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Sammanfattning 
Den ohållbara utvecklingen i världen med klimatförändringar och andra miljörelaterade 

problem som följd, har medfört ett ökat intresse i ämnet hållbarhet och gjort det mer 

aktuellt än någonsin. Det finns en överensstämmelse om att något måste ske för att 

motverka den ohållbara trenden. Hållbarhet är ett väl exploaterat ämne inom forskning 

men det fokuseras främst på den privata sektorn och därmed finansiella aspekter. Tidigare 

studier belyser avsaknaden av hållbarhetsforskning inom den offentliga sektorn som har 

andra aspekter än den ekonomiska att ta hänsyn till. Kommuner och landsting, som är en 

del av den offentliga sektorn, ska fungera som samhällets föredömen och de måste agera 

utifrån invånarnas intresse. De har mer sociala värderingar än den privata sektorn och 

måste ta hänsyn till mjukare attribut. I nyare forskning om hållbarhet har användandet av 

subjektiva begrepp som välbefinnande och livskvalitet ökat. Flertalet studier visar att det 

finns ett samband mellan hållbarhet och välbefinnande. Den här studien ämnar bidra till 

forskningen inom den offentliga sektorn genom att undersöka Sveriges kommuner. I 

studien ingår totalt 90 kommuner där 38 av dem är ekokommuner, som aktivt valt att 

arbeta med hållbarhetsfrågor. Studien undersöker om det finns ett samband mellan 

kommunernas hållbarhetsarbete och deras invånares nöjdhet. Med utgångspunkt i tidigare 

forskning bör ekokommunerna, som engagerar sig i hållbarhet, ha nöjdare invånare än 

övriga kommuner. Studien undersöker även om de ekokommuner som presterar bra i 

hållbarhet, baserat på resultat från 15 nyckeltal, har nöjdare invånare. Datan från 

kommunerna har samlats in från åren 2013, 2015 och 2017. I studien används en 

kvantitativ metod med en deduktiv ansats och den data som använts är offentlig 

sekundärdata. Datan har sammanställts i Microsoft Excel och för att besvara 

frågeställningarna har regressionsanalyser utförts med hjälp av programvaran Minitab 18. 

Resultaten av studiens huvudsakliga analys visar att det inte finns något samband mellan 

hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet. Vidare analys av ekokommunerna visar ett 

positivt samband mellan deras prestation i nyckeltalen och nöjdheten hos deras invånare 

gällande miljöfrågor. Sambandet visar att de ekokommuner som presterat väl i 

nyckeltalen har nöjdare invånare gällande de frågorna. De skilda resultaten visar att det 

inte räcker att endast vara ekokommun utan de måste även prestera i sina åtaganden för 

att deras invånarna ska vara nöjdare än invånare i övriga kommuner. Slutsatsen av studien 

är därmed att det inte räcker att endast arbeta med hållbarhet, utan för att öka nöjdheten 

hos invånare krävs även prestation eller resultat.  

 

 

 

  



 

 
 

IV 

  



 

 
 

V 

Förord 
Den här uppsatsen har skrivits som avslutande del av Civilekonomprogrammet på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet under våren 2018. Vi vill rikta ett tack till vår 

handledare Tobias Svanström som bidragit med stöd och goda insikter under processens 

gång. 

 

Umeå 2018-05-14 

 

 

 

Sandra Sundström   Lovisa Vahlberg 

 

 

 

  



 

 
 

VI 

  



 

 
 

VII 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................................................1 

1.1 Problembakgrund ................................................................................................................................1 

1.2 Problemdiskussion ..............................................................................................................................3 

1.3 Problemformulering ............................................................................................................................5 

1.4 Syfte .....................................................................................................................................................5 

1.5 Avgränsningar .....................................................................................................................................5 

2. Vetenskapliga utgångspunkter ...............................................................................................................7 

2.1 Ämnesval .............................................................................................................................................7 

2.2 Förförståelse .......................................................................................................................................7 

2.3 Perspektiv ............................................................................................................................................8 

2.4 Kunskapssyn ........................................................................................................................................8 

2.5 Verklighetssyn .....................................................................................................................................9 

2.6 Forskningsansats.................................................................................................................................9 

2.7 Forskningsstrategi.............................................................................................................................10 

2.8 Litteratursök och källkritik ................................................................................................................10 

3. Hållbarhet, SEKOM och nöjdhet .........................................................................................................13 

3.1 Hållbarhetsarbete i kommuner .........................................................................................................13 

3.2 Hållbarhet och nöjdhet .....................................................................................................................14 

4. Teoretisk referensram ...........................................................................................................................17 

4.1 Systemorienterade teorier .................................................................................................................18 
4.1.1 Legitimitetsteorin ......................................................................................................................18 
4.1.2 Intressentteorin ..........................................................................................................................19 
4.1.3 Institutionella teorin ..................................................................................................................20 

4.2 Four-capital model............................................................................................................................20 

4.3 Sammanfattning av teorierna och deras bidrag till studien..............................................................21 

5. Tidigare empirisk forskning .................................................................................................................23 

5.1 Politik och myndigheter ....................................................................................................................23 

5.2 Hållbarhetsredovisning i den offentliga sektorn ...............................................................................24 

5.3 Kan verkligen lycka köpas för pengar? ............................................................................................24 

5.4 Hållbarhet och välbefinnande ...........................................................................................................25 

5.5 Sammanfattning av tidigare empirisk forskning och presentation av studiens hypoteser ................29 

6. Praktisk metod .......................................................................................................................................32 

6.1 Population och urval .........................................................................................................................32 

6.2 Bortfallsanalys ..................................................................................................................................32 

6.3 Tidshorisont.......................................................................................................................................33 

6.4 Datainsamlingsmetod ........................................................................................................................33 

6.5 Databearbetningsmetod ....................................................................................................................34 



 

 
 

VIII 

6.6 Kontrollvariabler ..............................................................................................................................36 
6.6.1 Antal invånare och befolkningstillväxt .....................................................................................36 
6.6.2 Årsresultat .................................................................................................................................36 
6.6.3 Skatteintäkt ................................................................................................................................37 
6.6.4 Eftergymnasial utbildning .........................................................................................................37 
6.6.5 Inkomst per invånare .................................................................................................................37 
6.6.6 Politik ........................................................................................................................................38 
6.6.7 Arbetslöshet ...............................................................................................................................39 
6.6.8 Sjukvård.....................................................................................................................................39 
6.6.9 Årsvariabler ...............................................................................................................................39 

6.7 Statistisk analys .................................................................................................................................39 
6.7.1 Regressionsanalys .....................................................................................................................40 
6.7.2 Studiens ekvation ......................................................................................................................41 

6.8 Statistiska feltyper .............................................................................................................................41 

7. Empiri .....................................................................................................................................................43 

7.1 Beskrivande statistik för huvudsyfte ..................................................................................................43 

7.2 Korrelation och robusthet .................................................................................................................45 

7.3 Regressionsanalyser för studiens huvudsyfte ....................................................................................46 
7.3.1 Hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet i sin helhet ..............................................................46 
7.3.2 Hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande inflytande .................................................47 
7.3.3 Hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande den kommunala verksamheten ................48 
7.3.4 Hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande miljöfrågor ...............................................49 
7.3.5 Regressionsanalyser med observationer från år 2017 inkluderat ..............................................50 

7.4 Beskrivande statistik för delsyftet......................................................................................................51 

7.5 Regressionsanalyser för studiens delsyfte .........................................................................................52 
7.5.1 Ekokommunernas prestation i nyckeltalen och deras invånares nöjdhet i sin helhet ...............52 
7.5.2 Ekokommunernas prestation i nyckeltalen och deras invånares nöjdhet gällande miljöfrågor 53 

7.6 Sammanfattning av empiri ................................................................................................................54 

8. Analys och diskussion ............................................................................................................................55 

8.1 Analys av huvudsyftets resultat .........................................................................................................55 

8.2 Analys av delsyftets resultat ..............................................................................................................58 

8.3 Analys och tolkning av kontrollvariabler ..........................................................................................59 

8.4 Resultatet kopplat till tidigare forskning och teori ...........................................................................60 

8.5 Resultatets generaliserbarhet............................................................................................................62 

9. Slutsats ....................................................................................................................................................63 

9.1 Studiens slutsats ................................................................................................................................63 

9.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag .........................................................................................................63 

9.3 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................64 

9.4 Etiska och samhälleliga aspekter ......................................................................................................65 

10. Sanningskriterier .................................................................................................................................66 

10.1 Reliabilitet och replikation ..............................................................................................................66 

10.2 Validitet ...........................................................................................................................................66 

Källförteckning ..........................................................................................................................................69 

Appendix 1 – Studiens kommuner ...........................................................................................................77 



 

 
 

IX 

Appendix 2 – Studiens ekvationer ............................................................................................................78 

Appendix 3 – Regressionsanalyser med observationer för år 2017 inkluderat ...................................80 

Appendix 4 – Korrelationsmatris för delsyfte .........................................................................................83 

 
 

Tabellförteckning 
Tabell 1. Sammanfattning av SCB:s medborgarundersökning uppdelat i nöjdhetsindexen…….…. 16 

Tabell 2. Sammanfattning av tidigare empirisk forskning……………………….……………...…. 28 

Tabell 3. Rangordningsexempel…………………………………………………….…………….... 35 

Tabell 4. Beskrivande statistik, beroende variabler och kontrollvariabler…………….………….... 43 

Tabell 5. Korrelationsmatris, förklarings- och kontrollsvariabler…………………….……………. 45 

Tabell 6. Regressionsanalys, Nöjdhet Helhet……………………………………….…………….... 46 

Tabell 7. Regressionsanalys, Nöjdhet Inflytande……………………………………….………….. 47 

Tabell 8. Regressionsanalys, Nöjdhet Verksamheten………………………………………….…... 48 

Tabell 9. Regressionsanalys, Nöjdhet Miljö……………………………………………………….. 49 

Tabell 10. Beskrivande statistik, beroende variabler och förklaringsvariabler SEKOM….……….. 51 

Tabell 11. Regressionsanalys, Nöjdhet Helhet SEKOM………………………….………………... 52 

Tabell 12. Regressionsanalys, Nöjdhet Miljö SEKOM…………………………..………………... 53 

 
 
 

 

  

  



 

 
 

X 

 

 

  



 

 1  
 

1. Inledning 

 
 

Intresset för, och diskussionen om klimathotet och hållbar utveckling är idag större än 

någonsin. Stora organisationer som EU och FN arbetar ständigt med den stora 

utmaningen att uppnå en hållbar värld. I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden och 

problematiken kring hållbarhet samt utvecklingen som skett i området. Bland annat har 

behovet av hållbarhetsredovisning ökat och det har satt press på fler aktörer att ta sitt 

ansvar gällande miljöfrågor. Efter problembakgrunden presenteras tidigare forskning i 

området och vad som saknas, vilket leder fram till problemformulering samt syftet med 

studien. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den här studiens avgränsningar. 

 

 

 

1.1 Problembakgrund 
Världen står inför en av de största utmaningarna någonsin, att handskas med den 

problematiska utvecklingen av miljön som både är allvarlig och akut (Brundtland & 

Hägerhäll, 1988, s. 5). Enligt Europeiska Unionen (EU) beror situationen på en ökande 

befolkning i samband med stora utsläpp av växthusgaser samt överanvändning av 

naturens resurser (EU, 2018). Åtgärder måste sättas in för att ändra den ohållbara trenden 

(EU, 2018). EU är en av de största aktörerna för arbetet mot en global, hållbar utveckling 

och har de hårdaste miljökraven i världen (EU, 2018). Politik inom miljö ska enligt EU 

(2018) gynna en grön ekonomi, skydda naturen samt värna om människors hälsa och 

välbefinnande. I ett globalt perspektiv måste luft, hav och vatten hållas rena, användandet 

av mark och ekosystem måste ske på ett hållbart sätt och klimatförändringen måste hållas 

under kontroll (EU, 2018). Den ursprungliga definitionen av begreppet hållbar utveckling 

myntades i samband med Brundtlandkommissionen år 1988 genom rapporten “Vår 

gemensamma framtid” (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s. 57). Brundtland och Hägerhäll 

(1988, s. 57) definierar hållbar utveckling som: 

 

“en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

 

Då det är den mest återkommande definitionen för begreppet är det den som kommer 

användas som utgångspunkt i den här studien. Det var även i samband med 

Brundtlandkommissionen det konstaterades att utvecklingen i världsekonomin inte är 

hållbar och att det krävs förändring (Svensson Smith, 2016/17). Till följd av det, beslöt 

Förenta Nationerna (FN) år 1992 att anordna en konferens i Rio de Janeiro för att komma 

fram till vilken förändring som måste ske för att ändra den ohållbara utvecklingen 

(Svensson Smith, 2016/17). I och med konferensen skapades Agenda 21, en 

handlingsplan för 2000-talet som behandlar området hållbarhet (Svensson Smith, 

2016/17). Fokus för Agenda 21 är framförallt kopplat till miljö och planer för hur den ska 

förbättras, men innehåller även sociala aspekter (Svensson Smith, 2016/17). 

 

Den välkända definitionen av Brundtland och Hägerhäll la grunden till att konceptet 

Corporate Social Responsibility (CSR) skapades (Kyung Won Kim & Matsumura, 2017, 

s. 32). Kyung Won Kim och Matsumura (2017, s. 32) förklarar att CSR kan ses som ett 

begrepp med tre dimensioner av ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. En 

grundläggande tanke bakom de tre beståndsdelarna är enligt Frostenson et al. (2015, s. 
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10) att de bör samverka i en balans. I tid med att CSR myntades blev arbetet inom området 

en del av företagens verksamhet och därmed uppkom även sätt att redovisa det på 

(Frostenson et al., 2015, s. 16). 

 

Frostenson et al. (2015, s. 11) fastställer att diskussionen runt redovisning av sociala och 

miljömässiga aspekter ägt rum sedan 1970-talet. I slutet av 1980-talet utvecklades 

engagemanget från att handla om måsten, till att vara ett strategiskt förhållningssätt med 

nya redskap och standarder (Frostenson et al., 2015, s. 12). Flertalet skandaler och 

bristande förtroende inom näringslivet kom tillsammans med den intensiva debatten om 

ämnen inom hållbarhet att lägga grunden för en redovisning av det (Frostenson et al., 

2015, s. 13). Ovan nämnda utveckling har med tiden stärkt behovet av 

hållbarhetsredovisning (Frostenson et al., 2015, s. 14). Hållbarhetsredovisning kan enligt 

Frostenson et al. (2015, s. 8) definieras som: 

 

“en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets 

verksamhet”. 

 

I Sverige har det sedan år 2016 varit obligatoriskt för större privata företag att 

hållbarhetsredovisa, något som gällt sedan år 2007 för statligt ägda företag (Frostenson 

et al., 2015, s. 17). Hållbarhetsredovisning handlar om att kommunicera hur intressenter 

utöver på ett ekonomiskt plan, även påverkas ur en miljömässig och social aspekt i ett 

större sammanhang (Frostenson et al., 2015, s. 18). I både finansiell redovisning och 

hållbarhetsredovisning omnämns en intressent som någon som kan påverkas av företagets 

verksamhet eller motsatsen, någon som kan påverka företaget (Frostenson et al., 2015, s. 

19). I samband med hållbarhetsredovisningens framväxt, växte det även fram kritik riktad 

mot det, då anledningen till att företag hållbarhetsredovisar kan ifrågasättas. Unerman et 

al. (2007, s. 3-4) menar att hållbarhetsredovisning ibland används endast för att 

kommunicera den bild viktiga intressenter vill se och därmed hamnar de svagare 

intressenterna i skymundan. Frostenson et al. (2007, s. 23) menar även att företagen 

genom hållbarhetsredovisning kan försköna verkligheten. Utöver att 

hållbarhetsredovisning i många fall endast ses som ett sätt att förbättra sitt rykte, förklarar 

Frostenson et al. (2007, s. 22) att kritik mot hållbarhetsredovisning även innefattar åsikter 

om att det skulle vara onödigt, kostsamt och tidskrävande. Trots kritiken, anses 

hållbarhetsarbete och redovisning av det som något positivt i den här studien, och något 

som lägger grunden till en hållbar utveckling på lång sikt. Det medför även ett antagande 

om att aktivt hållbarhetsarbete bör resultera i förbättringar i det berörda ämnet. 

 

Som tidigare nämnt, är EU ledande inom arbetet mot en hållbar värld. I mitten av år 2010 

fastställdes fem generella mål på EU-nivå (Regeringen, 2017). Bland målen finns till 

exempel en vilja att öka sysselsättningsgraden för kvinnor och män i åldrarna 20-64 år, 

att underlätta forskning och utveckling samt att minska miljöskadliga utsläpp 

(Regeringen, 2017). Sverige har, för att tydliggöra EUs generella mål, utvecklat 

ytterligare fem mål på nationell nivå (Regeringen, 2017). Tanken med Sveriges nationella 

mål är att de ska vara av hög ambition men samtidigt vara möjliga att nå (Regeringen, 

2017). Utöver hållbarhetsmålen har Sverige även ett generationsmål för miljöpolitiken 

som innebär att samhällets största miljöproblem ska vara lösta till nästa generation 

(Mårtensson & Westerberg, 2017, s. 71). Generationsmålet inkluderar 16 

miljökvalitetsmål som är nedbrutna i precisa mål samt ytterligare 24 delmål 

(Naturvårdsverket, 2017). Regleringarna och styrmedlen är framtagna genom 

demokratiska processer på statlig, regional och lokal nivå (Mårtensson & Westerberg, 
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2017, s. 67). Likt EUs generella mål har de även brutits ned för att anpassas till 

länsstyrelser och kommuner (Mårtensson & Westerberg, 2017, s. 72). I Sverige finns 290 

kommuner (SKL, 2017a) som alla omfattas av miljökvalitetsmålen och enligt Montin och 

Granberg (2013, s. 121) är det kommunernas ansvar att lägga grunden till att de uppfylls. 

Kommunerna har därmed en avgörande roll för både miljöpolitiken inom sitt geografiska 

område och Sverige i sin helhet (Montin & Granberg, 2013, s. 121).  

