 4 redovisas vårt andra test med avkastning på totala tillgångar som beroende 
variabel, och sedan samma gröna nyckeltal och kontrollvariabler som i föregående test. 
Tabellen visar som tidigare regressionskoefficienten i den första kolumnen följt av 
standardfelet robusta för heteroskedacitet, p-värdet och VIF-värdet för de oberoende 
variablerna.  
 
Som det går att utläsa av tabell 4 har inga av de gröna nyckeltalen ett p-värde som är 0,05 
eller lägre och vi har därmed inga signifikanta resultat. Det finns inte heller i detta test 
några VIF-värde som överstiger vårt gränsvärde på 2,5 och STATA har även här 
exkluderat vår dummyvariabel för år 2014 till följd av kollinearitet. Förklaringsgraden 
(R-squared) för denna modell är 0,21.  
 
 
  



	 42	

Tabell 4. Regressionsanalys med avkastning på totala tillgångar som beroende variabel 
och de gröna nyckeltalen som oberoende variabler 

Avkastning på totala tillgångar 
 Koefficient Standardfel p-värde VIF 

 

    
Intercept 9,43 6,93 0,181  

Koldioxidutsläpp övrig sektor -0,02 0,02 0,263 1,2 

Andel förnybara bränslen i 
kollektivtrafiken 

-0,00 0,01 0,838 1,43 

Hushållsavfall -0,00 0,00 0,678 1,14 

Andel förnybar energi i 
kommunala lokaler 

-0,02 0,01 0,137 1,54 

Andel ekologiska 
livsmedelsinköp 

-0,02 0,03 0,441 1,74 

Andel miljöcertifierade 
skolor/förskolor 

-0,00 0,01 0,835 1,4 

Kommunalskatt -0,18 0,21 0,396 1,91 

Antal invånare 0,00 0,00 0,187 1,32 

Yta i hektar -0,00 0,00 0,655 1,68 

Arbetslöshet -0,02 0,09 0,866 1,21 

Dummy 2014 Exkluderad 

Dummy 2013 0,89 0,47 0,065 1,85 

Dummy 2012 0,33 0,53 0,065 2,18 

6.4.4	Analys	av	avkastning	på	totala	tillgångar		
Med detta test ville vi undersöka sambandet mellan SEKOM-medlemmarnas avkastning 
på totala tillgångar och de gröna nyckeltalen, och för detta formulerades följande hypotes: 
 

H2: Det finns inget samband mellan avkastning på totala tillgångar och de gröna 
nyckeltalen.  

 
I motsats till föregående test så får vi denna gång inga signifikanta gröna nyckeltal. Detta 
innebär att vi inte kan förkasta hypotesen på den 95 procentig konfidensnivå som vi 
genomgående använder oss av. Det nyckeltal som har lägst p-värde är andelen förnybar 
energi i kommunala lokaler med p-värdet 0,137 vilket innebär att det hade varit 
signifikant på en konfidensnivå på högst 86,3 procent. Detta gröna nyckeltals koefficient 
är dock negativt vilket hade inneburit ett negativt samband mellan hållbarhet och 
avkastning på totala tillgångar.  
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Trots att det enligt detta test inte verkar finnas några samband mellan avkastning och 
hållbarhet så kvarstår det faktum att kommunerna ändå är medlemmar i SEKOM och 
redovisar de gröna nyckeltalen. Precis som i analysen för årets resultat skulle det kunna 
finnas en koppling till institutionella teorin, legitimitetsteorin och intressentteorin i den 
mening att det finns yttre krav eller tryck från omgivningen som kommunerna försöker 
tillmötesgå. Det kan även finnas en idé om att säkra resurser till kommande generationer 
utan att det syns i siffror, vilket i så fall skulle ligga i linje med teorin Triple Bottom Line. 
Alla ovanstående teorier presenterades ingående i kapitel tre.  

6.4.5	Resultat	av	årets	kostnader		
I tabell 5 redovisas resultatet av det tredje testet där vi har årets kostnader som beroende 
variabel, de utvalda gröna nyckeltalen som oberoende variabler och slutligen våra 
kontrollvariabler.  
 
Tabell 5. Regressionsanalys med årets kostnader som beroende variabel och de gröna 
nyckeltalen som oberoende variabler 

Årets kostnader 
 Koefficient Standardfel p-värde VIF 

 

    
Intercept 4 652 261 1 000 689 0,000  

Koldioxidutsläpp övrig sektor -3 186,89 1 708,84 0,069 1,2 

Andel förnybara bränslen i 
kollektivtrafiken 

171,29 559,57 0,761 1,43 

Hushållsavfall -70,41 107,99 0,518 1,14 

Andel förnybar energi i 
kommunala lokaler 

2 538,41 823,19 0,004 1,54 

Andel ekologiska livsmedelsinköp 2 501,36 1 786,86 0,169 1,74 

Andel miljöcertifierade 
skolor/förskolor 

-1 323,62 682,60 0,059 1,4 

Kommunalskatt -151 369,5 31 065,92 0,000 1,91 

Antal invånare -56,01 0,55 0,000 1,32 

Yta i hektar -0,21 0,15 0,164 1,68 

Arbetslöshet -1 990,33 7 681,35 0,797 1,21 

Dummy 2014 Exkluderad 

Dummy 2013 33 951,61 21 999,93 0,130 1,85 

Dummy 2012 97 675,99 33 196,35 0,005 2,18 
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I tabell 5 kan vi se att ett av de gröna nyckeltalen har p-värden under 0,05 och det är andel 
förnybar energi i kommunala lokaler. I denna modell är koefficienten för andel förnybar 
energi i kommunala lokaler positiv vilket betyder att sambandet med den beroende 
variabeln också är positivt. Några av de andra nyckeltalen hade p-värden som var mycket 
nära 0,05, och både Kolodioxidutsläpp från övrig sektor och Andelen miljöcertifierade 
skolor/förskolor hade blivit signifikanta på en 90-procentig konfidensnivå är. Även här 
har dummyvariabeln för 2014 uteslutits ur modellen till följd av kollinearitet och VIF-
värdena är som tidigare under 2,5, vilket tyder på att multikollinearitet inte är ett problem. 
Förklaringsgraden (R-squared) är här 0,998 och precis som tidigare beror detta på en hög 
korrelation mellan årets kostnader och antalet invånare samt med kommunalskatt.    