 

Sveriges Ekokommuner (SEKOM) är en ideell förening som aktivt valt att arbeta med 

främst miljöfrågor och att bidra till en utveckling av ett långsiktigt, hållbart samhälle 

(SEKOM, u.å.a). Deras arbete har sin grund i ekologiska aspekter men de ser även till 

helheten genom att inkludera ekonomiska och sociala aspekter (SEKOM, u.å.a). SEKOM 

består av kommuner, landsting och regioner som frivilligt blir medlemmar i 

samarbetsorganisationen för att fungera som ett föredöme och föra talan för hållbart 

arbete på lokal nivå (SEKOM, u.å.a). SEKOMs medlemmar kallas ekokommuner och i 

den här studien används begreppen “ekokommun” och “medlem i SEKOM” synonymt. 

Idag består SEKOM av 110 medlemmar (SEKOM, u.å.b) som driver lokala miljöfrågor 

inom politiken och hanterar kommunicering av kunskap inom området till både nationella 

och internationella aktörer på lokal nivå (SEKOM, u.å.a). Då SEKOM aktivt arbetar med 

ett fokus på miljöfrågor men även ser till de sociala och ekonomiska aspekterna av sin 

verksamhet, antas ekokommunernas engagemang ge resultat och därmed betyda att de 

inom ämnet hållbarhet ligger i framkant jämfört med övriga kommuner.  

 

För att undersöka och analysera utvecklingen mot hållbarhet i olika områden har lokala 

myndigheter och organ länge använt olika slags indikatorer för livskvalitet som riktlinjer 

(Ball & Grubnic, 2007, s. 254). Statistiska centralbyrån (SCB) utfärdar årligen en 

medborgarundersökning i syfte att få bättre uppfattning om vad Sveriges 

kommuninvånare anser om sina kommuner, vad som kan förbättras och hur nöjda de är 

(SCB, 2017a). I undersökningen betygssätts kommunen som plats att bo och leva på, 

kommunens verksamheter samt medborgarnas inflytande i sin kommun (SCB, 2017a). 

De kommuner som deltar i undersökningen får sedan ett nöjdhetsindex som är uppdelat i 

tre kategorier; Nöjd-Inflytande-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Region-Index. 

Resultaten från indexen kan användas i jämförelse med andra kommuner för att få en 

uppfattning om vad de kan förbättra (SCB, 2017a). SCBs nöjdhetsindex och delarna de 

består av är ett sätt att mäta vad tidigare forskning benämnt livskvalitet, välbefinnande 

eller lycka. En djupare diskussion gällande begreppen tas upp under 3.2 Hållbarhet och 

nöjdhet. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Forskning inom hållbarhet har, som tidigare nämnts, funnits sedan “Vår gemensamma 

framtid” publicerades år 1988 (Ang & Van Passel, 2012, s. 251). Inom 

hållbarhetsredovisning finns det enligt Unerman et al. (2007, s. 11) många studier som 

berör den privata sektorn men det saknas omfattande studier inom den offentliga. Som 

tidigare nämnt, har kommuner ansvar över att på lokal nivå sätta mål och strategier till 

förmån för sina intressenter, vilka är invånarna. Unerman et al. (2007, s. 11-12) menar att 

den offentliga sektorn även fastställer policyer och program för att nå miljömål och att 

gynna samhället i stort. Fortsättningsvis menar Unerman et al. (2007, s. 11-12) att den 

privata sektorn, som den befintliga forskningen fokuserar på, skiljer sig från den 

offentliga sektorn. Ball och Grubnic (2007, s. 243-244) menar att den offentliga sektorn 

är av sådan storlek att de gör stor påverkan på ekonomin, samhället och miljön i stort, 

samtidigt som de även skiljer sig från den privata sektorn på andra sätt. Den offentliga 
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sektorn har andra sociala värderingar och ändamål vilket medför en större skyldighet 

gentemot samhället och därmed även ett större ansvar inom hållbarhetsarbete och 

redovisning av det (Ball & Grubnic, 2007, s. 243-244).  

 

Det finns även skillnader i motivationen till att hållbarhetsredovisa mellan de olika 

sektorerna, där den offentliga sektorn motiveras av etiska aspekter medan målen för den 

privata främst är vinstdrivande (Ball & Grubnic, 2007, s. 243-244). Unerman et al. (2007, 

s. 12) fastställer att det finns ett forskningsgap att fylla inom hållbarhetsredovisning i den 

offentliga sektorn. Även nyare forskning visar ett fortsatt gap inom området. Sciulli 

(2011, s. 141) nämner att det överlag saknas studier om hållbarhet i den offentliga sektorn. 

Även Greiling och Grübs (2015, s. 641) litteraturstudie stöttar uppfattningen om att det 

saknas forskning inom den offentliga sektorn, främst gällande hållbarhetsredovisning och 

hur den ser ut i praktiken. Redan år 2002, innan lagkravet om hållbarhetsrapportering för 

statliga företag infördes, såg Fortes (2002) en trend med ökad miljörapportering inom 

svenska offentliga företag. Genom det, menar Fortes (2002), att även de har en ambition 

att öka transparensen. Därmed finns incitament till vidare forskning om den offentliga 

sektorns hållbarhetsarbete.  

 

Kopplat till kommuner, kan således ökad miljörapportering visa öppenhet mot sina 

invånare, vilket kan vara attraktivt även för framtida inflyttare som möjligtvis vill kunna 

undersöka hur kommunen arbetar. Genomgående saknas studier inom den offentliga 

sektorn och det finns enligt Ball och Grubnic (2015, s. 259) en specifik efterfråga på 

studier som undersöker hur offentliga aktörer presterar i hållbarhet. Greiling och Grüb 

(2015, s. 642) förstärker efterfrågan på studier inom området genom att förklara att den 

offentliga sektorn är mer komplicerad än den privata. I den forskning som finns om 

hållbarhet ligger ofta fokus på relationen till den finansiella aspekten, Friede et al. (2015) 

har publicerat en litteraturstudie om vad som finns i området. Den omfattar 2200 studier 

där det vanligaste återkommande resultatet är en positiv relation mellan hållbarhet och 

finansiell prestation (Friede et al., 2015). För kommuner och övriga offentliga aktörer bör 

dock andra aspekter än finansiell prestation vara relevant. Då de inte är vinstdrivande och 

istället har etisk motivation bör mjuka attribut som exempelvis välbefinnande, nöjdhet 

eller hälsa vara mer intressant att undersöka i relation till hållbarhet. 

 

Det finns litteratur som behandlar hållbarhet i relation till aspekter som välbefinnande 

och lycka, där fokus inte är på någon specifik sektor. Ett exempel är Di Tella och 

Macculloch (2008) som undersöker lycka i relation till variabler som inkomst, förväntad 

livslängd men även degradering av miljön, kriminalitet och arbetslöshet. Studien 

innefattar alla tre aspekter av hållbarhet, de sociala, ekonomiska och ekologiska (Di Tella 

& Macculloch, 2008). Annan forskning fokuserar på den ekologiska faktorn, exempelvis 

McMichael och Beagelhole (2000) som undersöker förändringar i samhällets hälsa 

kopplat till globala miljöförändringar, där både natur och social miljö beaktas. Studien 

fokuserar på befolkningens hälsa, men tar även upp att degradering av miljön på jorden 

hotar mänsklighetens framtida välbefinnande (McMichael & Beagelhole, 2000). 

Befintlig litteratur visar att miljö och natur påverkar människors välbefinnande, dock 

fokuseras det främst på hur negativ miljöpåverkan påverkar människor negativt. 

Litteratur som undersöker om hållbar utveckling och arbete med miljöfrågor kan påverka 

människor positivt är svårare att hitta. I en studie skriven av Fitzroy et al. (2012, s. 205) 

diskuteras dock att användandet av grön politik och arbete med miljöfrågor på lång sikt 

kan ge ökat välbefinnande och ökad sysselsättning hos befolkningen.  
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Något som framgår är att det finns mycket forskning om hållbarhet kopplat till den 

finansiella aspekten. Forskning saknas dock inom den kommunala sektorn, och då den 

inte är vinstdrivande är den finansiella aspekten mindre relevant. Därmed är en del av den 

befintliga forskningen inom hållbarhet svår att applicera på kommuner. Något som 

däremot visat sig viktigt är transparens mot sina intressenter, exempelvis genom 

hållbarhetsredovisning. Utöver det, indikerar tidigare forskning att miljö och miljöarbete 

på olika sätt påverkar människors välbefinnande. Ovanstående ger motiv till antagandet 

att miljöarbete på lokal nivå i kommuner kan öka välbefinnandet hos invånarna. Som 

tidigare nämnts, anses ekokommunerna på grund av sitt aktiva engagemang i hållbarhet 

vara bättre än övriga kommuner i frågan. SEKOM både arbetar med och rapporterar 

hållbarhetsaspekter vilket gör dem intressanta att undersöka.  

 

1.3 Problemformulering 
“Finns det ett samband mellan Sveriges kommuners hållbarhetsarbete och nöjdheten hos 

deras invånare?” 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om nöjdheten hos invånarna i Sveriges kommuner 

skiljer sig beroende på om de bor i en ekokommun eller inte. Eventuella samband mellan 

de två kommungrupperna och nöjdheten hos invånarna kan skapa uppfattning om eller 

hur hållbarhetsarbete påverkar nöjdheten. Ambitionen är att öka kunskapen om 

hållbarhetsarbete och nöjdhet för att främja framtida planering och arbete inom 

kommuner. 
 

För att ytterligare öka kunskapen om SEKOMs hållbarhetsarbete, har studien ett delsyfte 

som ämnar undersöka ekokommunerna och de 16 nyckeltal de årligen publicerar. 

Nyckeltalen visar hur kommunerna presterat i utvalda miljörelaterade mått och med hjälp 

av dem ska sambandet mellan ekokommunernas prestation i relation till 

kommuninvånarnas nöjdhet studeras.  

 

1.5 Avgränsningar  
Det finns 290 kommuner i Sverige (SKL, 2017a) och 110 av dem är ekokommuner 

(SEKOM, u.å.b.). Den här studiens population är samtliga 290 kommuner men har ett 

bortfall på 200 kommuner då det inte finns fullständig data att tillgå. Därmed kommer 

totalt 90 kommuner undersökas, varav 38 är ekokommuner och resterande 52 är övriga 

kommuner (se Appendix 1). Tidsperioden studien är avgränsad till är åren 2013, 2015 

och 2017. Då informationen om år 2017 är bristfällig kommer den huvudsakliga analysen 

utgå från åren 2013 och 2015 som innehåller mest information från de senaste åren. 

Studien ämnar inte undersöka någon förändring mellan åren och därmed kommer 

observationerna för åren ses som oberoende. Således kommer samma kommun användas 

i två observationer, en för år 2013 och en för år 2015. Det resulterar i att den huvudsakliga 

studien totalt har 180 observationer. En mindre omfattande analys kommer utföras där 

även år 2017 är inkluderat för att få med nyare data och i den analysen inkluderas därmed 

270 observationer. Genom att använda data från de nämnda åren har studien tillräckliga 

observationer och därmed bra förutsättningar för ett tillförlitligt resultat. 

 

I delsyftet är en avgränsning gjord till att behandla endast ekokommuner, vilka är samma 

38 som i huvudsyftet. Även här används varje kommun som två observationer vilket 

resulterar i 76 observationer med ett relativt litet bortfall som beskrivs i avsnitt 6.2 
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Bortfallsanalys. Delsyftet ämnar undersöka huruvida deras prestation i hållbarhetsfrågor 

har ett samband med invånarnas nöjdhet eller inte. Att endast ekokommuner undersöks 

beror på att de 16 nyckeltal de presenterar är ett bra verktyg för att mäta prestationen. 

Gällande tidsperiod, kommer data från åren 2013 och 2015 användas för att återspegla 

tidsperioden för huvudsyftet. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

 
 

I det här kapitlet presenteras författarnas ämnesval, förförståelse och studiens perspektiv 

för att ge en djupare förståelse för den metod som valts för studien. Därefter beskrivs 

vetenskapliga utgångspunkter, metodval och angreppssätt, vilka är de teoretiska 

antaganden studien grundas på. Avslutningsvis i det här kapitlet, presenteras hur 

litteratursökningen gått till samt en diskussion kring källkritik.  

 

 

  

2.1 Ämnesval 
Hållbarhet är ett aktuellt ämne som ständigt diskuteras och har haft en snabb utveckling 

i samhället, därmed var val av ämne för studien enkelt. Att planeten måste tas hand om 

och hållbarhetsarbetet måste förbättras, både i privatlivet och i företagsvärlden, är de 

flesta medvetna om. Målet med studien är att skapa mer kunskap om vad som görs i 

nuläget och vilka utmaningar som finns i området. Att bryta ned det breda ämnet 

hållbarhet till fokus på lokal nivå gör det mer intressant då det kommer närmare 

individnivå. Då hållbarhetsarbete kan förknippas med kostnader och ibland att endast visa 

upp en bra bild ansågs det intressant att studera just kommuner. Då de inte är 

vinstdrivande och har ansvar över sina invånares intressen bör det vara andra aspekter 

som spelar in när de väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor. Författarna av studien har 

under sin utbildning varit i kontakt med ämnet hållbarhet och hållbarhetsredovisning men 

saknat inblicken i den offentliga sektorn, då fokus framförallt legat på den privata. 

Därmed blev resultatet att kombinera intresset och aktualiteten för hållbarhet med det 

relativt outforskade området kommuner. Att öka kunskapen om vad just kommuner gör 

och kan göra för att förbättra miljö, etiska och sociala aspekter med deras invånares 

intressen som utgångspunkt är motiverande. Förhoppningsvis kan studien även leda till 

ökad kunskap om vad som påverkar invånarnas nöjdhet och författarna önskar kunna 

hjälpa beslutsfattare och politiker i kommunerna att ta beslut i hållbarhetsfrågor på bättre 

grunder. 

 

2.2 Förförståelse 
De som utför studier och forskning har alltid en förförståelse i ämnet som medvetet eller 

omedvetet kan påverka utfallet (Bjereld et al., 2009, s. 14). Förförståelse och kunskap 

består av forskares erfarenheter i form av utbildning och praktiska egenskaper samt 

forskarens sociala bakgrund (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). På grund av olika 

utgångspunkter kan det vara av vikt för läsaren att få en inblick i den förförståelse 

författarna av den här studien har, för att bilda sig en uppfattning om det kan ha påverkat 

resultatet. Hållbarhet är ett ämne som författarna har kunskap kring och medvetenheten 

om ämnets vikt är djupt rotad. Ämnet har diskuterats i samhället och många gånger 

uppmärksammats medialt, vilket ökat intresset även för författarna. Kunskapen har 

påverkat författarna både privat, gällande matvanor och konsumtion, men även synen på 

samhället och företagsvärlden i stort. Den företagsekonomiska kunskapen har erhållits 

under utbildningens gång där författarna läst Civilekonomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Programmen innehåller flertalet kurser inom företagsekonomi men även 

kurser inom juridik, statistik och nationalekonomi. Kurserna inom statistik har medfört 

kunskap kring olika typer av statistiska test, exempelvis regressionsanalyser, vilket 

möjligtvis påverkat valet av praktisk metod.  
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En av författarna innehar grundläggande praktisk kunskap inom redovisning genom 

arbete på ett företags ekonomiavdelning. Den andra författaren har inte arbetat praktiskt 

med ekonomi men har arbetat för en kommun och har därmed större inblick i de 

kommunala verksamheterna. Under utbildningens gång har författarna fått en fördjupning 

i ämnet hållbarhet där fokus legat på företagens ansvar för miljö, etik och sociala frågor. 

Framförallt under sjunde terminen ökade kursernas fokus på hållbarhetsfrågor. Båda 

författarna valde att fördjupa sig inom ämnet redovisning och därmed har det handlat 

mestadels om redovisning av hållbarhet och mindre om hållbarhetsarbetet i sig. Vid 

fördjupning i ämnet hållbarhet framgick det att det saknas forskning och litteratur 

gällande den offentliga sektorn. Kunskapen om hållbarhet i den offentliga sektorn och 

specifikt kommuner är begränsad även för författarna. Båda har kunskap om 

kommunernas verksamheter och vad som efterfrågas i en kommun, men mindre om vad 

beslutsfattarna gör och vilket ansvar de egentligen har gentemot sina invånare. 

 

2.3 Perspektiv 
Genom forskning ges olika perspektiv på verkligheten, beroende på vilka kriterier som 

anses intressanta att undersöka i studien (Bjereld et al., 2009, s 17). Vidare menar Bjereld 

et al. (2009, s. 17) att kunskap om vilken verklighet som ämnas beskrivas förenklar 

orienteringen i studien, hjälper författarna att hantera stora mängder information samt att 

hålla den röda tråden i arbetet. Perspektiven innefattar samhället och sociala relationer 

samt antaganden om hur verkligheten är konstruerad, värderingar inom den samt 

föreställningar om hur verkligheten ska vara (Svenning, 2003, s. 15-16). Perspektivet för 

den här studien utgår framförallt från beslutsfattare och politiker i kommunen, då 

resultatet av studien kommer bidra med information som kan vara av intresse för 

kommunerna. Informationen förväntas visa hur kommuner i nuläget arbetar med 

hållbarhetsfrågor, hur de presterat samt om det har något samband med invånarnas 

nöjdhet. Möjligtvis kan informationen även användas av individer som vill veta mer om 

kommunernas arbete inför val av arbetsplats eller bosättning. Fokus är dock på de som 

fattar beslut gällande kommunens framtida utveckling och hållbarhetsarbete. 

 

2.4 Kunskapssyn  
Enligt Bryman (2011, s. 29) är kunskapsteori något som berör frågor om vad som inom 

ett specifikt ämnesområde är och ska betraktas som kunskap. En huvudsaklig fråga inom 

kunskapsteorin handlar om den sociala verkligheten och huruvida den kan studeras som 

naturvetenskaplig eller inte (Bryman, 2011, s. 29). Positivism är en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt som studerar den sociala verkligheten med utgångspunkt i naturvetenskapliga 

metoder (Bryman, 2011, s. 30). Innebörden av det är att det ur ett positivistiskt synsätt, 

inte finns någon skillnad mellan naturvetenskapen och samhällsvetenskapen (Arbnor & 

Bjerke, 1994, s. 62). Forskare och författare har en del skiljaktigheter om vad 

positivismen innebär men det finns en del punkter där majoriteten är överens (Bryman, 

2011, s. 30). De flesta menar enligt Bryman (2011, s. 30) att kunskap är sådant som kan 

bekräftas med hjälp av sinnena och uppnås genom insamlande av fakta. Teorin används 

för att skapa hypoteser som sedan testas och vetenskapen ska vara objektiv och därmed 

fri från värderingar (Bryman, 2011, s. 30). Slutligen finns det inom positivism en tydlig 

skillnad mellan normativa påståenden som inte kan bekräftas genom sinnena och de 

vetenskapliga påståendena (Bryman, 2011, s. 30). Motsatsen till positivismen kallas 

hermeneutik och är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som tar hänsyn till det subjektiva 

och försöker förstå människors beteende istället för positivismen som vill förklara 

beteendet (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62).  
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Enligt ovanstående beskrivning är det en positivistisk kunskapssyn den här studien utgår 

från. Studien baseras bland annat på nöjdhetsindex och huruvida de kan förklaras genom 

medlemskap i SEKOM eller inte. Teorierna i studien är till för att generera hypoteser som 

sedan ska prövas. Därmed har studien i enlighet med positivismen sin grund i kvantitativ 

data som är objektiv och fri från värderingar. Följaktligen har studien, som tidigare nämnt, 

som avsikt att förklara nöjdhet och inte skapa förståelse. 

 

2.5 Verklighetssyn 
Ontologiska frågor behandlar vad som faktiskt finns och hur individer ser på verkligheten 

(Bryman, 2011, s. 35). Den huvudsakliga frågan inom ontologi berör huruvida 

verkligheten kan eller ska uppfattas som något som skapas av individers uppfattningar 

och handlingar eller om den existerar oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36). 

Den förstnämnda uppfattningen kallas konstruktionism och den senare objektivism 

(Bryman, 2011, s. 35). Objektivism innebär en yttre verklighet som ser ut som den gör 

utan att individer kan påverka den (Bryman, 2011, s. 36). Oberoende om studien utförs 

eller inte, existerar studieobjektet (Johannessen & Tufte, 2003, s. 18). Enligt Johannessen 

och Tufte (2003, s. 18) är det även något som genom objektivism kan undersökas med 

precision. För att beskriva ytterligare, kan verkligheten ses som organisationer som har 

sina regler och mål som individerna inom den ska följa och därmed blir organisationen 

och individerna i den som två skilda aktörer (Bryman, 2011, s. 36). Den här studien har 

en objektivistisk verklighetssyn då studiens syfte har till avsikt att undersöka om det finns 

ett samband mellan nöjdhet och hållbarhetsarbete oberoende hur sociala aktörer uppfattar 

det. Studien kommer genomföras utan subjektiva bedömningar där endast data som 

existerar analyseras. 

 

2.6 Forskningsansats 
Förhållandet mellan teori och praktik är enligt Bryman (2011, s. 22) svårt att beskriva och 

skiljer sig beroende på hur teorin i studien används. Det finns två centrala frågeställningar 

som måste behandlas (Bryman, 2011, s. 22). Den första berör vilken teori studien ämnar 

använda och den andra berör hur den insamlade datan ämnar testa den aktuella teorin eller 

skapa en ny (Bryman, 2011, s. 22). De två olika angreppssätten kallas induktivt och 

deduktivt. Ett induktivt angreppssätt innebär att teorin är resultatet av forskningen och 

används vanligtvis vid kvalitativ forskning (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Det 

deduktiva angreppssättet utgår från teorin när forskningen utförs och är vanligare vid 

kvantitativa metoder (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Thurén (2005, s. 29) kallar 

forskningsansatsen hypotetiskt-deduktiv och menar att både empirisk kunskap och logiskt 

tänkande används (Thurén, 2005, s. 29). Den deduktiva processen utgår från det som är 

tidigare känt inom ämnesområdet samt de teorier som finns och därefter skapas testbara 

hypoteser (Bryman, 2011, s. 26). Nästa steg i processen är datainsamlingen som gör det 

möjligt att testa hypoteserna empiriskt och därefter förkastas eller bekräftas hypoteserna 

(Bryman, 2011, s. 26). Som tidigare nämnt, är syftet med de teorier som används i den 

här studien att generera hypoteser som sedan ska prövas för att bekräftas eller förkastas, 

vilket medför ett deduktivt angreppssätt. Det sista steget är, likt ett induktivt angreppssätt, 

att bekräfta teorin eller omformulera den utifrån resultatet (Bryman, 2011, s. 26). Den här 

studien kommer utgå från teorier och tidigare studier vilka används som grund när 

hypoteserna utformas. Därefter kommer data om nöjdhet samlas in samt testas empiriskt 

tillsammans med hållbarhetsarbete. Utifrån resultaten kan hypoteserna bekräftas eller 

förkastas och därefter kan resultatet jämföras med det som tidigare var känt. Sista steget 

blir därmed att besluta om de använda teorierna bör omformuleras eller inte beroende på 

den utförda studien. 
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2.7 Forskningsstrategi 
Det finns två olika forskningsstrategier, kvalitativ och kvantitativ forskning (Bryman, 

2011, s. 40). Med utgångspunkt i kunskapssyn, verklighetssyn och angreppssätt skiljer 

sig de två tydligt (Bryman, 2011, s. 40). Den kvalitativa forskningsstrategin har generellt 

ett induktivt angreppssätt, ett tolkande synsätt och konstruktionism som verklighetssyn 

(Bryman, 2011, s. 40). Kvalitativ forskningsstrategi har framförallt fokus på förståelse, 

omständigheter och specifika miljöer (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). Den kvantitativa 

strategin handlar däremot om kvantifiering av data och analyser med generella, valida 

och reliabla resultat (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). Den kvantitativa 

forskningsstrategin har i motsats till kvalitativ, ett deduktivt angreppssätt, kunskapssynen 

är positivism och objektivism är verklighetssynen (Bryman, 2011, s. 40). Den kvantitativa 

metoden stämmer överens med den här studien, som utgår från teorier för att sedan testa 

hypoteser med hjälp av kvantitativ data. Med en positivistisk kunskapssyn och 

uppfattningen om att verkligheten är något objektivt som inte blir påverkat av sociala 

aktörer, är en kvantitativ metod passande för den här studien. Ytterligare en anledning till 

varför kvantitativ forskning valdes för den här studien är möjligheten att generalisera 

resultatet. Med en kvantitativ forskningsstrategi krävs i den här studien inget urval och 

tack vare den omfattande data som tillhandahålls genom sekundärdata kan studien 

undersöka hela populationen. 

 

Då ett av de begrepp som ämnas undersöka är nöjdhet, vilket är ett brett och subjektivt 

begrepp, kommer nationellt erkänd sekundärdata användas för att på så bra sätt som 

möjligt omsluta innebörden. Sekundärdatan som ska användas är specifikt utformad för 

att få svar på hur nöjda kommuninvånare är, vilket därför bör ge den information som 

krävs. Genom att öka generaliserbarheten med en kvantitativ metod samt omfatta 

invånarnas nöjdhet genom sekundärdata bör studien kunna uppfylla syftet, att öka 

kunskap om kommuninvånare och deras nöjdhet. Att använda sekundärdata likt den som 

kommer användas i den här studien har visat sig passande i tidigare forskning. 

Exempelvis Frey et al. (2009) har föreslagit existerande paneldata som benämns “Life 

Satisfaction Approach” (LSA) för att undersöka invånarnas nöjdhet eller livskvalitet  och 

Luechinger (2009) använde det som utgångspunkt i sin studie om ämnet. Även DiTella 

och MacCulloch (2008) har använt en liknande metod med information från en databas. 

Där har 350 000 människor fått svara på frågor om hur nöjda de är med det liv de lever. 

Därmed anses användning av sekundärdata som baseras på enkäter, likt SCBs 

medborgarundersökning, vara passande för att undersöka även ett subjektivt begrepp som 

nöjdhet. Den omfattande information sådan data erbjuder, ökar möjligheten att studera en 

större population och förbättra generaliserbarheten. Det motiverar ytterligare valet att 

använda en kvantitativ strategi i den här studien.   

 

2.8 Litteratursök och källkritik 
Litteraturstudien är viktig för att vägleda författarna inför problemformulering samt vid 

utvärdering av befintlig litteratur inom området (Saunders et al., 2009, s. 27). I den här 

studien grundar sig den teoretiska referensramen främst på modeller, teorier och studier 

från vetenskapliga artiklar, böcker och institutionella hemsidor. Inledningsvis 

genomfördes en omfattande litteratursökning inom området genom Umeå 

Universitetsbiblioteks tillgängliga databaser. Även Google Scholar användes för att hitta 

särskilda vetenskapliga artiklar. De sökord som användes i olika kombinationer var bland 

annat “hållbarhet”, “sustainability”, “hållbarhetsredovisning”, “kommuner”, 

“municipalities”, “välbefinnande” och “well-being”. Vid litteratursökningen valdes de 

mest relevanta för problemområdet ut och undersöktes djupare. Litteratursökningen 
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gällande orden “sustainability” och “well-being” gav stort antal träffar vilket krävde en 

mer omfattande utsortering i jämförelse med övriga sökord. Fortsättningsvis har litteratur 

och studier hittats genom fördjupningar i tidigare studier och de relevanta källor de 

hänvisat till i sin undersökning. Genom undersökning av de vetenskapliga studiernas 

källförteckning kunde litteratursökningen förenklas och ytterligare relevant litteratur 

erhållas. I studien har primärkällor använts i så stor utsträckning som möjligt för att 

studien ska ha hög trovärdighet. För den teoretiska referensramen har de primära källorna 

hittats genom att söka på författarnas namn och titel på litteraturen. Utöver nämnda 

litteratursökning har en undersökning av tidigare studentuppsatser på Diva-portal utförts 

för att försäkra att problemområdet inte skrivits om tidigare.  

 

För att uppnå reliabilitet i ett vetenskapligt arbete är det viktigt att den litteratur som 

använts har granskats kritiskt (Thurén, 2013, s. 7). Fortsättningsvis menar Thurén (2013, 

s. 7) att granskningen säkerställer att de fyra kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende 

och tendensfrihet är uppfyllda. Äkthet innebär att källan är det den utger sig för att vara 

och inte är förfalskad (Thurén, 2013, s. 7). I den här studien har framförallt vetenskapliga 

artiklar, böcker och kurslitteratur använts. De flesta vetenskapliga artiklarna är inhämtade 

från Umeå Universitets etablerade databaser och samtliga är fackligt granskade. Det 

innebär att de är kontrollerade av en tredje part vilket anses höja tillförlitligheten. För att 

vidare uppfylla äkthetskriteriet har primärkällor, som tidigare nämnts, använts i så stor 

utsträckning som möjligt. I ett fåtal fall har internetsidor använts för att belysa 

problemområdets betydelse eller för inhämtandet av specifik information. I de fallen har 

informationen publicerats av kända institutioner och myndigheter som därmed anses vara 

trovärdiga. Utifrån ovanstående information anser författarna att de källor som använts i 

studien är trovärdiga och uppfyller äkthetskravet. 

 

Kriteriet tidssamband innebär att nyare källor är bättre än gamla och bör prioriteras 

därefter (Thurén, 2013, s. 31). Då den här studien har fokus på ämnet hållbarhet, vilket är 

ett relativt nytt begrepp, ter det sig naturligt att använda så ny information som möjligt. 

Något som även visat sig i litteratursökningen är att de flesta studier som finns i området 

är utförda på senare år och därmed aktuella tidsmässigt. I de fall äldre källor använts har 

det grundats i att de är välciterade och fortfarande används i modern forskning. De äldsta 

källorna, som går tillbaka ända till år 1975, återfinns i den teoretiska referensramen och 

är av relevans då de lagt grunden till utvecklingen i området och den moderna 

forskningen. Sammanfattningsvis har väletablerade, äldre teorier använts som grund men 

kompletterats med moderna modeller och forskning för att få en helhetsbild av 

utvecklingen i området. Kriteriet gällande tidssamband anses därmed vara uppfyllt. 

 

Det tredje kriteriet, oberoende, innebär att informationen inte blivit modifierad vilket kan 

vara fallet när sekundärkällor används (Thurén, 2013, s. 7). Med andra ord är primärkällor 

i de flesta fall bättre än sekundärkällor. Som tidigare nämnt, har främst primärkällor 

använts i den här studien och endast i ett fall har en sekundärkälla använts, som noggrant 

utvärderats. Enligt Saunders et al. (2009, s. 273) kan även sekundärkällor ha hög 

trovärdighet om de analyserats och utvärderats väl. Därmed bör även kriteriet oberoende 

vara uppfyllt i den här studien. 

 

Det sista kriteriet är tendensfrihet och betyder att informationen inte påverkats av 

personliga värderingar, åsikter eller andra intressen och därmed givit en felaktig bild av 

sanningen (Thurén, 2013, s. 8). För att uppfylla det här kriteriet har använda studier och 

övrig litteratur granskats för att upptäcka eventuell personlig påverkan forskarna haft på 
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studierna. I de använda artiklarna har ingen sådan påverkan eller förvrängning av 

resultaten identifierats. Även de internetsidor som använts har analyserats, för huruvida 

de är objektiva eller haft incitament att förvrida sanningen. Genom noggrann utvärdering 

och granskning har författarna bedömt dem som trovärdiga och relevanta. Utöver 

granskning av källorna utgår författarna av den här studien från en objektiv verklighetssyn 

för att personliga värderingar och åsikter inte ska påverka studien. Kriteriet tendensfrihet 

anses således vara uppfyllt. 
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3. Hållbarhet, SEKOM och nöjdhet 
 

 
I följande kapitel beskrivs hållbarhetsarbetet i Sveriges kommuner och en djupare 

beskrivning av hur organisationen SEKOM arbetar med hållbarhetsfrågor. Därefter 

förklaras begreppet nöjdhet och hur det används i SCB:s medborgarundersökning.  

 

 

 

3.1 Hållbarhetsarbete i kommuner 
Som tidigare nämnts, har regleringarna kring privata företag skärpts och sedan år 2016 är 

det obligatoriskt för större privata företag att hållbarhetsredovisa, något som gällt sedan 

år 2007 för statligt ägda företag (Frostenson et al., 2015, s. 17). Hållbarhetsredovisning 

för kommuner är dock inte reglerad vilket innebär att de rapporter som finns ser olika ut 

och är svåra att jämföra med varandra (Westermark, 2013, s. 51). Enligt Unerman et al. 

(2007, s. 243) bör kommuner och landsting utveckla och förbättra både sitt arbete kring 

hållbarhet samt hur arbetet redovisas. Det har visat sig att företags intressenter tycker det 

är viktigt att veta att företagen tar sitt ansvar och önskar därmed mer transparens vilket 

ökat efterfrågan på hållbarhetsredovisning (Frostenson et al., 2015, s. 13). För kommuner 

är det främst invånarna som är bör ha intresse för vad kommunen gör för att ta sitt ansvar. 

Vidare bör kommuner och landsting, som är en stor del i samhällets struktur och 

uppbyggnad, vara föredöme och visa vägen i arbetet mot en hållbar utveckling (Tagesson 

et al., 2009, s. 356).  

  

Den ideella föreningen SEKOM, är som tidigare nämnt, några som valt att engagera sig 

i att vara ett föredöme inom arbete med hållbarhet och miljöfrågor. SEKOM arbetar efter 

fyra huvudprinciper (SEKOM, u.å.a) där de tre första principerna rör miljön och vad som 

gäller för ett hållbart samhälle och den fjärde berör sociala frågor (SEKOM, u.å.c). Första 

principen menar att koncentrationer av ämnen från berggrunden, exempelvis kol, olja och 

metaller, inte får öka i naturen (SEKOM, u.å.c). Den andra principen innebär att ämnen 

från samhällets produktion inte heller får öka, inom det området ligger exempelvis 

kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel, freoner och hormonliknande kemikalier 

(SEKOM, u.å.c). Enligt den tredje principen som rör miljöaspekten inom hållbarhet får 

naturens resurser inte överanvändas, exempelvis genom överuttag av skog, utfiskning och 

utarmning av ekosystem (SEKOM, u.å.c). Den fjärde principen som rör det sociala inom 

hållbarhet, bryts numera ofta ned i fem principer (SEKOM, u.å.c). Principerna innefattar 

hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening (SEKOM, u.å.c). Hälsa handlar 

bland annat om arbetsförhållanden och huruvida vila och arbetstid är korrekt eller inte. 

Inflytande omfamnar frågor om försummande yttrandefrihet och åsikter (SEKOM, u.å.c). 

Kompetens, som är den tredje aspekten inom den sociala principen, handlar exempelvis 

om utbildningsfrågor eller där personlig utveckling hindras (SEKOM, u.å.c). De två 

resterande principerna är opartiskhet och mening, där opartiskhet tar upp exempelvis 

diskrimineringar och principen mening innehåller frågor gällande undertryckande av 

kultur (SEKOM, u.å.c). I arbetet mot de fyra hållbarhetsprinciperna har föreningen 

fastställt 16 nyckeltal som medlemmarna ska redogöra för och med hjälp av dem går det 

följa utvecklingen inom SEKOM (SEKOM, u.å.d). 

 

En kommun kan bli medlem i SEKOM genom att uppfylla vissa krav, till att börja med 

måste kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ansöka om att få bli medlem (SEKOM, 
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u.å.d). Utöver det, bör ansökande kommun ha ett pågående miljö- eller hållbarhetsarbete, 

ett krav som finns för att försäkra att ansökande kommun har ambitioner för frågor inom 

hållbarhet (SEKOM, u.å.d). När kommunen blivit medlem förväntas därefter ett aktivt 

deltagande, ett arbete enligt de fyra hållbarhetsprinciperna samt ett redogörande för de 16 

nyckeltalen, vilka presenteras nedan (SEKOM, u.å.d).  

 

- Koldioxidutsläpp från industrin 

- Koldioxidutsläpp övriga sektorer  

- Resor med kollektivtrafik 

- Förnybara bränslen i kollektivtrafiken 

- Ekologisk odling  

- Miljöcertifierat skogsbruk 

- Skyddad natur 

- Mängd hushållsavfall 

- Bly i avloppsslam 

- Kadmium i avloppsslam 

- Kvicksilver i avloppsslam 

- Förnybar energi i kommunala lokaler 

- Energi för tjänsteresor 

- Koldioxidutsläpp tjänsteresor 

- Ekologiska livsmedel 

- Miljöcertifierade skolor och förskolor (SEKOM, u.å.e). 