6.4.6	Analys	av	årets	kostnader	
För att besvara huvudsyftet att undersöka sambandet mellan ekokommunernas kostnader 
och våra utvalda gröna nyckeltal formulerades hypotesen:  
 

H3: Det finns inget samband mellan årets kostnader och de gröna nyckeltalen.  
 
I detta test får vi endast ett av våra utvalda gröna nyckeltal statistiskt signifikant på en 95 
procentig signifikansnivå, och det är då andel förnybar energi i kommunala lokaler. 
Hypotesen om att det inte finns något samband mellan årets kostnader och de gröna 
nyckeltalen kan då förkastas eftersom en av variabel visade på ett signifikant samband. 
Koefficienten för andel förnybar energi i kommunala lokaler är positiv vilket innebär att 
en högre andel förnybar energi i kommunala lokaler innebär lägre kostnader. Detta 
resultat går att jämföra med det som vi fann i årets resultat och då kan vi konstatera att 
det ligger i linje med sambandet vi såg för variabeln koldioxidutsläpp från övrig sektor i 
testet med årets resultat som beroende variabel.   
 
Både Kolodioxidutsläpp från övrig sektor och Andelen miljöcertifierade skolor/förskolor 
hade alltså blivit signifikanta på en 90-procentig konfidensnivå. Eftersom att årets 
kostnader är uttrycka som negativa tal innebär det negativa sambandet med 
koldioxidutsläpp att högre utsläpp innebär högre kostnader. Innebörden av detta blir 
därför densamma som i testet med årets resultat som beroende variabel. Dock visar 
resultatet även att kommuner med en högre andel miljöcertifierade skolor/förskolor i 
regel har högre kostnader, vilket säger emot de två ovannämnda variablerna.  Detta 
tyder på att kommuner med högre andel miljöcertifierade skolor och förskolor generellt 
har högre kostnader. Anledningen till att medlemmarna i SEKOM satsar på hållbarhet i 
sina verksamheter även om det skulle innebära högre kostnader eller lägre resultat skulle 
kunna vara en följd av två anledningar.  
 
Den första anledningen kan tänkas bestå av en ekonomisk och en miljömässig aspekt där 
kommuner både vill säkra ekonomiska tillgångar och naturtillgångar till kommande 
generationer. De två aspekterna hänger samman, och för att kommunerna ska kunna 
arbeta mot sina hållbarhetsmål så måste de prestera både miljömässigt och ekonomiskt 
vilket troligen innebär att de måste göra en del kostsamma satsningar under vissa 
perioder. En satsning på hållbarhet kan innebära högre kostnader idag men vara både mer 
ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt i framtiden. Detta tankesätt ligger i linje med 
teorin Triple Bottom Line vilken Elkington (1997, s. 397) beskriver som tre faktorer vilka 
alla måste ingå i en organisations mål för en hållbar utveckling. Den miljömässiga faktorn 
förklarar Crane & Matten (2010, s. 34) som just det faktum att fysiska tillgångar inte 
kommer finnas kvar till kommande generationer om vi förbrukar dem nu, och det 
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tillsammans med föroreningar kommer påverka framtidens möjlighet till tillväxt. Den 
ekonomiska faktorn förklarar Crane & Matten (2010, s. 35) som hur den ekonomiska 
aspekten har förändrats från att endast titta på ekonomisk tillväxt idag till att också 
inkludera ett ekonomiskt hållbarhetstänk för att kommande generationer inte ska få ta 
konsekvenserna.  
 
Den andra anledningen till SEKOM-kommunernas arbete med att förbättra de gröna 
nyckeltalen kan vara en följd av samhällets förväntningar och tryck vilket kan förklaras 
med den institutionella teorin. Våra resultat stödjer Hatch & Cunliffe (2013, s. 75) idé om 
att organisationer måste anpassa sig till samhällets institutionella förväntningar. 
Kommunerna redovisar alltså enligt den institutionella teorin de gröna nyckeltalen till 
följd av omgivningens normer och krav. Även intressentteorin och legitimitetsteorin som 
presenterades i kapitel tre skulle kunna appliceras på de fall där ökad hållbarhet hänger 
samman med högre kostnader eller lägre resultat. I dessa fall kan kommunernas 
intressenters intressen i många fall tänkas överensstämma med både samhällets 
övergripande förväntningar och kommunernas strävan efter att uppnå legitimitet i arbetet 
mot hållbarhet och därför säger alla tre teorierna ungefär samma sak. Denna koppling till 
teorierna behöver nödvändigtvis inte endast vara aktuellt när sambandet mellan hållbarhet 
och prestation är negativt. Incitamentet till att redovisa de gröna nyckeltalen kan förklaras 
med Triple Bottom Line, institutionella teroin, legitimitetsteorin och intressenttorin 
oavsett hur sambandets riktning ser ut.  

6.4.7	Resultat	av	befolkningstillväxt			
I tabell 6 redovisas resultatet av vårt första delsyfte där vi använder befolkningstillväxt 
som beroende variabel. I övrigt är de oberoende variablerna och kontrollvariablerna de 
samma som i tidigare modeller.  
 