 

I 14 av 16 nyckeltal har utvecklingen gått åt rätt håll de senaste åren och i flertalet av 

nyckeltalen presterar ekokommunerna bättre än resten av Sverige (SEKOM, u.å.e). Bland 

annat har ekokommunerna större andel miljöcertifierade skolor och förskolor än resten 

av Sverige och nästan alla ekokommuner har värden för bly, kadmium och kvicksilver i 

avloppsslam som ligger under gränsvärdena (SEKOM, u.å.e). I övrigt arbetar de för att 

prestera bättre i samtliga nyckeltal genom att minska koldioxid och andra 

miljöförstörande utsläpp, vilket visar sig i den positiva utveckling som skett. De 

antaganden som tidigare gjorts i den här studien gällande att ekokommunerna bör vara 

bättre än övriga kommuner inom hållbarhetsarbete, stärks ytterligare av ovan nämnda 

prestationer.  

 

3.2 Hållbarhet och nöjdhet 
Offentliga sektorn, däribland kommuner, ska som tidigare nämnt, fungera som förebilder 

i samhället och har som viktigaste uppgift att handla enligt invånarnas önskemål. Under 

de senaste 40 åren har dock befolkningen minskat i hälften av landets kommuner (Syssner 

& Olausson, 2016, s. 221), vilket tyder på att de inte lyckats uppfylla önskemålen. Om 

en sådan utveckling fortsätter under en längre tid påverkar det även kommunen negativt 

genom att exempelvis kvalitet på välfärdstjänster minskar och det blir svårare att 

verkställa politiska beslut (Syssner & Olausson, 2015, s. 3). Med tanke på det, bör 

kommunerna vilja veta vad som gör invånarna nöjda, både för att nå mål inom 

befolkningstillväxt men även inom hållbarhet. 

 

För att komma underfund med de frågorna har en del undersökningar gjorts i ämnet. 

Regeringen har gjort en utredning genom Statens offentliga utredningar (SOU) för att ta 

fram ett mått på livskvaliteten och utvecklingen i det svenska samhället (SOU, 2015:56, 

s. 11). De använder begreppet livskvalitet istället för det nöjdhetsbegrepp SCB använder 

i sina index, men begreppen innehåller många likheter. Annan litteratur och forskning 
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som finns gällande nöjdhet fokuserar främst på exempelvis kundnöjdhet eller nöjdhet på 

arbetsplats, vilket inte återspeglar de nöjdhetsindex SCB framställer. De aspekter SCB 

undersöker i sina index går mer i linje med forskning inriktad mot välbefinnande, 

livskvalitet och lycka. Vad som framkommit är att begreppen till stor del används 

synonymt då det finns utrymme för tolkning beroende på individers uppfattningar och 

värderingar (SOU 2015:56 s. 32). Begreppen bör därmed inte tolkas endast i subjektiva 

termer utan kan även innefatta människors individuella välfärd eller levnadsvillkor (SOU, 

2015:56, s. 32). I SOUs utredning (2015:56) diskuteras även livskvalitet i relation till 

hållbarhet. Om framtida generationer ska ha samma möjligheter till livskvalitet som den 

här, eller möjligtvis bättre, måste arbetet med hållbarhet förbättras (SOU, 2015:56, s. 33).  

 

För att ge ytterligare förståelse för sambanden mellan SCBs begrepp nöjdhet och de 

synonyma begrepp som främst används inom forskning, presenterar SOU (2015, s. 19) 

fem kriterier som bör vara uppfyllda för att en indikator ska anses visa livskvalitet. SCBs 

indikatorer för nöjdhet anses uppfylla kriterierna vilket visar relationen mellan dem. Det 

första kriteriet är att indikatorerna är väl förankrade i nutida forskning (SOU, 2015, s. 19). 

Vad som framgår av SCBs medborgarundersökning är att de frågor som ställts har tagits 

fram tillsammans med kommunerna samt genomgått mätteknisk granskning (Berglund, 

personlig kommunikation1, februari, 8, 2018). I SOU (2015, s. 122) står det även att SCBs 

fortsatta arbete och utveckling av mätinstrument för befolkningens livskvalitet grundats 

på deras utredning, vilken är baserad på tidigare forskning. Det andra kriteriet är att 

indikatorerna går i linje med svenska och internationella riktlinjer (SOU, 2015, s. 19). 

Enligt SCB (u.å.a) följer deras statistikproduktion internationella riktlinjer och de styrs 

av de lagar och förordningar Sverige har. Tredje kriteriet gäller möjligheten att analysera 

skillnader mellan olika demografiska grupper (SOU, 2015, s. 19), vilket är möjligt då 

medborgarundersökningen bland annat innehåller variabler som kön och ålder. Det fjärde 

kriteriet som måste vara uppfyllt är att indikatorerna går att jämföra över tid (SOU, 2015, 

s. 19). Medborgarundersökningen har utförts sedan år 2005 och varje år därefter 

(Berglund, personlig kommunikation1, februari, 8, 2018). Därmed finns möjligheter att 

jämföra resultaten från år till år. Det sista kriteriet är att indikatorerna är relevanta för 

politiskt beslutsfattande (SOU, 2015, s. 19). SCB (2017a) beskriver att 

medborgarundersökningen kan verka som underlag för beslutsfattande i de olika 

kommunerna samt förenkla jämförelser mellan dem (SCB, 2017a). Information om hur 

nöjda invånarna är kan hjälpa kommunen att finna utvecklingsmöjligheter och vad de bör 

förbättra. I och med att SCBs medborgarundersökning gällande nöjdhet uppfyller de 

kriterier SOU satt upp för livskvalitet anses innebörden för begreppen vara likvärdiga och 

används därför synonymt i den här studien.  

 

De nöjdhetsindex som används i den här studien är utformade av SCB och som tidigare 

nämnts, är de uppdelade i tre kategorier; Nöjd-Medborgar-Index, Nöjd-Region-Index och 

Nöjd-Inflytande-Index (SCB, 2017a). De har skapats genom att kommuninvånare svarat 

på frågor under olika kategorier som presenteras i Tabell 1 på efterföljande sida, utifrån 

hur nöjda de är. Respondenterna har besvarat frågorna inom intervallet 1-10, där 1 är 

minst nöjd och 10 är mest nöjd. För att skapa de slutgiltiga nöjdhetsindexen har SCB 

sedan omvandlat svaren till en skala från 0-100 där 0 är sämst och således 100 det bästa 

möjliga betyget (SCB, u.å.b).  

 

  

                                                      
1 Kopia på mailkonversation finns vid förfrågan 
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Tabell 1. Sammanfattning av SCB:s medborgarundersökning uppdelat i nöjdhetsindexen 

SCB:s medborgarundersökning 

Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Nöjd-Inflytande-Index 

Helhet Helhet Helhet 

Bemötande och tillgänglighet Trygghet Kontakt 

Vatten och avlopp* Arbetsmöjligheter Information 

Äldreomsorgen Utbildningsmöjligheter Påverkan 

Stöd för utsatta personer Bostäder Förtroende 

Räddningstjänsten Kommunikation/transport*  

Gång- och cykelvägar* Kommersiellt utbud 

Gator och vägar Fritidsmöjligheter* 

Idrotts- & motionsanläggningar Rekommendera kommunen till 

andra 

Kultur  

Miljöarbete* 

Renhållning och sophämtning* 

Förskolan, grundskolan och 

gymnasieskolan 

* =  Direkt miljörelaterade aspekter 

 

Nöjd-Medborgar-Index har ett fokus på hur nöjda invånarna är med hur kommunen sköter 

sina verksamheter (SCB, 2017a). Där inkluderas frågor gällande bemötande och 

tillgänglighet till kommunens tjänstemän, stöd för utsatta personer, äldreomsorg, 

räddningstjänst samt nöjdhet kring gångar, cykelvägar, gator och motionsspår (SCB, 

2017a). I indexet tas även frågor upp som specifikt rör kommunens miljöarbete, 

renhållning, återvinningscentraler samt vatten och avlopp. Nöjd-Region-Index fokuserar 

på frågor om hur nöjda invånarna är med platsen att bo och leva på, om platsen uppfyller 

deras förväntningar, möjligheter till arbete, utbildning, och boende samt tillgång till gång- 

och cykelvägar, kollektivtrafik, parker och naturområden (SCB, 2017a). Frågor som 

också ställts rör hur invånarna upplever tryggheten i kommunen. Det sista indexet, Nöjd-

Inflytande-Index, undersöker kommuninvånarnas syn på deras inflytande och insyn i 

kommunens verksamheter och beslut (SCB, 2017a). Invånarna har fått svara på frågor 

gällande upplevelsen av kontakt med politiker i kommunen, hur information från 

kommunen förmedlas och kommuniceras samt om politikerna lyssnar till invånarnas 

synpunkter (SCB, 2017a). Till sist innehåller indexet även frågor om invånarnas 

förtroende till politikerna, om de anser att kommunens politiker och tjänstemän arbetar 
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för kommunens bästa och är ansvarstagande (SCB, 2017a). Tillsammans beskriver de tre 

indexen således invånarnas nöjdhet i sin helhet med den kommun de bor i. 

 

Utöver ovan nämnda nöjdhetsindex SCB har presenterat kommer även nöjdhet gällande 

miljöfrågor användas i studien. Nöjdhet gällande miljöfrågor är en sammansättning av 

de stjärnmarkerade kategorierna i Tabell 1 ovan. De valda kategorierna är de 

miljöaspekter som påverkar nöjdhet utifrån vad tidigare forskning visat, vilket redovisas 

senare under kapitel 5. Tidigare empirisk forskning. 
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4. Teoretisk referensram 

 

 
I det fjärde kapitlet beskrivs de teorier och den modell som anses relevant för studien. 

Först presenteras de systemorienterade teorierna, vilka består av legitimitets-, intressent- 

och institutionella teorin. Det efterföljs av en beskrivning av four-capital model som är 

en modell med inriktning mot välbefinnande. Den teoretiska referensramen kommer 

tillsammans med efterföljande kapitel 5. Tidigare empirisk forskning lägga grunden för 

studiens hypoteser. 

 

 

 

4.1 Systemorienterade teorier 
Användandet av systemorienterade teorier har i forskningssammanhang ökat under de 

senaste åren (Gray et al., 1996, s. 45). De innefattar tre olika teoretiska perspektiv; 

legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionella teorin (Gray et al., 1996, s. 45-47). 

Perspektiven skapar förståelse för behovet av information och att den redovisas i relation 

till samhället, organisationer och individer. Alla tre utgår från teorin om politisk ekonomi, 

som förklarar relationen mellan sociala, politiska och ekonomiska aspekter vilka utgör 

ramen för människans vardagliga liv (Gray et al., 1996, s. 45-47). Teorierna fokuserar på 

intressenter och organisationers ansvar gentemot dem vilket går att applicera på 

kommunernas ansvar för sina invånare. De systemorienterade teoriernas huvudsakliga 

fokus ligger på legitimitet och relationer till intressenter samt att agera utifrån vad 

samhället förväntar sig. De tre perspektiven kompletterar varandra och ger en helhetlig 

bild av organisationers ansvar och är därför relevanta i den här studien. Kommunerna har 

samma ansvar som övriga organisationer men med invånarna som intressenter och 

ansvarar därmed bland annat över invånarnas möjligheter till inflytande, att deras 

förväntningar uppfylls samt att verksamheterna sköts ansvarsfullt. 

 

4.1.1 Legitimitetsteorin 

Utgångspunkten i legitimitetsteorin är att organisationer strävar efter att uppfattas som 

legitima av externa parter och att de ständigt arbetar för att upprätthålla den bilden 

(Deegan & Unerman, 2006, s. 271). Suchman (1995, s. 574) skriver att organisationens 

aktiviteter ska vara önskvärda, anständiga och lämpliga inom verksamhetsområdets 

rådande normer, värderingar och övertygelser. De måste därmed ta hänsyn till 

omgivningen och de intressenter som är viktiga för dem. Kommuner och beslutsfattare 

inom den kommunala sektorn har således ett ansvar gentemot sina invånare, att ta beslut 

som är i linje med vad de efterfrågar. Samhällets normer och krav är dock under ständig 

förändring vilket medför att organisationer måste kunna anpassa sig (Deegan & Unerman, 

2006, s. 271). Deegan och Unerman (2006, s. 271) beskriver relationen mellan 

organisationen och samhället som att det finns ett “socialt kontrakt” där organisationen 

ska redogöra för sina aktiviteter och att de möter samhällets krav.  

 

Traditionellt har vinstmaximering varit det främsta målet för organisationer som velat 

anses legitima (Heard & Bolce, 1981, refererad i Deegan & Unerman, 2006, s. 271). På 

senare tid har dock förväntningarna på organisationer höjts och för att anses legitima 

måste de, utöver att vara lönsamma, även ta ansvar för hur deras aktiviteter påverkar 

människor och miljö (Heard & Bolce, 1981, refererad i Deegan & Unerman, 2006, s. 

271). Utvecklingen medför att de organisationer som inte uppfyller samhällets krav 
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gällande socialt och miljömässig prestation får svårare att utföra sina operationer och 

fortgå i samhället (Deegan & Unerman, 2006, s. 272). Har inte organisationen uppnått 

samhällets förväntningar på ett legitimt förhållningssätt kan det sociala kontraktet brytas 

genom att konsumenternas efterfråga på organisationens produkter eller tjänster minskar 

(Deegan & Unerman, 2006, s. 272). Även leverantörer kan avsluta samarbeten med 

organisationen, kreditgivare vill möjligtvis inte medge lån och externa parter kan verka 

för att regleringar eller höjd skatt ska tillföras på organisationen (Deegan & Unerman, 

2006, s. 272). För kommuner, som ligger i fokus i den här studien, skulle ett brutet socialt 

kontrakt kunna innebära att invånare blir mindre nöjda och exempelvis väljer att flytta till 

en annan kommun.  

 

Med tanke på de risker och potentiella kostnader ett brutet socialt kontrakt skulle medföra, 

är det viktigt för organisationer att upprätthålla sin legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1995, 

s. 123). Om organisationen förändrar sina verksamheter på ett sätt som kan påverka 

miljön eller samhället måste det redovisas och utifrån det får samhället avgöra om 

organisationen fortfarande kan anses vara legitim (Deegan et al., 2000, s. 103). Utifrån 

det som nämnts rörande legitimitet kan således organisationer tjäna på att vara legitima 

och upprätthålla det sociala kontraktet men även straffas om de inte presterar som önskat. 

För kommuner och offentliga sektorn kan teorin appliceras på det sociala kontrakt de har 

gentemot sina invånare och samhället i stort, samt ansvaret för att verka i deras intresse. 

 

4.1.2 Intressentteorin 

Både legitimitetsteorin och intressentteorin har fokus på hur ledningen i organisationer 

kan utveckla strategier för att framstå som legitima av samhället (O’Donovan, 2002, s. 

345). Skillnaden mellan legitimitetsteorin och intressentteorin är att den senare 

framförallt har fokus på olika typer av intressentgrupper i samhället och hur de kan 

påverka organisationens strategi (Deegan & Unerman, 2006, s. 284). Intressentteorin har 

sin grund i boken “Strategic Management: A Stakeholder Approach“ som skrevs år 1984 

av Edward Freeman. Där beskriver Freeman (1984, s. 53) intressenter som en grupp eller 

individ som kan påverka eller bli påverkad av ett företags verksamheter. Deegan och 

Unerman (2006, s. 285) menar att det finns flera olika grupper i ett samhälle som alla har 

olika syn på hur en organisation bör agera. Därmed finns det olika typer av relationer och 

sociala kontrakt även mellan olika intressentgrupper (Deegan & Unerman, 2006, s. 285). 

De olika intressentgrupperna är exempelvis kunder, ägare, leverantörer, kreditgivare och 

offentliga myndigheter (Roberts, 1992, s. 597). Utöver det, menar Deegan och Unerman 

(2006, s. 286) även att lokala samhällen och framtida generationer kan ses som 

intressenter. För att agera i linje med framtida generationers intressen krävs en hållbar 

utveckling, vilket innebär att framtida generationer inte påverkas negativt av vad som 

sker idag (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s. 57). 

 

Organisationer har dock en primär intressentgrupp, vilken är den som främst kan påverka 

organisationens långsiktiga överlevnad (Clarkson, 1995, s. 103). För organisationens 

fortlevnad är det viktigt för ledningen att identifiera och tillfredsställa de primära 

intressenterna (Clarkson, 1995, s. 106). Som tidigare nämnt, är invånarna den primära 

intressentgruppen för kommuner, då de i stor utsträckning både kan påverkas av och 

påverka de kommunala verksamheterna. Enligt Deegan och Unerman (2006, s. 286) finns 

ett moraliskt perspektiv inom intressentteorin med utgångspunkten att alla intressenter 

ska bli bemötta och behandlade väl av organisationer. De menar att huvudfrågan gällande 

organisationens ansvar är hur intressenternas liv påverkas av deras verksamheter, inte om 

hur ekonomisk viktig intressenten är för organisationen (Deegan & Unerman, 2006, s. 
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285). Även om invånarna kan vara av ekonomisk vikt för kommunen, då fler invånare 

bör bidra till bland annat mer skatteintäkter, är det inte därför de är kommunens primära 

intressenter. Kopplat till intressentteorin har kommunen ansvar över hur deras 

verksamheter påverkar invånarnas liv och det är den utgångspunkten som ska härleda de 

beslut kommunen tar och hur de agerar.  

 

4.1.3 Institutionella teorin 

Institutionella teorin kompletterar legitimitets- och intressentteorin med en förståelse för 

hur organisationer handlar utifrån den ständiga förändring som sker inom sociala och 

institutionella förväntningar (Deegan & Unerman, 2006, s. 296). Teorin har utvecklats 

sedan 1970-talet av forskare som exempelvis DiMaggio och Powell (1983) och Zucker 

(1987) och används frekvent inom forskning rörande den offentliga sektorn (Carpenter & 

Feroz, 2001, s. 566). Enligt teorins synsätt är organisationer verksamma inom en social 

ram av normer, tro och värderingar gällande vad som är lämpligt beteende (Carpenter & 

Feroz, 2001, s. 565). Organisationer har en ständig press från samhället de är verksamma 

i, att alltid uppfylla rådande normer och förväntningar för att kunna bibehålla sin 

legitimitet (Deegan & Unerman, 2006, s. 296).  