I tabell 6 ser vi att Andel miljöcertifierade skolor/förskolor är de enda av de gröna 
nyckeltalen som har p-värden under 0,05. Koefficienterna visar att sambanden är svagt 
positiva vilket sannolikt beror på att den beroende variabeln är uttryckt i procent. 
Hushållsavfall är nästan signifikant och på en 10 procentig signifikansnivå hade den varit 
signifikant. Eftersom att de oberoende variablerna är samma som i tidigare tester och 
VIF-värdena mäter korrelationen mellan de oberoende variablerna så blir värdena samma 
även i detta test. Förklaringsgraden (R-squared) är 0,362. 
 
Tabell 6. Regressionsanalys med befolkningstillväxt som beroende variabel och de gröna 
nyckeltalen som oberoende variabler 

Befolkningstillväxt 
 Koefficient Standardfel p-värde VIF 

 

    
Intercept  8,26 4,58 0,078  

Koldioxidutsläpp övrig sektor 0,01 0,01 0,505 1,2 

Andel förnybara bränslen i 
kollektivtrafiken 

-0,01 0,01 0,385 1,43 

Hushållsavfall 0,00 0,00 0,064 1,14 
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 Koefficient Standardfel p-värde VIF 

Andel förnybar energi i 
kommunala lokaler 

0,00 0,01 0,875 1,54 

Andel ekologiska 
livsmedelsinköp 

-0,00 0,01 0,882 1,74 

Andel miljöcertifierade 
skolor/förskolor 

0,01 0,00 0,025 1,4 

Kommunalskatt -0,26 0,13 0,044 1,91 

Antal invånare 0,00 0,00 0,151 1,32 

Yta i hektar 0,00 0,00 0,789 1,68 

Arbetslöshet -0,12 0,07 0,090 1,21 

Dummy 2014 Exkluderad 

Dummy 2013 0,07 0,13 0,572 1,85 

Dummy 2012 0,14 0,16 0,388 2,18 

Fortsättning på tabell 6.  

6.4.8	Analys	av	befolkningstillväxt		
Det första delsyftet var att undersöka om det finns något sambandet mellan 
befolkningstillväxten och de gröna nyckeltalen och för att göra detta formulerades 
hypotesen: 
 

H4: Det finns inget samband mellan befolkningstillväxt och de gröna nyckeltalen.  
 
Detta test är ett försök att hitta ett mått som förklarar kommunernas prestation på ett sätt 
som är anpassat efter kommunernas verksamhetsmål. I tabell 6 gör antalet decimaler att 
koefficienterna i några fall ser ut att vara noll, vilket inte är fallet. Hushållsavfall har 
koefficienten 0,0010491 och andelen miljöcertifierade skolor/förskolor är mer exakt 
0,0115885. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor visar på ett signifikant positivt 
samband med befolkningstillväxt vilket gör att vi kan förkasta nollhypotesen. Det positiva 
sambandet mellan andelen miljöcertifierade skolor och befolkningstillväxten är ganska 
logisk, framför allt med tanke på att det mått vi använder för befolkningstillväxt endast 
inkluderar förflyttningar inom landet. Antingen flyttar människor mer gärna till 
kommuner med högre andel miljöcertifierade skolor eller så har kommuner som på andra 
sätt lockar till sig fler invånare en högre andel miljöcertifierade skolor.  
 
Sambandet mellan befolkningstillväxt och andelen miljöcertifierade skolor kan förklaras 
med hjälp av legitimitetsteorin. Kommunerna söker enligt legitimitetsteorin ständigt 
omgivningens bekräftelse för att legitimera sin verksamhet. Deegan & Unerman (2006, 
s. 272) påpekar att om organisationer inte klarar av att möta samhällets förväntningar kan 
det resultera i sanktioner mot dem. Om samhället kräver miljöcertifierade skolor och 
kommunerna inte kan tillgodose invånarna det skulle det kunna tänkas resultera i att 
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invånarna flyttar från kommunen till en som kan erbjuda miljöcertifierade skolor. Det kan 
alltså leda till negativa effekter på kommunen.  

6.4.9	Resultat	skillnad	mellan	kommuner		
I tabell 7 redovisas resultatet av vårt andra delsyfte som var att undersöka de eventuella 
skillnaderna mellan SEKOM-medlemmarna och de övriga kommunerna. För att 
undersöka om medelvärdet för de olika variablerna har en statistiskt signifikant skillnad 
använder vi oss av ett t-test. De variabler vi har undersökt är resultat, avkastning på totala 
tillgångar, kostnader, skatt, arbetslöshet, medelålder, befolkningstillväxt och yta. I 
tabellen visas skillnad i medelvärden, standardfel i skillnad i medelvärden och p-värden. 
I tabell 7 redovisas skillnad i medelvärde som SEKOM-medel minus de övriga 
kommunernas medelvärden.  
 
Tabell 7. Resultat av t-test, SEKOM-medlemmar och övriga kommuner 

t-test 
 Skillnad i medelvärde Standardfel i skillnad i 

medelvärde 
p-värde 

    

Årets resultat  24 833,38 27 282,79 0,363 

Årets kostnader -673 047,13 292 312,26 0,022 
Avkastning på totala 
tillgångar 

0,03 0,21 0,897 

Kommunalskatt -0,23 0,08 0,004 

Antal invånare 12 910,36 5 605,37 0,022 

Kommungrupp  -0,21 0,18 0,261 

Yta  -29 663,54 16 008,28 0,064 

Medelålder -0,50 0,19 0,007 

Arbetslöshet  -0,12 0,18 0,529 

Befolkningstillväxt 0,12 0,06 0,044 
 
I tabell 7 kan vi se att flera av variablerna skiljer sig på en 95-procentig signifikansnivå 
mellan grupperna. De variabler som skiljer sig, och alltså har p-värden lägre än 0,05 är 
Årets kostnader, Kommunalskatt, Antal invånare och Medelålder.  