 

Den institutionella teorin kan delas upp i två dimensioner, isomorfism och frikoppling 

(Deegan & Unerman, 2006, s. 296). Isomorfism innebär att organisationer förändras eller 

utvecklas på grund av påtryckningar från samhället eller intressenter (DiMaggio & 

Powell, 1983, s. 151). Förändringarna kan också ske genom imitation, där organisationen 

strävar efter att efterlikna en målbild eller genom rådande normer från övriga i branschen 

(DiMaggio & Powell, 1983, s. 152). Den andra dimensionen, frikoppling, innebär att det 

finns skillnader i vad organisationer presenterar och hur de faktiskt agerar (Deegan & 

Unerman, 2006, s. 298). Det kan även kopplas till teorin om legitimitet, som säger att 

organisationer ibland kan visa en förskönad bild av verkligheten för att uppfattas bättre 

än vad de är (Deegan & Unerman, 2006, s. 298). Att kommuner arbetar eller rapporterar 

om hållbarhetsfrågor kan därmed bero på olika saker. Utifrån teorin skulle 

hållbarhetsarbetet kunna bero på påtryckningar från kommuninvånarna eller nationella 

bestämmelser. En annan anledning kan vara att de kommuner som presterar väl i 

exempelvis hållbarhetsfrågor ses som föredömen och andra kommuner försöker imitera 

för att nå samma resultat. Hållbarhetsredovisningen skulle även kunna vara ett sätt för 

kommunerna att visa upp en förskönad bild av verkligheten för att exempelvis locka till 

sig nya invånare eller investerare. 

 

4.2 Four-capital model 
Four-capital model är en modell för välbefinnande som ser till ekonomins helhet och 

fokuserar på prestation och samhällsnytta istället för endast det monetära (Ekins, 1992, s. 

147). Modellen har exempelvis använts av Europakommissionen som utgångspunkt för 

att skapa verktyg som kan mäta hållbar utveckling (European Commission, 2008). Teorin 

utgår från samhällets kapital, vilka fungerar som insatser till produktionen av produkter 

och tjänster som bidrar till människans välbefinnande (Ekins, 2000, s. 52). Ekins (1992) 

beskriver att det totala välbefinnandet inte kan förklaras av ett totalt kapital utan att det 

bör brytas ned till olika typer. Grunden till att Ekins skapade four-capital model år 1992 

var att forskare innan det ofta förklarade människans välbefinnande genom tre typer av 

kapital (Ekins, 1992, s. 147). En av de forskarna är Munasinghe (1993, s. 3), som i sin 

studie använder fysiskt, naturligt och humant kapital. Ekins (2002, s. 152) menar dock att 

en sådan modell missar den viktigaste aspekten som är det sociala kapitalet och 
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presenterade därför en four-capital model som, vilket framgår av namnet, innehåller fyra 

olika typer av kapital. 

 

De fyra kapitalen Ekins (1992, s. 149) presenterar i sin modell är naturligt kapital, 

humankapital, fysiskt kapital och socialt kapital. Naturligt kapital kan ha en direkt eller 

indirekt påverkan på människans välbefinnande (Ekins & Medhurst, 2006, s. 477). Det 

innefattar både de traditionella resurser naturen bidrar med som timmer, vatten, energi 

och mineraler men även exempelvis biologisk mångfald och ekosystem som minskar den 

mänskliga effekten på miljön (Ekins & Medhurst, 2006, s. 477). Ekins och Medhurst 

(2006, s. 477) beskriver humankapital som människans psykiska och mentala hälsa samt 

välbefinnande men tar även in aspekterna utbildning, motivation och färdigheter som 

påverkar hur den individuella människan presterar. Humankapitalet bidrar till ekonomin 

i sin helhet och den individuella människans välbefinnande (Ekins & Medhurst, 2006, s. 

477). Fysiskt kapital består av det som generellt oftast kallas kapital, vilket är tillverkade 

tillgångar och hit hör exempelvis maskiner och verktyg som används i produktion, 

byggnader samt infrastruktur (Ekins & Medhurst, 2006, s. 477). Då humankapitalet tar 

hänsyn till det individuella välbefinnandet, handlar det sociala kapitalet om människors 

välbefinnande på en samhällelig nivå (Ekins & Medhurst, 2006, s. 477). Den sistnämnda 

typen av kapital inkluderar därför samhällets struktur vad gäller allt från politik, lagar, 

demokrati till social rättvisa och relationer (Ekins & Medhurst, 2006, s. 477). 

Fortsättningsvis omfattas även kultur, socialt förtroende och nätverk som kan bidra till 

problemlösningar i samhället (Ekins & Medhurst, 2006, s. 477). Här ingår slutligen 

finansiella aspekter som allokeras ut till övriga kapital med hjälp av vad det sociala 

kapitalet byggt upp (Ekins & Medhurst, 2006, s. 477). Enligt Ekins et al. (2008, s. 66) 

identifieras de olika kapitalen utifrån vad eller hur de bidrar till i samhällets produktion. 

 

För att inkludera alla aspekter i ekonomin används således både kvantifierbara och 

subjektiva värden (Ekins et al., 2008, s. 66). Kapitalen skapar tillsammans en helhet inom 

samhällets ekonomi och bidrar antingen till ökat välbefinnande genom produkter och 

tjänster som nyttjas av invånare eller en återinvestering i de olika kapitalen (Ekins, 2000, 

s. 51). Modellen beskriver ekonomin som en helhet där samtliga kapital måste samverka 

för att den ska fungera optimalt och gynna invånarna. Som tidigare nämnt, gällande 

Sveriges nationella mål, kan större mål i samhället brytas ned i mindre beståndsdelar för 

att tydliggöras och hamna inom räckhåll (Regeringen, 2017). Processen mot en helhetlig 

ekonomi och nöjdare invånare bör därmed starta redan på kommunal nivå. Utifrån teorins 

innebörd bör kommunerna använda sig av alla fyra kapitalen, där ekonomin inte ligger i 

fokus, för att lägga grunden till att ekonomin fungerar som en helhet. Som tidigare nämnt, 

innehåller hållbarhet tre aspekter vilka är sociala, ekonomiska och ekologiska. Den 

sociala aspekten innehåller det four-capital model kallar humankapital och socialt kapital. 

Fysiskt kapital inkluderas i hållbarhetens ekonomiska aspekt medan naturligt kapital 

ingår i den ekologiska aspekten. Utifrån det, finns det en tydlig koppling mellan four-

capital models fyra kapital och de tre aspekterna hållbarhet består av. Med hjälp av 

hållbarhet och de kapital four-capital model består av, kan därmed kommunerna få en väl 

fungerande och helhetlig ekonomi med ett ökat välbefinnande hos sina invånare. 

 

4.3 Sammanfattning av teorierna och deras bidrag till studien 
De systemorienterade teorierna beskriver vikten av legitimitet och öppenhet mot sina 

intressenter samt vikten att verka i deras intresse. Som nämnts tidigare, är kommunernas 

invånare deras viktigaste intressenter och deras välbefinnande bör därför vara av prioritet. 

Utöver öppenhet och legitimitet behandlar de systemorienterade teorierna även ansvaret 
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över andra aspekter än endast det ekonomiska. Genom de systemorienterade teorierna 

finns en klar sammankoppling och ett behov av en välfungerande relation mellan 

kommunen och invånarna. För att skapa en starkare teoretisk referensram till den här 

studien kompletteras de systemorienterade teorierna med four-capital model. Four-capital 

model bidrar till en större förståelse till att utöver öppenhet, relationer och fokus på 

intressenter måste samhället även fungera som en helhet för att öka välbefinnandet. I 

modellen läggs fokus på andra kapital än det ekonomiska vilket är passande för 

kommunerna och deras icke vinstdrivande verksamhet. Four-capital model visar behovet 

av samverkande kapital för att kunna skapa välbefinnande hos invånarna i samhället 

vilket är vad studien ämnar undersöka. De systemorienterade teorierna och four-capital 

model bidrar därmed till en komplett och omfattande teoretisk referensram som 

tillsammans med kommande kapitel 5. Tidigare empirisk forskning lägger grunden för 

formulering av hypoteser relevanta till studien. 
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5. Tidigare empirisk forskning  

 

 
Här presenteras den tidigare forskning som utförts i ämnesområdet. Först presenteras 

forskning om politik, myndigheter och den offentliga sektorn relaterat till 

hållbarhetsfrågor och nöjdhet. Det efterföljs av en diskussion om vilka aspekter som visat 

sig påverka människors välbefinnande och nöjdhet. Därefter presenteras omfattande 

forskning gällande naturen och miljöns påverkan på människors välbefinnande. Den 

tidigare empiriska forskningen sammanfattas genom en tabell för att ge ökad 

överskådlighet. Avslutningsvis presenteras studiens hypoteser som baserats på en 

kombination av den teoretiska referensramen och tidigare empirisk forskning.  

 

 

 

5.1 Politik och myndigheter 
I Sverige väljer medborgarna vilka politiker som ska styra i kommunen, vilka benämns 

som förtroendevalda politiker (SKL, 2017b). Totalt finns det ungefär 38 000 

förtroendevalda i kommunerna och att invånarna röstar fram dem, ger dem möjlighet att 

påverka hur de kommunala verksamheterna sköts (SKL, 2017b). Frey och Stutzer (2002) 

har studerat hur den aktuella politiken sköts och hur det påverkar människors lycka. För 

invånare i demokratier är deras rösträtt ett verktyg som på bästa sätt kan visa vad de tycker 

om framtida politiska förslag och huruvida de är nöjda eller missnöjda med tidigare 

politik (Frey & Stutzer, 2002, s. 122). Röstning sker däremot huvudsakligen utifrån hur 

invånare tycker politiken styrts fram till röstningstillfället (Frey & Stutzer, 2002, s. 123). 

Är de nöjda med den politiska styrningen bör invånarna logiskt sätt rösta liknande i nästa 

val och är de mindre nöjda bör de rösta på ett annat parti. Genom röstning går det därmed 

få en uppfattning om befolkningens nöjdhet (Frey & Stutzer, 2002, s. 122). Frey och 

Stutzer (2002, s. 123) menar fortsättningsvis att invånare är missnöjda när ekonomin i sin 

helhet presterar dåligt och i sådant fall läggs skulden på just myndigheterna. Invånare 

röstar nämligen i enlighet med deras makroekonomiska uppfattning om ekonomin i sin 

helhet istället för att se till sin individuella ekonomiska situation (Frey & Stutzer, 2002, 

s. 123).  

 

Sedan år 1991 har det observerats en sänkning av människors förtroende för myndigheter 

och en huvudanledning till det är att invånare inte känner att de får påverka i tillräckligt 

stor utsträckning (Frey & Stutzer, 2002, s. 126). I fattiga länder där invånarna har låga 

förväntningar på sina myndigheter finns det dock inget samband mellan lägre politiskt 

förtroende och nöjdhet (Frey & Stutzer, 2002, s. 127). I motsats till de länderna, är 

majoriteten av Europas länder fungerande demokratier där invånare förväntar sig att få 

påverka, rösta och ha inflytande på myndigheter (Frey & Stutzer, 2002, s. 127). Då 

europeiska invånare förväntar sig att få ha inflytande och något att säga till om, blir deras 

nöjdhet direkt negativt påverkad om de inte får påverka myndighetsbeslut (Frey & 

Stutzer, 2002, s. 127). Utifrån det, bör även invånarna i Sveriges kommuner ha en vilja 

att påverka och möjligheten de har till inflytande i sin kommun kan ha ett samband med 

deras upplevda nöjdhet.  
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5.2 Hållbarhetsredovisning i den offentliga sektorn 
Ett sätt att stärka sina interna och externa relationer är enligt Fortes (2002) genom 

miljörapportering. Fortes (2002) undersökte i sin studie problematiken kring 

miljörapportering i Sverige genom att studera sekundärdata från en tidigare 

enkätundersökning av 205 svenska offentliga företag. Resultatet av studien visade att 

företag som arbetar med miljörapportering kan uppnå sina intressenters önskan samtidigt 

som de tar hand om miljön och ökar kunskapen om hur det kan göras (Fortes, 2002). En 

av anledningarna till att miljörapportering är avgörande är på grund av ökad allmän 

förståelse hos kunder och samhället i stort, vilket leder till en minskning av 

informationsgapet mellan företag och intressenter (Fortes, 2002).  

 

I Greiling och Grübs (2014) studie fastställs det att hållbarhetsredovisning och insyn i 

just offentliga sektorn är viktigt då den offentliga sektorns verksamhet ligger i samhällets 

intresse. Intressenterna kräver därmed öppenhet och bevis, inte bara att företagen visar 

upp en bra bild (Greiling & Grüb, 2014). Genom att rapportera hur arbetet med 

hållbarhetsfrågor sett ut samt även hur de presterat och vilka svårigheter de står inför kan 

det uppfyllas. Studien utförd av Greiling och Grüb (2014) har till avsikt att undersöka hur 

lokala offentliga företag i Tyskland och Österrike presterar gällande 

hållbarhetsredovisning och hur de tar hänsyn till sitt ansvar för invånarna. De studerar 

103 städer och deras offentliga företags hållbarhetsredovisningar som visar att balansen 

mellan hållbarhetens tre aspekter måste ökas, främst den sociala aspekten där 

informationen är bristfällig (Greiling & Grüb, 2014). Studien bidrar till ökad förståelse 

om länken mellan hållbarhetsrapportering och ansvaret offentliga sektorn har gentemot 

sina intressenter. Den offentliga sektorn har en större intressentgrupp än den privata och 

har därmed även fler viljor att ta hänsyn till (Greiling & Grüb, 2014). För att kunna agera 

med hänsyn till hela intressentgruppen måste hållbarhetsrapporteringen ske i enlighet 

med de huvudsakliga målen uppsatta för offentligheten och presenteras på ett sätt 

allmänheten förstår (Greiling & Grüb, 2014). Offentliga sektorn kan därmed inte bara 

arbeta mot hållbar utveckling utan måste även presentera vad de bidrar med till samhället 

och visa att de är en förebild för samhället i stort (Greiling & Grüb, 2014). 

 

5.3 Kan verkligen lycka köpas för pengar? 
Vad krävs då av kommuner och beslutsfattare för att lyckas göra sina invånare nöjda, och 

vilka aspekter spelar in? Ekonomer har alltid menat att högre inkomst leder till högre 

lycka då individer med högre inkomst kan köpa mer produkter och tjänster (Frey & 

Stutzer, 2002, s. 73). Individer som får högre inkomst men inte känner ett behov av att 

konsumera kan istället öka lyckan genom att få ett överskott att göra vad de vill med (Frey 

& Stutzer, 2002, s. 73). Forskare som fokuserar mer på den psykologiska aspekten är 

däremot inte lika övertygade om att högre inkomst alltid betyder gladare individer (Frey 

& Stutzer, 2002, s. 73). Åren 1973 och 1974 fastställde Richard Easterlin det med högre 

säkerhet än tidigare, lycka kan inte köpas för pengar. Easterlin (1995) menar att ökad 

inkomst kan öka lycka på kort sikt, men vid en viss nivå ger inte ökad inkomst någon 

ytterligare ökning i lycka. Det beror på att med tiden så resulterar en individuell 

inkomstökning i att den genomsnittliga inkomsten i ett samhälle också ökar (Easterlin, 

1995). Individens inkomstökning kommer därmed inte generera ökad lycka i längden för 

individen då den nya genomsnittliga inkomsten neutraliserar individens förväntade 

ökning av lycka (Easterlin, 1995). Med andra ord är det den relativa inkomstökningen 

som räknas, om alla andra får en lika stor inkomstökning blir ökningen i lycka inte lika 

märkbar. Clark et al. (2008) bekräftar paradoxen i Europa där han i sin studie presenterar 

data från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna där den reala 



 

 25  
 

inkomsten per capita ökat under tidsperioden 1973-2004 men att lyckan inte följer samma 

trend. På grund av ovanstående, är det idag vanligt att forskare inkluderar andra aspekter 

än inkomst för att förklara välbefinnande och lycka (se exempel: Brereton et al., 2008; Di 

Tella & MacCulloch, 2008; Kjell, 2011; Nisbet & Gick, 2008). 

 

5.4 Hållbarhet och välbefinnande 
Enligt Fitzroy et al. (2012) kan en mer långsam, grön tillväxt som minimerar sociala och 

miljömässiga yttre omständigheter öka människors subjektiva välbefinnande. Genom det 

kan klimatförändringarna, som på lång sikt är katastrofala för människors subjektiva 

välbefinnande, förhindras (Fitzroy et al., 2012). Med det menas att den natur och den 

levnadsstandard människor är vana vid, inte kan upprätthållas om dagens utveckling 

fortsätter. Därmed kommer välbefinnandet hos människor att sjunka i framtiden om nya 

lösningar inte hittas. Resultatet av studien utförd av Fitzroy et al. (2012) visar att en 

minskning av utsläppen i miljön kan förbättra välbefinnandet hos människor. Det visar 

att människors välbefinnande kan sammankopplas med miljö och natur.  

 

Ämnet natur och hälsa har studerats sedan 1700-talet (Ang & Van Passel, 2012, s. 251) 

vilket visar att kopplingen tidigt väckt intresse hos forskare. En nyare studie, utförd av 

Nisbet och Gick (2008) fokuserar på relationen mellan just miljö, hälsa och 

välbefinnande. Där beskrivs att de basala mänskliga behoven som vatten, mat och 

material är beroende av naturen (Nisbet & Gick, 2008). Upprätthållandet av en välmående 

natur bör därför vara avgörande för att mänsklighetens välbefinnande ska kunna 

bibehållas på lång sikt. Enligt Kjell (2011, s. 255) är frågor om både hållbarhet och 

välbefinnande även grund för politiskt beslutsfattande där målet överlag är att öka 

välbefinnandet. Om de båda koncepten används tillsammans, istället för isolerat, kan de 

förbättra varandra och öka det totala välbefinnandet (Kjell, 2011, s. 255). Även Frey et 

al. (2009) menar att en bra miljö är viktig för individens välbefinnande och bör därför 

vara en prioriterad fråga i politiken. Därmed bör beslutsfattare i Sveriges kommuner ha 

intresse av invånarnas nöjdhet och arbeta för att öka deras välbefinnande. Som det visat 

sig i ovan nämnda studier, är miljön människor vistas i sammankopplat med deras 

upplevda välbefinnande och bör därmed beaktas även i kommunala frågor.  