6.4.10	Analys	skillnad	mellan	kommuner		
Det andra delsyftet var att undersöka om det finns några skillnad mellan SEKOM-
kommunernas och de övriga kommunernas resultat, avkastning på totalt kapital, 
kostnader, kommunalskatt, arbetslöshet, medelålder, yta eller befolkningsförändring 
vilket resulterade i hypotesen:  
 

H5: Det finns inga skillnader i varken resultat, avkastning på totala tillgångar, 
kostnader, skatt, arbetslöshet, medelålder, befolkningsförändring och yta mellan 
SEKOM-kommunerna och de övriga kommunerna. 

 



	 48	

Detta resultat visar att det troligtvis skiljer sig en del mellan de kommuner som är 
medlemmar i Sveriges ekokommuner och de som inte är det. Årets kostnader är en av de 
variabler som visar en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna och där SEKOM-
medlemmarna i genomsnitt har kostnader som är nästan 40% högre än de övriga 
kommunerna, vilket vi kan utläsa av siffrorna i tabell 2 (Beskrivande statistik). I vissa fall 
kan det säkert vara mer kostsamt med ökad hållbarhet vilket skulle kunna vara en möjlig 
förklaring till varför skillnaderna är så stora. Det finns dock även en signifikant skillnad 
i antalet invånare mellan SEKOM-medlemmarna och de övriga kommunerna vilket 
skulle kunna vara en bidragande orsak till de högre kostnaderna. Skillnaden i 
kommungrupp är kanske inte ett perfekt mått att jämföra medelvärden för. Definitionen 
av de olika grupperna finns i kapitel tre under avsnitt 5.5.2. Kommunerna är indelade 
efter storlek och hur de ligger i förhållande till större städer där en lägre siffra generellt 
innebär kommun med större stad eller större antal invånare. Värdet för detta är dock inte 
signifikant. Även för variablerna kommunalskatt och medelålder skiljer sig medelvärdet 
signifikant mellan de kommuner som är medlemmar i SEKOM och de som inte är det. 
Den genomsnittliga kommunalskatten är 0,23 procentenheter lägre och medelåldern ett 
halvår lägre hos de som är medlemmar. Vi kan därför förkasta vår hypotes om att det inte 
finns några skillnader mellan de två grupperna.  
 
Skillnaden mellan kommunerna kan kopplas till intressentteorin och det faktum att olika 
intressenter kan ha olika krav på kommunerna. Enligt Freeman (1984, s. 46) är en 
intressent en grupp eller individ som kan påverka eller bli påverkad av organisationen 
genomförande av dess mål. Detta innebär att kommunerna både påverkar och blir 
påverkade av dess intressenter vilket förmodligen inte alltid är så lätt då intressenterna 
kan ha olika åsikter. Det finns alltså en signifikant skillnad mellan SEKOM-
kommunernas och de övriga kommunernas kostnader vilket skulle kunna kopplas till 
invånarnas olika åsikter. En viss grupp av individer som är överrepresenterade i antingen 
de kommuner som är medlemmar i SEKOM eller i de kommuner som står utanför skulle 
kunna ha överensstämmande åsikter, vilket leder till de skillnader som vi kan se i 
resultatet av t-testet. Invånarna i en SEKOM-kommun kanske exempelvis sätter ett högre 
värde på hållbarhet än vad invånarna i övriga kommuner gör, eller så värderar invånarna 
i de övriga kommunerna ekonomiska resultat mycket högre. Intressentgruppen 
kommuninvånare är samma i båda grupperna, men deras åsikter om hur kommunen ska 
drivas skiljer sig ändå åt.  

6.5	Sammanfattning		
Resultaten av undersökningen är sammanfattningsvis att vi finner signifikanta variabler i 
alla tester utom det där vi har avkastning på totala tillgångar som beroende variabel och 
därmed kan förkasta fyra av fem hypoteser. I regressionstesterna visade koldioxidutsläpp 
från övrig sektor på ett signifikant samband med årets resultat, andel förnybar energi i 
kommunala lokaler visade ett signifikant samband med årets kostnader och andelen 
miljöcertifierade skolor/förskolor visade ett signifikant samband med 
befolkningstillväxten. Undersökningen av skillnaden mellan SEKOM-medlemmarna och 
de övriga kommunerna gjordes med hjälp av ett t-test och visade signifikanta skillnader i 
årets kostnader, medelålder och kommunalskatt, och vi kan därmed förkasta vår hypotes 
även i detta fall.  
 
Resultaten kan som tidigare beskrivits i analysen kopplas till teorierna Triple Bottom 
Line, institutionella teorin, legitimitetsteorin och intressentteorin. Kommunernas 
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redovisning av de gröna nyckeltalen går även koppla ytterligare till legitimitetsteorin och 
de fyra strategier som enligt Gray et al. (1996, s. 46) och Deegan (2007, s. 139) Lindblom 
har definierat. Lindblom menar att organisationer kan vinna, upprätthålla eller reparera 
legitimitet genom fyra olika strategier: 
 

• informera om faktiska förändringar i organisationen 
• förändra bilden av organisationen utan att faktiskt förändra verksamheten 
• försöka avleda omgivningen från problemet 
• försöka förändra omgivningens förväntningar 

 
Kommunerna som redovisar de gröna nyckeltalen använder sig troligen av den första eller 
andra strategin eftersom de visar vad de faktiskt gör på området. Organisationer som 
enbart hållbarhetsredovisar kan däremot använda sig av alla fyra strategierna. I 
hållbarhetsredovisningen finns en risk att organisationer skriver om hur bra de är utan att 
faktiskt göra något eller rent av avleda omgivningen från det som faktiskt är ett problem. 
Al-Tuwaijri et al. (2004, s. 454) benämner fenomenet att företag förmedlar en överdrivet 
positiv bild av ett miljöengagemang som i själva verket är lågt som “greenwashing”. Att 
som SEKOM-medlemmarna redovisa de gröna nyckeltalen kan därmed ge samhället en 
bättre möjlighet att avgöra om kommunernas verksamheter är legitima eftersom att det 
då blir svårare att använda “greenwashing” som den tredje och fjärde strategin möjliggör.  
 