 

I andra studier om välbefinnande och miljö fokuserar forskarna på vad människor är 

“villiga att betala” för bättre miljö. Däremot menar de att värdet på en bra miljö inte är 

observerbart och att det därmed inte går fråga invånare rakt ut vad priset skulle vara. 

Levinson (2013) skriver att kunskap om värdet på en bra miljö kan vara ett viktigt 

beslutsunderlag för offentliga sektorn. Att veta hur mycket det är värt att investera i bättre 

luft, parker, säkerhet och så vidare för att höja nöjdheten hos medborgarna är värdefullt 

(Levinson, 2013). Om beslutsfattarna vet det, kan de välja att investera precis så mycket 

att ökningen av allmänhetens nöjdhet motsvarar marginalkostnaden (Levinson, 2013). 

För offentliga verksamheter finns dock ingen fri marknad, vilket försvårar uppskattningen 

av individernas vilja att betala (Levinson, 2013). Det är även svårt att sätta pris på 

aspekter som klimatförändringar, prisinflation och den biologiska mångfalden. Enligt 

Levinson (2013) är lycka ett alternativ för att mäta nytta. Om lycka används som ett proxy 

för nytta, kan beslutsfattare använda informationen för att maximera lycka snarare än 

nytta och värdera offentliga produkter och tjänster på det sättet (Levinson, 2013). Med 

den informationen kan beslutsfattare och politiker i Sveriges kommuner enklare ta beslut 

om var de bör lägga sina resurser och vilka investeringar som bör prioriteras för att uppnå 

nöjdare invånare. 
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Även Welsch (2002) har undersökt sambandet mellan välbefinnande och miljömässiga 

aspekter med liknande metod. Studien är utförd med tvärsnittsdata på rapporter om 

välbefinnande från 54 länder och visar att luftföroreningar påverkar människors 

subjektiva välbefinnande (Welsch, 2002). För att kunna testa det, har datan satts i relation 

till inkomst per capita och förorening av miljön. Welsch (2002) förklarar att en 

representativ individ behöver få 70 dollar per dag för att acceptera en ökning med 1 

kiloton belastning av kvävedioxid som leder till bildandet av smog. Utfallet av studien 

visar ett positivt samband mellan välbefinnande och inkomst per capita samt ett negativt 

samband mellan välbefinnande och miljöförorening (Welsch, 2002). Resultatet visar 

således att båda aspekterna inkomst och miljö påverkar människors välbefinnande. 

Metoden att räkna ut vad människor är villiga att betala för bra miljö används även i en 

litteraturstudie av Frey et al. (2009). De skriver även att en gemensam överensstämmelse 

i forskningsområdet är att subjektivt välbefinnande är ett bra mått för individuell välfärd 

(Frey et al., 2009). De menar att en uppskattad koefficient för miljövaror och inkomst kan 

sättas i relation till livskvalitet och genom det kan den indirekta kostnad människor är 

villiga att betala räknas ut (Frey et al., 2009). Frey et al. (2009) föreslår dock 

användningen av en “Life Satisfaction Approach” (LSA) för att värdera människors 

levnadsförhållanden. Där får respondenterna svara på frågor gällande exempelvis hur 

nöjda det är med det liv de lever.  

 

Luechinger (2009) använder ovan nämnda LSA i sin studie för att värdera luftkvalitet. 

Studien är utförd i Tyskland utifrån en panelundersökning med 29 246 deltagare under 

åren 1985-2003 samt med data om utsläpp av svaveldioxid (Luechinger, 2009). 

Luechinger (2009) skapar ett nytt verktyg som utnyttjar ett “naturligt experiment” där det 

installerats skrubbrar, som renar luftföroreningar från kraftverk. Utifrån det delas olika 

län in i behandlings- och kontrollgrupper, beroende på vindriktningen (Luechinger, 

2009). Genom indelningen ska därmed vissa län få mindre luftförorening än de andra. 

Resultatet av studien visar att förorening påverkar välbefinnandet negativt, vilket även 

har kontrollerats med variabler för lokal arbetslöshet, partikelförorening och landsbygds-

/stadsutveckling (Luechinger, 2009). Att arbeta för en minskning av luftföroreningar i 

samhället kan, utifrån studien, vara en aspekt som ökar befolkningens välbefinnande.  

 

För Naturvårdsverkets räkning har även Larsson et al. (2011) studerat relationen mellan 

välbefinnande och klimatpåverkan. De menar att begreppen ligger nära varandra i 

området och att ett fokus på människors välbefinnande kan driva hållbar utveckling 

framåt (Larsson et al., 2011). Med det menas att om forskningen visar att hållbara miljöer 

leder till högre välbefinnande bör det motivera beslutsfattare att främja hållbarhet i större 

utsträckning. Författarna beskriver att en nations genomsnittliga lycka kan förklaras med 

variabler som jämlikhet, materiell rikedom, allmän trygghet, offentliga myndigheter samt 

kultur och värderingar (Larsson et al., 2011). Sammanfattningsvis bör, enligt Larsson et 

al. (2011), sociala, ekonomiska, politiska och kulturella faktorer inkluderas för att 

förklara lycka. 

 

Ytterligare en studie som ämnat undersöka människors lycka utfördes av DiTella och 

MacCulloch (2008). I den omfattande studien deltog 350 000 människor som bott i 12 

utvalda OECD länder mellan åren 1975 och 1997 (MacCulloch, 2008). Data samlades in 

genom barometern “Euro-Barometer Survey Series”, där ett slumpmässigt urval av 

européer valts ut för att svara på frågor under en 23-årig tidsperiod (DiTella & 

MacCulloch, 2008). De frågor som ställts är av socio-ekonomisk innebörd, exempelvis 

hur nöjda individerna är överlag med det liv de lever (DiTella & MacCulloch, 2008). 
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Resultatet av studien visar att människors lycka påverkas positivt av inkomst, välfärdsstat 

och, dock med något svagare samband, förväntad livslängd (DiTella & MacCulloch, 

2008). I studien finner forskarna även ett negativt samband mellan lycka och antal 

arbetstimmar, miljöns degradering, brottslighet, öppenhet för handel, inflation och 

arbetslöshet (DiTella & MacCulloch, 2008). Något som studien även visar är en ökande 

trend i lycka överlag hos befolkningen och att den inte endast kan förklaras med en ökning 

i inkomst (DiTella & MacCulloch, 2008). 

 

Brereton et al. (2008) skriver att forskning likt den utförd av DiTella och MacCulloch, 

om lycka och nöjdhet i relation till socioekonomiska och sociodemografiska faktorer har 

ökat på senare år. Brereton et al. (2008) menar dock att det saknas forskning där 

välbefinnande sätts i relation till klimat, miljö och stadsförhållanden. Brereton et al. 

(2008) utförde därför en studie i Irland med hjälp av data från Geographical Information 

System (GIS) som analyserades i relation till välbefinnande. Studien kompletterar 

tidigare forskning om välbefinnande och lycka genom att inkludera rumsliga variabler 

som lokalisering, vilket enligt Brereton et al. (2008) är avgörande vid studier inom ämnet. 

Brereton et al. (2008) menar nämligen att ljud från flygplan, luftföroreningar samt 

rådande klimat är faktorer som påverkar välbefinnande och hänsyn till miljö. Närhet till 

stora transportleder, kusten och avfallsanläggningar har en positiv effekt på 

välbefinnande (Brereton et al., 2008). Däremot visar studien att närhet till soptippen i sig 

är negativt korrelerat med välbefinnande (Brereton et al., 2008). Resultatet visar att närhet 

och tillgång till kommunikationer, natur och vatten samt möjligheten att sopsortera har 

en positiv påverkan på människors välbefinnande vilket skulle kunna ge beslutsfattare 

underlag för framtida stadsplanering och byggnationer.  

 

För att få en uppfattning om vilken betydelse regionala och lokala aktörer har gällande 

invånarnas nöjdhet är det intressant att se vilka platsspecifika faktorer som påverkar 

välbefinnandet. Moro et al. (2008) är en av de forskare som studerat ämnet. I deras studie 

undersöks subjektivt välbefinnande i relation till de bekvämligheter som finns på regional 

nivå (Moro et al., 2008). Studien baseras på databasen Urban Institute Ireland National 

Survey on Quality of Life och tillhandahåller data om subjektivt välbefinnande i Irland. 

Urvalet består av 1500 män och kvinnor över 18 år, som intervjuades år 2001 (Moro et 

al., 2008). För att kunna mäta bekvämligheter på regional nivå använde Moro et al. (2008) 

ett vägt genomsnitt på platsens bekvämligheter, där även exempelvis solljus, kriminalitet 

och avfall inkluderades. Resultatet av studien visar att variationen av subjektivt 

välbefinnande hos befolkningen inte är slumpmässig utan beror på miljön där de bor 

(Moro et al., 2008). Då publika aktörer och beslutsfattare har möjlighet att påverka miljön 

har de således även möjlighet att öka välbefinnandet hos sina invånare. Även om 

exempelvis mängden solljus är svår att kontrollera finns det aspekter som är möjliga att 

förändra eller förbättra. 

  

Även Welsch (2006) har funnit samband mellan miljö och välbefinnande. Studien 

undersöker relationen mellan förorening och subjektivt välbefinnande i tio europeiska 

länder. De inkluderade länderna är Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, 

Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien (Welsch, 2006). I 

studien används data om välbefinnande från en panelundersökning mellan åren 1990–

1997 tillsammans med data om inkomst och förorening för att undersöka hur 

välbefinnande varierar beroende på miljöförhållanden och välstånd (Welsch, 2006). 

Resultatet av studien visar att luftförorening har en signifikant roll gällande skillnader i 

välbefinnande (Welsch, 2006). 
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Utöver samband mellan välbefinnande och miljöförhållanden har Brown och Kasser 

(2005) med hjälp av enkäter undersökt om det finns ett samband mellan subjektivt 

välbefinnande och ekologiskt ansvarsfullt beteende. Studien fokuserar således inte på 

omkringliggande orsaker utan på individernas egna beteende. Två kvantitativa studier 

utfördes på ungdomar och vuxna i USA, deltagande var 206 personer från mellan- och 

högstadieskolor samt 286 vuxna (Brown & Kasser, 2005). Resultatet i båda grupperna 

visade att de individer med högre subjektivt välbefinnande även hade högre ekologiskt 

ansvarsfullt beteende (Brown & Kasser, 2005). Det ekologiska ansvarsfulla beteendet 

fastställdes med frågor gällande exempelvis transport, kost, boende och källsortering 

(Brown & Kasser, 2005). Studien visade ett samband mellan de som frivilligt valt att leva 

i enkelhet och högre ekologiskt ansvarsfullt beteende (Brown & Kasser, 2005). Brown 

och Kasser (2005) menar att begreppen välbefinnande och ett ansvarsfullt beteende är 

komplement till varandra och det ena inte behöver utesluta det andra. Vidare visar studien 

att ett hållbart levnadssätt kan öka välbefinnandet på både ett personligt och kollektivt 

plan (Brown & Kasser, 2005). Även om studien inte ger beslutsfattare i exempelvis 

kommuner underlag inför beslut, visar det att välbefinnande och ekologisk ansvarsfullhet 

hänger samman. Om kommunen genom sitt hållbara arbete kan öka invånarnas 

välbefinnande och invånarna sedan ökar sitt ansvarsfulla beteende till följd av det, bildas 

en positiv cirkel som gynnar både miljö och människor. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av tidigare empirisk forskning 

Sammanfattning av tidigare empirisk forskning 

Författare Publicerings-

år 

Metod och 

undersökningsobjekt 

Land Resultat 

Fortes 2002 Kvantitativ studie 

med sekundärdata 

från 205 offentliga 

företag 

Sverige Miljörapportering leder till 

ökad allmän förståelse och 

minskar informationsgapet 

Greiling & 

Grüb 

2014 Kvantitativ studie om 

offentliga företag från 

103 städer  

Tyskland & 

Österrike 

Hållbarhetsrapportering 

och intressenters förståelse 

för offentliga företags 

agerande måste öka genom 

bättre balans i 

hållbarhetsaspekterna; 

ekonomiska, sociala och 

ekologiska 

Fitzroy et 

al. 

2012 Litteraturstudie om ny 

forskning inom 

lycka/välbefinnande 

- Minskning av utsläpp kan 

förbättra människors 

välbefinnande 

Welsh  2002 Kvantitativ studie 

med tvärsnittsdata 

från 54 länder 

54 länder Negativt samband mellan 

luftföroreningar och 

människors subjektiva 

välbefinnande 

Luechinger 2009 Kvantitativ studie 

med 29 246 deltagare 

i panelundersökning 

mellan år 1985-2003 

Tyskland Förorening påverkar 

välbefinnandet negativt 
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Tabell 2. Fortsättning 
Författare Publicerings-

år 

Metod och 

undersökningsobjekt 

Land Resultat 

DiTella & 

MacCulloch 

2008 Kvantitativ studie 

med data om 350 000 

personer mellan åren 

1975-1997, insamlad 

från databas  

12 OECD-

länder 

Negativt samband mellan 

lycka och miljöns 

degradering, brottslighet 

och arbetslöshet 

Brereton et 

al. 

2008 Kvantitativ studie 

med data insamlad via 

GIS 

Irland Klimat och luftföroreningar 

påverkar välbefinnandet. 

Närhet till kommunikation, 

natur, vatten och möjlighet 

att sopsortera påverkar 

välbefinnandet positivt 

Moro et al. 2008 Kvantitativ studie 

med data om 1500 

män och kvinnor över 

18 år, insamlad från 

databas 

Irland Subjektivt välbefinnande 

beror på miljön människor 

lever i 

Welsch 2006 Kvantitativ studie 

med 

panelundersökning 

från åren 1990-1997  

Belgien, 

Danmark, 

Frankrike, 

Tyskland, 

Grekland, 

Luxemburg, 

Portugal, 

Storbritannien, 

Spanien & 

Nederländerna 

Luftföroreningar spelar en 

signifikant roll gällande 

skillnader i välbefinnande 

Brown & 

Kasser 

2005 Kvantitativ 

enkätstudie med 206 

unga personer och 

286 vuxna 

USA Samband mellan 

välbefinnande och 

ekologiskt ansvarsfullt 

beteende. Hållbart 

levnadssätt kan öka 

välbefinnandet 

 

5.5 Sammanfattning av tidigare empirisk forskning och presentation av 

studiens hypoteser 
Något som tydligt visat sig i tidigare forskning är att hållbarhet och miljö är viktigt för 

människors välbefinnande, både på kort och lång sikt. Ökad inkomst har tidigare ansetts 

vara en av de viktigaste aspekterna för att förklara människors nöjdhet men på senare tid 

har andra aspekter tagits hänsyn till. Sociala aspekter som arbetsmöjligheter, inflytande 

och transparens från företag och myndigheter spelar en allt viktigare roll för att förklara 

nöjdheten hos individer. I den tidigare forskningen är det tydligt att ekologiska faktorer 

som utsläpp, natur och miljö påverkar människors välbefinnande. Om samhället inte 

arbetar mot en hållbar utveckling, finns det en risk att den nöjdhet människor upplever 

idag inte kan upprätthållas på lång sikt. Den befintliga forskningen visar även att de 

ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna hänger ihop och fokus på alla tre krävs i 

hållbarhetsarbetet, även i rapporteringen av det. Som tidigare nämnt, arbetar 

ekokommunerna med de tre faktorerna i åtanke och även om de nyckeltal de använder 

sig av främst är inriktade mot den ekologiska aspekten, arbetar de även med sociala 
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hållbarhetsprinciper. Det tyder på att deras arbete går i linje med det tidigare forskning 

visat och efterfrågar. De sociala hållbarhetsprinciperna ekokommunerna arbetar mot 

innefattar bland annat inflytande som tydligt visat sig vara viktigt för nöjdhet, både i teori 

och forskning. Att ekokommunerna arbetar med flera av de aspekter som enligt tidigare 

forskning påverkar nöjdheten positivt, bör medföra att de har nöjdare invånare än övriga 

kommuner. 

 

Utifrån ovanstående förväntas ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete 

(ekokommun) och nöjdheten hos invånarna. Kunskapen om att samhället måste ta hänsyn 

till alla de tre ovan nämnda aspekterna i sitt hållbarhetsarbete sammanhänger med den 

tidigare beskrivna four-capital model som menar att ekonomin måste ses som en helhet 

för att uppnå välbefinnande. För att undersöka invånarnas nöjdhet med kommunen i sin 

helhet i relation till hållbarhetsarbetet har en första hypotes utformats. Där inkluderas alla 

tre nöjdhetsindex och därmed fångas alla aspekter som påverkar nöjdheten in.  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet i sin 

helhet  

 

Välbefinnandet hos invånarna är beroende av faktorerna som en helhet men även mer 

specifika områden som, enligt forskning och teorier, är möjligheten till inflytande och hur 

den kommunala verksamheten sköts. Utifrån de systemorienterade teorierna, måste 

intressenternas vilja och välbefinnande prioriteras. Därmed har två hypoteser utformats 

för att undersöka invånarnas nöjdhet gällande just inflytande och den kommunala 

verksamheten och om det har ett samband med hållbarhetsarbete. För att testa nöjdheten 

gällande inflytande används Nöjd-Inflytande-Index och för verksamheten används Nöjd-

Medborgar-Index.  