Alla teorier som vi har valt går att använda som argument eller förklaringar till varför 
kommunerna väljer att satsa på hållbarhet eller gå med i en organisation som SEKOM. 
Oavsett vad de specifika resultaten av våra regressionsanalyser visar så går dessa att 
koppla till de teorier vi beskrivit och vårt mål är inte att bekräfta eller förkasta att 
kommunerna handlar på ett visst sätt. Teorierna fungerar således mer som 
förklaringsmodeller för de krav och påtryckningar som organisationer blir påverkade av 
och som existerar i den omgivning som de befinner sig i. Teorierna bortsett från Triple 
Bottom Line menar att det finns yttre krav som organisationer måste anpassa sig till, men 
de har lite olika idéer om hur de bakomliggande mekanismerna ser ut. De kan dock alla 
kopplas till hur i detta fall kommuner väljer att förhålla sig till de krav på hållbar 
utveckling som existerar på olika plan i samhället. Triple Bottom Line erbjuder en 
förklaring till de krav som finns, vilket kan sammanfattas som att de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga aspekterna måste ingå i organisationers mål mot en hållbar utveckling 
för att säkerställa kommande generationer resurser.  
 
Som vi tidigare nämnt i problemdiskussionen så menar Ball & Grubnic (2007, s. 243-
244) att vi förväntar oss ett större socialt ansvarstagande av offentliga aktörer än av 
vinstdrivande företag. Vissa av de resultat som vi funnit indikerar på ett negativt samband 
mellan hållbarhet och finansiell prestation, och en del i detta skulle kunna vara att 
kommunerna förväntas ta ett stort socialt ansvar även om det kostar mer pengar. De yttre 
kraven som tidigare nämnda teorier lyfter fram skulle kunna förklara de högre 
förväntningar på offentliga aktörer som Ball & Grubnic menar finns. 
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7	Diskussion	och	slutsats	
 

Det sjunde kapitlet innehåller diskussion och slutsats. I diskussionen kommer vi framföra 
tankar och spekulera kring sådant som går bortom det som ingår i analysen. Vi kommer 
även ta upp vissa begränsningar och andra frågor som rör studien i stort. Till sista 
presenterar vi slutsatsen som är en sammanfattning av vad vi kommit fram till och som 
återknyter till vår frågeställning och till de syften som vi ställde upp i det första kapitlet. 
Detta tar även upp sådant som rör etiska aspekter och studiens bidrag.   

 

7.1	Diskussion	
Resultaten av regressionsanalyserna tyder på att det existerar vissa samband mellan våra 
utvalda gröna nyckeltal och de beroende variablerna. Resultaten är dock inte alltid 
entydiga och säger ibland nästan emot varandra. Ett exempel på detta är den tredje 
regressionsanalysen med årets kostnader som beroende variabel som visar på ett positivt 
samband med andel förnybar energi i kommunala lokaler men samtidigt ett negativt 
samband med andel miljöcertifierade skolor/förskolor (på en 90 procentig 
konfidensnivå). I det första fallet pekar resultatet på att kommuner med högre andel 
förnybar energi i kommunala lokaler har lägre kostnader och i det andra fallet på att 
kommer med högre andel miljöcertifierade skolor har högre kostnader. Båda variablerna 
är ur en hållbarhetssynpunkt bättre om de är högre.  
 
Allmänt gällande regressionsanalyserna vill vi belysa det faktum att vi endast har funnit 
ett grönt nyckeltal som visat på signifikanta samband med den beroende variabeln i tre 
av fyra tester, så även om vi kan dra slutsatsen att det troligen existerar ett samband mellan 
hållbarhet och prestation hos ekokommunerna så är detta samband ganska litet. I testerna 
har vi dessutom testat för både positiva och negativa samband.   
 
Vi tror att det är viktigt att poängtera, att trots att vi har gjort vårt bästa för att reducera 
möjliga felaktigheter så finns det aspekter som vi kan ha missat, och det finns alltid en 
risk att de modeller vi har använt inte ger helt korrekta resultat och något som skulle 
kunna tyda på detta är vår förklaringsgrad i en av regressionsmodellerna. I testerna med 
årets kostnader som beroende variabel fick vi en förklaringsgrad som låg närmare 100%. 
Förklaringsgraden anger i vilken utsträckning variationen i den beroende variabeln kan 
förklaras av de oberoende variablerna, och i vårt fall skulle detta innebära att variationen 
i årets kostnader till nästan 100% kan förklaras av de gröna nyckeltalen och 
kontrollvariablerna. Normalt eftersträvar vi en så hög förklaringsgrad som möjligt, men 
en alltför hög förklaringsgrad kan tyda på att något inte står helt rätt till. I detta fall kan 
vi dock konstatera att det beror på att våra kontrollvariabler antal invånare och 
kommunalskatt nästan helt på egen hand förklarar variationen i årets kostnader.  
 
Vi återkommer också till den eventuella problematiken med att använda ekonomiska 
resultat som ett mått på framgång för kommuner, men som vi tidigare nämnt så har vi 
dels funnit argument för varför det ändå kan vara relevant och dels försökt komplettera 
detta med andra typer av mått såsom befolkningstillväxt. Även avkastning på totala 
tillgångar som har använts flitigt i studier på den privata marknaden är inte helt 
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oproblematiskt att applicera på kommuner. Detta på grund av att en kommuns verksamhet 
skiljer sig från ett företags, och redovisningen ser därför lite olika ut. I privata bolag, 
framför allt de som är publika så har investerarna troligen både intresse och incitament 
att sätta sig in i företagens verksamhet och finanser på ett annat sätt än skattebetalande 
kommuninvånare kanske gör. Om vi bara ser till oss själva så är vi som invånare i vår 
kommun ganska dåligt insatta i både kommuns ekonomi och miljöengagemang, och om 
vi antar att det finns fler som oss och kanske till och med de som inte alls bryr sig så finns 
det troligen en ganska stor skillnad mellan kommuner och privat bolag.  
 
En annan aspekt som kan vara intressant att diskutera kan kopplas till vårt delsyfte att 
undersöka om det finns några skillnader mellan SEKOM-medlemmarna och de övriga 
kommunerna. En variabel som signifikant skiljde sig mellan de två grupperna var 
medelålder där SEKOM-medlemmarna hade ungefär ett halvt år lägre medelålder bland 
sina invånare. Detta skulle möjligen kunna vara ett tecken på att det finns ett samband 
mellan ålder och intresse för hållbarhet där de yngre kanske värderar miljöfrågor högre.  

7.2	Slutsats		
Vår frågeställning som vi ställde upp i första kapitlet var följande:  
 
“Hur ser sambandet ut mellan hur Sveriges kommuner presterar ekonomiskt och hur 
hållbara de är enligt Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal?” 
 
Utifrån denna frågeställning formulerade vi sedan följande syfte:  
 
“Studiens huvudsyfte är att undersöka sambandet mellan hållbarhetsrelaterade nyckeltal 
som Sveriges ekokommuner publicerar och finansiella mått från kommunernas 
årsredovisningar. Ett delsyfte är att i stället för finansiella mått använda 
ekokommunernas befolkningstillväxt och se om det finns något samband med dessa. Vårt 
andra delsyfte är att se om det finns några skillnader mellan kommuner som är 
medlemmar i Sveriges ekokommuner och de som inte är det.” 
 
Dessa syften har vi försökt besvara genom fyra regressionsanalyser och ett t-test. Med de 
tre första regressionsanalyserna hade vi som avsikt att besvara huvudsyftet, och för detta 
använde vi årets resultat, avkastning på totala tillgångar och årets kostnader som 
beroende variabler. För att besvara det första delsyftet bytte vi ut de ekonomiska måtten 
mot kommunernas befolkningstillväxt men använde i övrigt samma regressionsmodell. I 
det andra delsyftet ville vi undersöka eventuella skillnader i resultat, avkastning på totala 
tillgångar, kostnader, skatt, arbetslöshet, medelålder, befolkningstillväxt och yta mellan 
de kommuner som är medlemmar i Sveriges ekokommuner och de som inte är det.  
 
I resultatet av våra regressionstester fann vi statistiskt signifikanta samband mellan 
koldioxidutsläpp från övrig sektor och årets resultat, mellan andel förnybar energi i 
kommunala lokaler och årets kostnader och mellan andelen miljöcertifierade 
skolor/förskolor och befolkningstillväxten. Dock fann vi inga signifikanta samband 
mellan avkastning på totala tillgångar och något av de gröna nyckeltalen. Vi har tidigare 
nämnt att de studier som gjorts på privata bolag i majoriteten av fallen har funnit ett icke-
negativt samband mellan hållbarhet och ekonomiska resultat, och vår studies resultat 
ligger i linje med detta. Resultatet av vårt andra delsyfte fann att medelvärdet av flera 
variabler skilde sig signifikant mellan de två grupperna av kommuner vilket skulle kunna 
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tyda på att det är en viss typ av kommuner som mer gärna är medlemmar i Sveriges 
ekokommuner. De resultat vi har funnit kring sambandet mellan hur Sveriges kommuner 
presterar och hur hållbara de är enligt Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal har 
sammanfattningsvis varit positiva. Avkastning på totala tillgångar visar inte på några 
signifikanta samband med de gröna nyckeltalen, men de andra testerna tyder på att det 
trots detta skulle kunna finnas vissa samband mellan hållbarhet och kommunernas 
finansiella prestationer.  
 
Sett till tidigare forskning som undersökt sambandet på den privata marknaden så har vi 
genom våra resultat funnit att vissa samband verkar peka i samma riktning även för 
Sveriges kommuner, och denna studie skulle därför kunna ses som en breddning av vad 
tidigare studier kommit fram till. Då det i stort saknas kvantitativ forskning på ämnet för 
offentliga organisationer så skulle denna studie även kunna fungera som en grund att 
utveckla och bygga vidare på. Det är endast ett av de sex gröna nyckeltalen i varje modell 
som visade ett signifikant samband med de beroende variablerna. Detta tyder på att det 
finns ett positivt samband mellan hållbarhet och prestation bland ekokommunerna men 
samtidigt är det flera variabler som inte visar på några signifikanta samband. Det här 
skulle kunna innebära att sambandet mellan hållbarhet och prestation hos kommuner inte 
fungerar på riktigt samma sätt som i privata bolag, men här behövs det givetvis fler studier 
som analyserar problemet från olika synvinklar. En av anledning till detta skulle kunna 
vara att kommuner, och säkert många andra offentliga inrättningar arbetar med andra 
verktyg som gör att måtten för att mäta hållbarhet behöver förfinas och kalibreras för att 
bättre passa deras verksamheter och mål. 
 