 

H1a: Det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet 

gällande inflytande 

  

H1b: Det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet 

gällande den kommunala verksamheten 

 

Politiker och beslutsfattare har en avgörande roll och ett tydligt ansvar för invånarnas 

vilja och välbefinnande. Kommunerna ansvarar inte endast för att verksamheten fungerar 

optimalt utan de har även en avgörande roll att se till att hållbarhet blir en prioriterad 

fråga. Att exempelvis miljörelaterade aspekter som att cykelvägar underhålls, tillgång till 

återvinningsstationer och kollektivtrafik finns, är beroende av att kommunen gör aktiva 

val. Genom att utveckla och främja hållbarhetsarbete, kan kommunerna möjliggöra för 

invånarna att leva ett miljövänligare liv. Som tidigare forskning visat, är det en av de 

aspekter som kan öka människors välbefinnande. Att ekokommunerna aktivt arbetar med 

och redovisar hållbarhet bör utifrån vad tidigare forskning och teori visat, kunna leda till 

att de har nöjdare invånare gällande miljöfrågor än övriga kommuner. Utifrån det har 

direkt miljörelaterade aspekter från Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Region-Index satts 

ihop. Utvalda miljöaspekter redogörs för i Tabell 1 under 3.2 Hållbarhet och nöjdhet.  

 

H1c: Det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet 

gällande miljöfrågor 
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De ovan nämnda hypoteserna testar endast om huruvida en kommun är ekokommun eller 

inte kan påverka nöjdheten hos invånarna, inte om nöjdheten eventuellt påverkas av den 

faktiska prestationen i hållbarhetsfrågor. De ekokommuner som presterat väl bör ha en 

bättre miljö, vilket enligt tidigare forskning är en faktor som påverkar människors 

välbefinnande. För att gå djupare in på det, ska ekokommunerna studeras separat då de 

aktivt engagerat sig i frågorna. Då endast valet att bli ekokommun inte nödvändigtvis 

betyder att de presterar väl, är det intressant att undersöka prestationen. De 16 nyckeltal 

de årligen mäter och redogör för, som presenterats tidigare under avsnitt 3.1 

Hållbarhetsarbete i kommuner, visar deras prestationer inom miljö. Då nyckeltalen 

endast visar prestation inom miljöaspekter, anses det mest relevant att undersöka dem i 

relation till nöjdhet gällande miljöfrågor. För att ta hänsyn till de övriga aspekterna inom 

nöjdhet testas även nöjdheten i sin helhet. De nöjdhetsindex som används i de här testen 

är nöjdhet i sin helhet respektive nöjdhet gällande miljöfrågor. Följande hypoteser har 

utformats:  

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan ekokommunernas prestation i nyckeltalen och 

deras invånares nöjdhet i sin helhet  

 

H2a: Det finns ett positivt samband mellan ekokommunernas prestation i nyckeltalen och 

deras invånares nöjdhet gällande miljöfrågor 
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6. Praktisk metod  

 

 
I det sjätte kapitlet förklaras det tillvägagångssätt som använts för att besvara studiens 

problemformulering. Inledningsvis beskrivs studiens population, som är Sveriges 290 

kommuner, efterföljt av studiens urval och bortfall. Därefter redogörs för den 

tidshorisont, datainsamlingsmetod samt databearbetningsmetod som använts. Den 

tydliga förklaringen av studiens genomförande samt hur information har behandlats 

ämnar öka läsarens förståelse för undersökningen och vilka element som inkluderats 

alternativt exkluderats. Slutligen presenteras de kontrollvariabler som inkluderats i 

studien och en redogörelse för de statistiska test som ska genomföras. 

 

 

 

6.1 Population och urval 
En population är enligt Bryman (2011, s. 179) samtliga enheter som ett urval sedan görs 

från. Den här studien ämnar undersöka om det finns ett samband mellan hållbarhetsarbete 

och invånarnas nöjdhet. Det kommer göras genom att undersöka nöjdhetsindex från alla 

Sveriges kommuner som delas upp i två grupper, kommuner som är medlem i SEKOM 

och övriga kommuner. I Sverige finns 290 kommuner, vilka är studiens population. När 

en population är liten finns det ingen anledning att göra ett urval (Dahmström, 2011, s. 

76). Därmed har den här studien ett totalurval då inga kommuner kommer att väljas ut ur 

populationen för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 

  

Som nämnts ovan används två grupper av kommuner, ekokommuner och övriga 

kommuner. I den här studien har en kommun fastställts som ekokommun genom 

SEKOMs hemsida. De kommuner som presenterat nyckeltal för de år som undersökts i 

den här studien, har även antagits varit medlem i SEKOM under de åren. Då kommuner 

som inte är medlemmar i SEKOM inte presenterar de specifika nyckeltalen och hemsidan 

används för att visa upp ekokommunernas arbete, är det ett rimligt antagande.  

 

6.2 Bortfallsanalys 
Bortfall är en felkälla som inte är ett resultat av urvalsprocessen och kan bero på saker 

som exempelvis att en respondent vägrar samarbeta eller helt enkelt inte kan ge den 

information som önskas (Bryman, 2011, s. 179). Totalt finns det som tidigare nämnt, 290 

kommuner i Sverige, varav 110 är ekokommuner. Studien har ett bortfall på sammanlagt 

200 kommuner varav bortfallet består av 74 ekokommuner och 126 övriga kommuner. 

Som nämnts, används kommunerna en gång för vardera år men används som skilda 

observationer. Således har studien 180 observationer för de test med åren 2013 och 2015. 

Testen som även har observationer från år 2017 inkluderat har därmed totalt 270 

observationer. Det bortfall som finns beror på avsaknad av nöjdhetsindex för de utvalda 

åren 2013, 2015 och 2017. Då studien använder sekundärdata är det svårt att veta exakt 

vad bortfallen beror på. 

 

Med bortfall finns förutom risken för att informationen inte är fullständig, även en risk 

för skevhet som kan vara ett resultat av att det finns skiljaktigheter mellan de som bidrar 

till ett bortfall och den övriga populationen (Bryman, 2011, s. 181). En möjlig skevhet i 

en sådan här studie kan vara att det exempelvis endast är de stora kommunerna som 

rapporterat data och därmed inkluderats i studien. För att försäkra att studien inte har den 
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skevheten har T-test utförts med antal invånare, vilket används som mått för storlek. 

Studiens grupp av ekokommuner har testats mot de exkluderade ekokommunerna och 

studiens övriga kommuner har således testats mot de exkluderade övriga kommunerna. 

Testen visade att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna2. Utifrån det 

resultatet är slutsatsen att ingen skevhet gällande storlek på kommunerna existerar och 

därmed är den mest troliga risken för skevhet kontrollerad för. Ytterligare en aspekt som 

kan påverkas av studiens bortfall är generaliserbarheten, vilken analyseras senare under 

avsnitt 8.5 Resultatets generaliserbarhet. 

 

Den här studiens kontrollvariabler, vilka presenteras senare i det här kapitlet, 

tillhandahåller fullständig data för åren 2013 och 2015 och har därför inget bortfall. Några 

av de valda kontrollvariablerna finns även att hämta för år 2017 och kommer därmed att 

användas i ett avskilt test utan resterande kontrollvariabler. Gällande nyckeltalen som 

används i delsyftet finns, som tidigare nämnts, totalt 16 nyckeltal som visar hur 

ekokommuner presterat för de gällande åren. Nyckeltalet för miljöcertifierat skogsbruk 

utesluts från studien då det endast finns sex observationer av totalt möjliga 76. Därmed 

utgår studien fortsättningsvis från 15 nyckeltal. En del kommuner saknar data för några 

av nyckeltalen under åren 2013 och 2015. På grund av det, har ekokommuner som 

rapporterat färre än åtta av de 15 inkluderade nyckeltalen exkluderats ur undersökningen 

för att undvika missvisande resultat. Efter bortfallen återstår 61 observationer för 

delsyftet.  

 

6.3 Tidshorisont 
Som tidigare nämnt, undersöker den här studien åren 2013, 2015 och 2017. Den största 

anledningen till det är tillgängligheten av information och för att reducera bortfallet så 

mycket som möjligt. De valda åren är de år som tillhandahåller mest omfattande 

information om nöjdhetsindexen från de senaste åren. Anledningen till att studien 

omfattar tre år är för att kunna använda så många observationer som möjligt för ett mer 

säkerställt resultat. På grund av bristande data för år 2017 kommer, som tidigare nämnt, 

den huvudsakliga analysen ske för åren 2013 och 2015. 

  

6.4 Datainsamlingsmetod 
Den data som används i den här studien är sekundärdata från framförallt SCBs 

statistikdatabas samt SEKOMs hemsida. Datan har laddats ned från respektive hemsidor 

med funktioner som tillåter automatisk hämtning i Microsoft Excel-format. Datan som 

inhämtats från SCBs statistikdatabas är bland annat de tre nöjdhetsindexen; Nöjd-

Medborgar-Index, Nöjd-Region-Index och Nöjd-Inflytande-Index för åren 2013, 2015 

och 2017. Informationen gällande huruvida kommunerna är ekokommuner eller inte har 

hämtats från SEKOMs hemsida där alla deras medlemmar finns listade. På hemsidan har 

även data till studiens delsyfte samlats in. På hemsidan redogörs för hur 

medlemskommunerna presterat i de 16 nyckeltalen för perioden år 1990, fram till år 2017 

för ett fåtal nyckeltal. Utöver nämnd data inkluderas även kontrollvariabler i studien. 

Datan för kontrollvariablerna hämtades från SCBs statistikdatabas, Kolada och 

Väntetider i vården som är utfärdad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Vilka 

kontrollvariabler som används och mer specifik beskrivning av hur datan behandlats 

beskrivs i 6.6 Kontrollvariabler.  

  

                                                      
2 Resultat från T-testen kan redovisas vid förfrågan 
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Som nämnt, används sekundärdata i form av offentlig statistik i den här studien. 

Sekundärdata innebär att datan inte samlats in specifikt för den aktuella studiens syfte 

utan redan finns tillgänglig (Johansson Lindfors, 1993, s. 117). Den typen av data har 

både för- och nackdelar. Fördelarna presenteras av Bryman (2009, s. 208) som 

möjligheten att få tillgång till data av hög kvalitet med begränsad tid och resurser. Ofta 

har en noggrann urvalsprocess genomförts vilket medför att informationen är 

representativ i största möjliga mån (Bryman, 2009, s. 208). Datan samlas vanligtvis in för 

stora grupper samtidigt och även ofta nationellt, vilket är kostsamt och tidskrävande 

(Bryman, 2009, s. 208). Den källa som främst använts för data i den här studien är SCB. 

SCB är enligt Johansson Lindfors (1993, s. 118) en stor och väletablerad institution för 

offentlig statistik. Även Bryman (2009, s. 208) nämner SCB som en tillförlitlig källa för 

offentlig sekundärdata med hög kvalitet. Ytterligare en fördel Bryman (2009, s. 209) 

nämner vid användande av sekundärdata är att det lämnas mer tid till analyserandet av 

datan, vilket medför en mer noggrann och ingående analys. Tack vare möjligheten att 

använda sekundärdata kan den här studien genom att använda arkivdata även inkludera 

fler observationer än vad som hade varit möjligt vid eget insamlande. 

 

De negativa aspekterna med sekundärdata är att det kan ta tid att lära känna materialet, 

hur datan är organiserad och strukturerad (Bryman, 2009, s. 210). För den här studien 

finns det inte heller någon möjlighet att påverka vilka frågor eller variabler som 

inkluderats i datan. Även insamlingsmetod och eventuella bortfall i datan för valda år 

ligger utanför författarnas påverkan. Vanligtvis krävs även en stor mängd data som kan 

vara komplex, likt nöjdhetsindexen som innehåller många variabler som ska hanteras. För 

den här studien anses fördelarna med sekundärdata väga upp nackdelarna och därmed 

används den typen av data. Att på egen hand samla in information om Sveriges kommuner 

och invånarnas nöjdhet för en kvantitativ studie vore inte möjligt med hänsyn till 

kostnader och tid.  

 

6.5 Databearbetningsmetod 
Den data som används i studien har laddats ned från SCB, SKL och Kolada samt 

sammanställts och sorterats i Microsoft Excel. Först laddades de tre nöjdhetsindexen; 

Nöjd-Medborgar-Index3, Nöjd-Region-Index4 och Nöjd-Inflytande-Index5 ned från 

SCBs statistikdatabas (SCB, 2017a), för alla Sveriges kommuner för åren 2013, 2015 och 

2017. Därefter exkluderades kommuner manuellt där data saknades för något av åren. För 

att få måttet nöjdheten i sin helhet som används i testen, har samtliga nöjdhetsindex slagits 

ihop till en total då de tillsammans fångar upp alla aspekter som är mätta i SCBs 

undersökning. De enskilda nöjdhetsindex har samtliga ett intervall på 0-100 och den 

sammanslagna nöjdhet i sin helhet får därmed ett intervall på 0-300. Nöjdhet gällande 

inflytande och verksamheten är inte bearbetade och används som SCB presenterat dem. 

Nöjdhet gällande miljöfrågor är en sammanslagning likt nöjdhet i sin helhet, men endast 

av delar ur Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Region-Index. Sammansättningen består av 

kategorier som anses vara specifikt inriktade mot miljön och de miljöaspekter som enligt 

tidigare forskning påverkar välbefinnandet hos invånarna. Kategorierna har presenterats 

i Tabell 1 under 3.2 Hållbarhet och nöjdhet. Då nöjdhet gällande miljöfrågor består av 

                                                      
3 ”Medborgarundersökningen del b: Medborgarnas syn på kommunens verksamheter efter kommun och 

kön. År 2010-2017” 
4 ”Medborgarundersökningen del a: Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på 

efter kommun och kön. År 2010-2017” 
5 ”Medborgarundersökningen del c: Medborgarnas syn på inflytande i kommunen efter kommun och kön. 

År 2010-2017” 
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endast två index blir möjliga värden för det indexet därmed 0-200. Sammanslagningarna 

som är gjorda under bearbetning har utförts genom Microsoft Excels automatiska 

SUMMA-funktion så ingen manuell beräkning har gjorts. För att kunna särskilja 

kommunerna skapades en kategorisk variabel där siffran 1 innebär ekokommun och 

siffran 0 att det inte är en ekokommun. Data för ekokommunerna och nyckeltalen 

hämtades från SEKOMs hemsida och sammanställdes manuellt i Microsoft Excel.  

 

Vid databearbetningen av delsyftet, exkluderades de ekokommuner som presenterat färre 

än åtta av de 15 nyckeltalen. Ekokommunernas prestation i nyckeltalen rangordnades 

sedan där en lägre poäng motsvarar en bättre prestation. Kommunen med bäst prestation 

tilldelades således 1 poäng i det specifika nyckeltalet och den som presterade sämst kunde 

få 34. Samtliga efterföljande kommuner som presenterat det aktuella nyckeltalet 

tilldelades 35 poäng. Varför rangordningen “slutar” vid 35 beror på att nyckeltalet med 

flest bortfall har ett bortfall på 26 observationer, vilket resulterar i 35 av 61 möjliga 

observationer för det nyckeltalet. Gränsen på 35 finns för att bortfallen inte ska resultera 

i en orättvis bedömning av prestationen. Kommunen som presterat sämst i nyckeltalet 

med minst antal redovisade värden får därmed inte bättre (lägre) poäng än en kommun 

som presterat sämst i ett nyckeltal som har 61 nyckeltalsvärden. Vid värdering av 

prestationen för kommunerna har samtliga nyckeltal ansetts vara lika mycket värda och 

därmed har inget nyckeltal vägt mer än något annat. Då hållbarhetsarbete är ett brett 

begrepp anses alla aspekter vara viktiga att ta hänsyn till för att få ett helhetligt resultat. 

 

Rangordningen är utförd med hjälp av den automatiska RANG-funktionen i Microsoft 

Excel och därefter har kommunerna med en högre rangordning än 35 manuellt ändrats 

till 35. Vid tillfällen där kommunerna fått samma rangordning har de med RANG-

funktionen tilldelats samma poäng, efterföljande kommun har tilldelats poängen de skulle 

ha fått oberoende av uppdelningen på de tidigare kommunerna. Exempelvis om två 

kommuner delar på förstaplatsen på ett nyckeltal, får de två kommunerna båda 1 poäng 

var och nästa kommun i rangordningen får 3 poäng, se rangordningsexempel för 

nyckeltalet Ekologisk odling där högt värde är positivt, i Tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Rangordningsexempel 

Rangordningsexempel 

 Ekologisk odling Rangordning/poäng 

Värmdö 11 1 

Huddinge 11 1 

Haninge 9 3 

 

De kommuner som inte redovisat det aktuella nyckeltalet tilldelas ingen poäng. Poängen 

för var och ett av nyckeltalen slogs sedan ihop och utifrån det skapades en totalpoäng för 

varje kommun gällande deras prestation. Totalpoängen dividerades därefter med antal 

nyckeltal de redovisat för att få ett genomsnittligt och rättvist resultat. Genom det 

förhindras att en kommun får lägre (bättre) poäng på grund av färre presenterade 

nyckeltal. Rangordningen utfördes med noggrannhet med tanke på att ett högt värde är 
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positivt för vissa nyckeltal (exempelvis antal resor med kollektivtrafik) medan det är 

positivt med ett lågt värde för andra (exempelvis koldioxidutsläpp). 

 

6.6 Kontrollvariabler 

För att säkerställa att ett eventuellt samband mellan kommuner och deras invånares 

nöjdhet inte beror på andra faktorer än hållbarhetsarbete eller prestation inkluderas 

kontrollvariabler. Information om kontrollvariablerna samt hur datan har samlats in och 

bearbetats beskrivs under respektive variabel i efterföljande avsnitt.  

 

6.6.1 Antal invånare och befolkningstillväxt 

Kommunstorlek kan mätas antingen med yta eller antal invånare. I den här studien 

används måttet antal invånare då det mer troligt kan påverka invånarnas nöjdhet än 

kommunens yta. Större yta skulle kunna innebära fler bekvämligheter eller tillgång till 

mer natur men det är inget som kan garanteras. En kommun med många invånare 

däremot, pekar på att kommunen är en plats där människor vill bo, flytta in eller stanna 

kvar i. Därmed borde det vara en aspekt som kan förklara invånarnas nöjdhet. När det 

talas om antal invånare i kommuner kommer ofta frågan gällande befolkningstillväxt upp, 

då många kommuner har problem med att locka till sig fler invånare (Fjertorp, 2012, s. 