Sett till samhällsmässiga aspekter så bygger hela frågeställningen på ett högst etikrelaterat 
ämne. I kommuner liksom hos privata bolag så kan det finnas konflikter i hur resurser ska 
fördelas på bästa sätt. Även om kommuner inte har samma vinstkrav från sina intressenter 
som privata bolag har de ändå krav på sig att tillhandahålla olika typer av tjänster, vilket 
kostar pengar. Att göra stora investeringar i hållbarhet kan även det vara kostsamt vilket 
kan leda till en etisk konflikt i huruvida kommunerna ska investera pengar i att utveckla 
sin samhällsservice eller göra investeringar i hållbarhet inför framtiden. Även om inte 
alla av våra resultat visar på ett positivt samband mellan resultat och kostnader och vissa 
gröna nyckeltal behöver det inte nödvändigtvis vara “dåligt”. Det kan alltså ur ett etiskt 
och samhällsmässigt perspektiv finnas ett mervärde i att investera i hållbarhet, trots att 
det kan kostar mer. Denna studie undersöker endast tre år och effekten av investeringar i 
hållbarhet som görs idag blir sannolikt inte lönsamma förrän längre fram i tiden. Är 
investeringarna dessutom kostsamma kan det ha en negativ påverkan på resultaten idag. 
Även om vi inte i dagsläget kan se resultaten av investeringar i hållbarhet kan det tänkas 
att invånarna i kommunerna värderar just dessa investeringar högre än en lägre skatt.  
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8	Sanningskriterier	och	fortsatt	forskning		
 

Det åttonde och avslutande kapitlet beskriver de sanningskriterier som undersökningen 
grundar sig på samt förslag på fortsatt forskning. Sanningskriterierna består av en 
diskussion av studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

8.1	Sanningskriterier		

8.1.1	Validitet		
Validitet handlar i stora drag om hur relevant den använda datan är för studien och hur 
väl mätmetoderna mäter det som de avser att mäta (Dahmström, 2005, s. 62). Vi har 
genom studiens gång berört och diskuterat flera områden som har med validiteten att 
göra. Våra verktygs förmåga att mäta det som vi avser att mäta har genomsyrat hela 
processen mot att hitta både relevant data och korrekta mått som förklarar både hållbarhet 
och kommunernas prestation. De gröna nyckeltal som vi har använt oss av är inte 
nödvändigtvis heltäckande i meningen att de är de bästa måtten för att mäta hållbarhet i 
kommuner och vi har flera gånger nämnt det ekonomiska resultatets brister som ett mått 
på kommunernas prestation. En svårighet har varit att finna studier som gjort liknande 
undersökningar hos kommuner vilket har gjort att vi i de flesta fall har varit tvungna att 
själva argumentera för huruvida ett mått eller en metod är relevant eller inte. En del 
studier som gjorts på privata företag har varit till hjälp, men alla argument som fungerar 
på företag går inte att applicera på kommunala verksamheter på ett bra sätt. Vi har försökt 
att tänka öppet, använda det som funnits till vårt förfogande och varit noga med att 
understryka de situationer där validiteten skulle kunna ifrågasättas.  
 
Det finns även tillfällen där det utan vår vetskap kan ha gått fel, hur noggranna vi än har 
varit. Vi liksom många andra har förlitat oss på att datan som vi använt oss av är korrekt 
och att inget har hänt när denna har flyttats mellan olika program. Genom processens 
gång har vi dock alltid gjort stickprov för att kontrollera att inget stort har ändrats när data 
flyttats eller beräknats om i olika analysprogram.  

8.1.2	Reliabilitet		
Reliabilitet beskriver Bryman (2011, s. 49) som huruvida studien är tillförlitlig och om 
studien kan upprepas och generera samma resultat eller om det finns slumpmässiga och/ 
eller tillfälliga brister. Reliabiliteten i denna studien handlar alltså om resultaten är 
tillförlitliga och om de skulle bli detsamma om studien upprepas. All data som använts i 
denna studie är kvantitativ data som är offentlig och tillgänglig för allmänheten. Skulle 
datan samlas in på nytt skulle det vara samma data vilket borde eliminera eventuella 
slumpmässiga och/eller tillfälliga brister. Den insamlade datan är sammanställd och 
ibland omräknad av oss och det finns därmed en risk för misstag som skulle kunna 
påverka reliabiliteten. I de statistiska analyserna har vi använt oss av två olika mjukvaror, 
inte primärt för att kontrollera att resultaten överensstämde, utan för att de erbjöd lite 
olika verktyg som vi var intresserade av. Dessa program är IBM SPSS Statistics 24 och 
STATA 12, och när vi hade datan i båda programmen så kontrollerade vi att de i grunden 
gav samma resultat, vilket de gjorde. Genom detta kunde vi både säkerställa att datan 
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konverterats mellan olika format utan att något ändrats och dessutom att de analysverktyg 
vi använt oss av gav överensstämmande resultat. 

8.1.3	Generaliserbarhet		
Vårt huvudsyfte var att undersöka eventuella samband mellan finansiella mått och gröna 
nyckeltal för Sveriges ekokommuner, och vårt urval av kommuner inkluderar således alla 
kommuner som varit medlemmar i organisationen under något av åren 2012-2014. En 
studie där hela populationen undersöks har ingen riktig felmarginal och anledningen till 
att de statistiska signifikanstesterna i vårt fall ändå är relevanta är för att vi tänker oss att 
vårt urval är ett urval i tiden, och målet är att generalisera resultatet för fler år än den 
undersökta tidsperioden.  
 
På grund av den förhållandevis korta mätperiod som vi har använt oss av kan det dock 
vara svårt, och i den data som finns för de gröna nyckeltalen så ökar bortfallen drastiskt 
ju längre bakåt i tiden vi går. Därför tror vi att möjligheten att generalisera resultatet 
utanför vår mätperiod inte hade blivit avsevärt mycket större även om vi hade inkluderat 
ytterligare år.  
 
Av Sveriges 290 kommuner är det endast de som är medlemmar i Sveriges ekokommuner 
som publicerar de gröna nyckeltalen, och det är inte helt orimligt att anta att det endast är 
kommuner som redan har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor som frivilligt går med 
i en sådan organisation. I den nyckeltalsdata som Sveriges ekokommuner publicerar finns 
dock i flera fall även medelvärden för hela landet redovisade, och där går det att se att 
ekokommunerna inte nödvändigtvis är bättre än riket i stort. Andelen miljöcertifierat 
skogsbruk är exempelvis 52% för hela landet, men bland medlemmarna är genomsnittet 
endast 42% (SEKOM, u.å.e). Även nyckeltalet koldioxidutsläpp från övrig sektor är lägre 
för riket i stort än för Sveriges ekokommuners medlemmar. Vi anser att detta tillför en 
intressant idé om det möjligen hade gått att generalisera resultaten för fler kommuner än 
de som är medlemmar i Sveriges ekokommuner. Kanske hade resultaten inte blivit helt 
annorlunda även om vi hade haft data för att kunna inkludera alla 290 kommuner?  

8.2	Förslag	på	fortsatt	forskning		
Denna studie bygger i stort på den tidigare forskning som har gjorts kring sambandet 
mellan hållbarhet och finansiella resultat på den privata marknaden. Vi har inte funnit 
tidigare studier som gjort samma typ av kvantitativa undersökningar på kommuner, och 
därför har vi många gånger fått resonera oss fram till passande variabler och metoder. 
Finansiella resultat har inte riktigt samma värde i kommuner som det har i privata bolag 
då kommunernas mål inte primärt är ekonomisk vinst, och det är anledningen till att vi 
har testat flera olika typer av mått som beroende variabler. De finansiella mått som har 
undersökts är årets resultat, avkastning på totala tillgångar och årets kostnader hos 
kommunerna, och vi har även testat om det finns ett samband mellan befolkningstillväxt 
och de gröna nyckeltalen. Som vi tidigare nämnt är dock inget av dessa mått 
nödvändigtvis det mest optimala för att mäta prestation hos en kommun, och för fortsatt 
forskning anser vi att det skulle vara av intresse att undersöka om det finns bättre mått för 
att mäta kommunernas prestation. Även de kontrollvariabler som vi har använt i 
regressionsanalyserna har vi till stor del själva resonerat oss fram till med viss hjälp från 
tidigare forskning på privata bolag. Förmodligen finns det mått som vi inte har tänkt på 
som hade varit bra att inkludera, så till framtida studier rekommenderar vi att tänka öppet 
och inte okritiskt använda samma variabler som i denna studie.  
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Tidsperioden som vi undersökt är tre år eftersom att bortfallet av de gröna nyckeltalen 
ökar ju längre bakåt i tiden vi går. Detta beror troligen både på att antalet medlemmar var 
färre och att viss data saknades. Det skulle därför vara av intresse att göra undersökningen 
lägre fram i tiden för att inkludera fler kommuner och nyckeltal.  
 
I vår studie har vi undersökt om det finns några skillnader mellan medlemmarna i 
SEKOM och de övriga kommunerna men endast i resultat, avkastning på totala 
tillgångar, kostnader, skatt, arbetslöshet, medelålder, befolkningsförändring och yta. Vi 
tycker att det hade varit spännande att kunna jämföra hållbarhet mellan grupperna om vi 
hade funnit sådana mått för alla 290 kommuner. Vårt förslag på framtida forskning är 
därför att försöka hitta ett gemensamt mått på hållbarhet så att det går att jämföra mellan 
de två grupperna.  
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Appendix	2	–	Ekokommuner	i	urvalet	
Ale 
Aneby 
Askersund 
Boden 
Bollebygd 
Bollnäs 
Borgholm 
Borås 
Burlöv 
Degerfors 
Ekerö 
Eksjö 
Enköping 
Eskilstuna 
Eslöv 
Falkenberg 
Gnesta 
Gotland 
Gävle 
Hallsberg 
Halmstad 
Hammarö 
Haninge 
Haparanda 
Hedemora 
Helsingborg 
Huddinge 
Hudiksvall 
Hylte 
Håbo 
Hällefors 
Härnösand 
Höganäs 
Hörby 
Höör 

Jokkmokk 
Jönköping 
Kalix 
Karlshamn 
Karlskrona 
Karlstad 
Klippan 
Kramfors 
Kumla 
Kungsbacka 
Kungsör 
Kungälv 
Kävlinge 
Laholm 
Laxå 
Lerum 
Ljungby 
Ludvika 
Luleå 
Mark 
Mjölby 
Munkfors 
Mönsterås 
Nacka 
Norrtälje 
Nybro 
Nyköping 
Nynäshamn 
Ockelbo 
Orsa 
Oskarshamn 
Robertsfors 
Ronneby 
Sala 
Sigtuna 

Simrishamn 
Smedjebacken 
Sollefteå 
Sorsele 
Stockholm 
Strömstad 
Sundbyberg 
Sundsvall 
Sävsjö 
Söderhamn 
Söderköping 
Södertälje 
Timrå 
Trosa 
Töreboda 
Uddevalla 
Upplands-Bro 
Uppvidinge 
Vaggeryd 
Varberg 
Vårgårda 
Värmdö 
Värnamo 
Västervik 
Ystad 
Ånge 
Älmhult 
Ängelholm 
Öckerö 
Örnsköldsvik 
Östra Göinge 
Övertorneå 
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