19). Enligt Fjertorp (2012, s. 19) anses lokal tillväxt vara eftersträvansvärt och det finns 

ett ökande engagemang i Sveriges kommuner rörande ämnet. Vidare förklarar Fjertorp 

(2012, s. 19) att åtaganden gällande att öka lokal tillväxt dock inte är något som tillhör 

kommunernas ansvar enligt kommunallagen. Det bör även nämnas att fler invånare 

kräver ökat servicebehov och mer resurser från kommunen vilket kan sänka nöjdheten 

för de invånare som redan bor i kommunen (Fjertorp, 2012, s. 21). Det betyder med andra 

ord att fler människor måste dela på samma kaka. 

 

Befolkningstillväxt är ändå något de flesta kommuner eftersträvar och arbetar med i olika 

omfattning då det anses vara sammankopplat med ekonomisk tillväxt, vilket innebär att 

fler skattebetalare bidrar till kommunens resurser (Fjertorp, 2012, s. 19). Det finns utöver 

det även fler positiva effekter med att arbeta mot befolkningsmål, som framtidstro och 

utveckling (Fjertorp, 2012, s. 22). Det kan även leda till att fler aktörer väljer att investera 

och etablera sig i kommunen. I den här studien kommer båda variablerna antal invånare 

och befolkningstillväxt användas. Ett antagande är att de kommuner med stort antal 

invånare har lyckats med att locka till sig eller behålla invånare samt investerare. Ett stort 

antal invånare kan även leda till stordriftsfördelar som i sin tur påverkar kommunens 

resultat positivt. Därmed har de bättre ekonomiska förutsättningar för att investera i 

service och bekvämligheter som eventuellt kan höja invånarnas nöjdhet. Det kan även 

innebära att fler företag väljer att etablera sig i området då tillgången till arbetskraft och 

konsumenter är större. Data för variablerna totala antalet invånare i alla åldrar som bor i 

varje kommun vid undersökningstillfället och befolkningstillväxten för perioden, har 

inhämtats från SCBs statistikdatabas6 (SCB, 2018a). 

 

6.6.2 Årsresultat 

Larsson (2015) fastställer att kommunens resultat påverkar investeringsmöjligheterna 

vilket kan vara en viktig del i arbetet med hållbar utveckling. En kommuns resultat 

möjliggör de investeringar som lägger grunden för alla uppgifter kommunen har ansvar 

för, både de obligatoriska och frivilliga (Kommuninvest, 2015, s. 4). Inom uppgifterna 

ligger allt från socialtjänst till skolor och bibliotek som är till för att svara till invånarnas 

                                                      
6 “Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968-2017” 
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behov och efterfråga (Kommuninvest, 2015, s. 4). Således, även om det finansiella inte 

ses som det viktigaste inom kommuner är det ändå en nödvändig aspekt för att 

kommunerna ska kunna sköta sin verksamhet och fungera som tillväxtmotorer (RKA, 

2013, s. 7). Kommunernas årsresultat och framförallt goda sådana, indikerar hållbarhet 

och bidrar till att kunna driva den lokala verksamheten framåt (RKA, 2013, s. 7-8). 

Tillväxt och ekonomisk livskraft är således relevant för invånarna (RKA, 2013, s. 7) och 

då det är relevant för invånarna bör det även kunna påverka deras nöjdhet. Kommunernas 

årsresultat används därför som kontrollvariabel i den här studien för att kunna utesluta att 

nöjdheten beror på det. SCBs statistikdatabas7 tillhandahåller data över kommunernas 

totala årsinkomst (SCB, 2018b). 

 

6.6.3 Skatteintäkt 

De årsresultat kommuner har att tillgå beror bland annat på skatten. Balkfors et al. (2016, 

s. 67) skriver att skattemedel ska användas för att främja värdet för skattebetalarna. Det 

ska ske förebyggande genom investeringar och främja hållbart arbete i de tre aspekterna 

socialt, ekonomiskt och miljömässigt (Balkfors et al., 2016, s. 67). Utifrån ovanstående 

information bör en hög skatteintäkt innebära att kommunen har mer resurser att investera 

för att öka invånarnas värde och nöjdhet. Därmed inkluderas variabeln total skatteintäkt 

i den här studien och datan har samlats in från SCBs statistikdatabas7 (SCB, 2018b).  

 

6.6.4 Eftergymnasial utbildning  

Utbildningsnivå hos befolkningen har visat sig kunna påverka deras välbefinnande. 

Variabeln har ingått i flertalet studier som ämnat mäta välbefinnande eller livskvalitet (se 

exempel: Di Tella et al., 2003; Luechinger, 2009; Brereton et al., 2008). Utbildningsnivå 

har en relation till inkomstnivå men kan även indirekt påverka individers lycka genom att 

välutbildade har en bättre anpassningsförmåga till föränderlig miljö (Frey & Stutzer, 

2002). I de nöjdhetsindex som används i den här studien ingår frågor rörande utbildning 

men de fokuserar främst på hur nöjda kommuninvånarna är med kommunens skolor, inte 

huruvida de har högre utbildning eller inte. Utifrån befintlig litteratur och forskning 

framgår det att utbildningsnivå kan påverka nöjdheten och därför anses variabeln viktig 

att kontrollera för i den här studien. Data för antal invånare med minst treårig 

eftergymnasial utbildning har samlats in för varje kommun från SCBs statistikdatabas 8 

(SCB, 2018c). Antalet invånare med eftergymnasial utbildning har sedan dividerats med 

totala antalet invånare i kommunen för att få fram andelen av befolkningen med 

eftergymnasial utbildning.  

 

6.6.5 Inkomst per invånare 

Som nämnts många gånger tidigare är inkomst en variabel som på ett eller annat sätt är 

återkommande i forskning om välbefinnande och lycka (se exempel: DiTella & 

MacCulloch, 2008; Welsch, 2006; De Groot & Steg, 2006; Frey & Stutzer, 2002). Frey 

och Stutzer (2002) nämner exempelvis att högre inkomst alltid har tolkats som något 

förenligt med högre lycka. Även om Easterlin (1995) bevisat att lycka inte kan köpas av 

pengar, menar han fortsättningsvis att det däremot kan påverka lyckan på kort sikt. Då 

det bevisligen tidigare varit av intresse att undersöka hur inkomst påverkar lycka och 

välbefinnande känns det som en självklar kontrollvariabel att inkludera i den här studien. 

                                                      
7 “Resultaträkning för landstingskoncernen efter region och resultaträkningsposter. År 1999 - 2017” 
8 “Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 1985-2017” 
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För att inkludera inkomst som kontrollvariabel har medelinkomsten per invånare över 20 

år, för samtliga kommuner, hämtats från SCBs statistikdatabas9 (SCB, 2018d). 

  

6.6.6 Politik 

Frey och Stutzer (2002) menar att institutioner och politik påverkar invånares lycka och 

välbefinnande. En politiskt högerorienterad ledning ökar lyckan hos högerorienterade 

invånare medan de vänsterorienterade då känner sig mindre lyckliga (Frey & Stutzer, 

2002, s. 129). På grund av det, känns det relevant att ta hänsyn till hur politiska ledningen 

kan påverka nöjdheten hos invånarna. De nöjdhetsindex som används i den här studien 

behandlar frågor om huruvida invånarna tycker kommunen sköter sina verksamheter eller 

inte. För invånare handlar det dock inte bara om vad som görs utan även vem som utför 

handlingarna (Frey & Stutzer, 2002, s. 129). I utvecklade länder påverkas lycka av den 

politiska, ekonomiska och personliga friheten (Frey & Stutzer, 2002, s. 149). Politisk 

frihet berör frågor om yttrandefrihet och demokrati (Frey & Stutzer, 2002, s. 134-135). 

Ekonomisk frihet innebär fri marknad av varor, tjänster och arbetskraft medan den 

personliga friheten innebär att en individ ska ha möjlighet att leva som den vill gällande 

exempelvis religionsfrihet och giftermål (Frey & Stutzer, 2002, s. 134-135). Något som 

även nämns av Frey och Stutzer (2002, s. 125) är att avgörande politiska händelser som 

sätter nationer i politiskt instabila situationer kan få en direkt negativ effekt på invånares 

lycka. I politiskt stabila demokratiska nationer däremot, likt Sverige, visar sig den 

allmänna nöjdheten vara hög (Frey & Stutzer, 2002, s. 125). 

 

Då invånares lycka bevisligen kan påverkas av den aktuella politiken är det relevant att 

kontrollera för i den här studien. Därför har en kontrollvariabel skapats, som visar om 

riktningen på majoriteten av kommuninvånarnas röster stämmer överens med den 

politiska riktning ordförande i kommunfullmäktige har. Då kommunfullmäktige är det 

högsta organ som beslutar om viktiga kommunala frågor om verksamhet, ekonomi, 

budget, skattesats och kommunal service (SKL, 2017b) anses det vara ett passande mått 

för variabeln. Resultatet från medborgarnas röstning i kommunfullmäktigevalet inför 

mandatperioderna 2010-2014 och 2014-2018 har hämtats från SCBs statistikdatabas10 

(SCB, 2017b). Datan informerar om majoriteten av kommuninvånarnas röstning varit 

höger- eller vänsterinriktad för de aktuella åren 2010 och 2014. Partier som ligger till 

vänster är Vänsterpartiet, Feministiska partiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

(Oscarsson, 2016, s. 12). Partier med högerinriktad politik är Centerpartiet, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna (Oscarsson, 2016, s.12). Vid 

sammanställningen är “övriga partier” borträknade då det inte varit möjligt att avgöra om 

de är höger eller vänster. De övriga partierna var dock underrepresenterade och anses 

därmed inte påverka datan. Den insamlade datan sattes sedan i relation till den politiska 

riktning kommunfullmäktige ordförande i varje kommun har, för att undersöka om de 

överensstämmer eller inte. Därefter skapades en variabel som antar värdena 1 eller 0. 

Värdet 1 innebär att kommunen har en politik där riktningen på majoriteten av rösterna 

överensstämmer med den politiska riktning deras kommunfullmäktige har. Värdet 0 

innebär således att den politiska riktningen inte överensstämmer. Variabeln mäter således 

om den politiska riktningen överensstämmer eller inte men benämns endast politik i den 

här studien. 

  

                                                      
9 “Nettoinkomst för boende i Sverige hela året (antal personer, medel- och medianinkomst samt 

totalsumma) efter region, kön och ålder. År 2000-2016” 
10 “Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973-2014” 
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6.6.7 Arbetslöshet 

Niedomysl och Hansens (2010, s. 1642) har genom sin studie kommit fram till att bland 

annat tillgång till jobb och karriär är något som är viktigt för välbefinnande. 

Sysselsättning är dock en av kommunernas frivilliga arbetsuppgifter (SKL, 2017c) och 

därför bör det kunna finnas skiljaktigheter mellan kommuner. De nöjdhetsindex som 

används i den här studien inkluderar frågor gällande arbetsmöjligheter, men fokuserar på 

möjligheten till arbete inom rimligt avstånd. Utifrån tidigare forskning finns det andra 

faktorer inom sysselsättning som spelar roll för invånarnas nöjdhet. I bland annat en 

studie utförd av Fitzroy et al. (2012) undersöks det hur politiska åtgärder kan påverka 

miljö och välbefinnande, samt öka sysselsättningen. Fitzroy et al. (2012) använder alltså 

ökad sysselsättning i enlighet med ökat välbefinnande. Ökad sysselsättning innebär 

följaktligen minskad arbetslöshet och därmed finns det anledning att tro att sysselsättning 

och arbetslöshet kan påverka välmående. För att kunna vara säkra på att nöjdheten i den 

här studien inte beror på det, används arbetslöshet som kontrollvariabel. Data för 

långtidsarbetslöshet (minst sex månader) i åldrarna 16-64 som en andel av registrerad 

arbetskraft i samma åldrar, har hämtats från Koladas funktion “Fri sökning” (Kolada, 

u.å.). Informationen krävde därefter manuell inmatning i Microsoft Excel på grund av att 

kommunerna presenterades i fel ordning i hänsyn till övrig datainsamling.  

 

6.6.8 Sjukvård 

Hälsa och sjukvård upplevs som en självklarhet att diskutera när det kommer till 

välbefinnande och nöjdhet. Social omsorg är en av kommunernas obligatoriska uppgifter, 

vilket innefattar frågor angående äldre- och handikappomsorg samt individ- och 

familjeomsorg (SKL, 2017c). Den här studiens nöjdhetsindex innefattar endast frågor om 

äldreomsorgen och för att kunna utesluta att det är övriga hälso- och vårdaspekter som 

förklarar nöjdheten används det som kontrollvariabel. Utöver jobb och karriär, som 

Niedomysl och Hansen (2010) benämner som viktigt för välbefinnande, menar de även 

att några av de viktigaste faktorerna är vård och omsorg. För att ta hänsyn till vård och 

omsorg har data för länens måluppfyllelse vid primärvård använts i den här studien. 

Variabeln visar hur väl länens kommuner uppfyller vårdgarantin, att patienter ska få 

besöka primärvården inom sju dagar (SKL, u.å.). Därmed kan variabeln indikera hur väl 

kommunerna sköter sin obligatoriska uppgift gällande vården. Datan hämtades från SKLs 

databas Väntetider i vården för “Läkarbesök i primärvården” (SKL, u.å.) och i den här 

studien valdes information från hösten för respektive år. Då det endast finns tillgänglig 

information för landstingen har kommuner inom samma län/region samma andel 

måluppfyllelse. Vid den manuellt utförda indelningen har information från SCBs karta 

över Sveriges kommuner används (SCB, 2010). 

 

6.6.9 Årsvariabler 

För att kunna utesluta att händelser som är specifika för åren förklarar nöjdheten används 

även årsvariabler för de gällande åren. Genom att inkludera dem, kontrolleras att 

nöjdheten inte beror på oidentifierbara faktorer som härrör till åren. 

  

6.7 Statistisk analys 
I nästkommande avsnitt behandlas den statistiska analysen för den här studien, vilken har 

utförts med hjälp av programmet Minitab 18. I programmet har samband mellan 

hållbarhetsarbete och nöjdhet undersökts, där hållbarhetsarbete motsvarar de kommuner 

som är medlemmar i SEKOM. Vidare har eventuella samband mellan prestation i 

hållbarhetsfrågor undersökts för att besvara delsyftet, där fokus legat på ekokommunerna. 

Prestation i hållbarhetsarbete motsvarar ekokommunernas prestation i 15 nyckeltal de 
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redovisar. Resultatet är baserat på flertalet regressionsanalyser som genomförts i Minitab 

18. I analyserna har förklaringsvariablerna ekokommun eller inte, samt ekokommunernas 

prestation i nyckeltalen använts. Vidare har de ovan nämnda kontrollvariablerna som 

skulle kunna påverka invånarnas nöjdhet använts.  

 

6.7.1 Regressionsanalys 

För att få ut så mycket information som möjligt av det insamlade materialet kan två eller 

fler variabler studeras samtidigt, genom att sambandet mellan dem undersöks 

(Dahmström, 2011, s. 213). Det kan utföras med en multipel linjär regressionsanalys där 

flertalet variabler och eventuella samband studeras samtidigt (Dahmström, 2011, s. 214). 

Ett kriterium för att använda linjär regression är att den beroende variabeln är kvantitativ 

eller kontinuerlig (Dahmström, 2011, s. 251), vilket är fallet i den här studien då den 

beroende variabeln är invånarnas nöjdhet som är kontinuerlig. De förklarande variablerna 

kan vara både kvantitativa eller kvalitativa (Dahmström, 2011, s. 251). Den tidigare 

nämnda är exempelvis prestationen i nyckeltalen som kan anta flera värden. Den senare 

nämnda betyder att den enbart kan anta två värden, vilket är fallet för variablerna 

ekokommun och politik, som antar värdet 1 eller 0. 

  

När samband undersöks är det viktigt att säkerställa orsaksriktningen. Även om det finns 

ett signifikant samband, går det inte att statistiskt säkerställa vilken variabel som är den 

förklarande (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 40). Det enda som går att fastställa är att 

variablerna korrelerar med varandra (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 40). 

Orsaksriktningen i den här studien grundar sig i tidigare forskning och utgår från att 

hållbarhetsarbete påverkar invånarnas nöjdhet positivt. Metoden som använts för att testa 

sambandet är en multipel linjär regressionsanalys. I den här studien användes tekniken 

Ordinary Least Squares (OLS), även kallad minsta kvadratmetoden. Metoden är väl 

använd och går ut på att minimera summan av de kvadrerade residualerna (Studenmund, 

2014, s. 37).  Residualerna mäter hur nära den uppskattade regressionsekvationen 

kommer den faktiska observerade datan, där det optimala är att komma så nära som 

möjligt (Studenmund, 2014, s. 38). För att använda tekniken OLS finns det några 

antaganden som bör vara uppfyllda för att den ska vara lämplig (Studenmund, 2014, s. 

38). Test i Minitab 18 är utförda på den här studiens regressionsmodeller för att 

kontrollera att tekniken är möjlig att använda.  

 

Först och främst har det kontrollerats att regressionen har ett linjärt samband samt 

observationer med en jämn spridning. Även residualerna är undersökta vilket visade att 

de överlag är normalfördelade med ett populationsmedelvärde på noll. Utöver det, finns 

det inget mönster i observationernas fördelning. Risken för heteroskedasticitet, vilket 

innebär att residualerna inte har en konstant varians (Studenmund, 2014, s. 103), är även 

den kontrollerad. Då residualerna i den här studiens regressionsmodeller har jämn 

spridning innebär det att det inte finns ett problem med heteroskedasticitet. 

Fortsättningsvis är regressionsmodellerna testade för kollinearitet och multikollineariet 

vilket berör frågan huruvida variablerna är korrelerade med varandra eller inte. 

Multikollinearitet innebär att två eller fler variabler korrelerar med varandra, vilket är 

svårt att undvika helt (Studenmund, 2014, s. 271). Vad som däremot bör undvikas är 

multikollinearitetsproblemet som innebär att variablerna är perfekt eller starkt korrelerade 

med varandra (Studenmund, 2014, s. 262). Vad som anses vara höga korrelationsvärden 

finns det skiljaktigheter om. Studenmund (2014, s. 272) menar att en del forskare väljer 

ett för dem fördelaktigt nummer, som exempelvis 0,8 och använder det som gränsvärde. 

Barmark och Djurfeldt (2015, s. 157) menar däremot att ett korrelationsvärde över 0,5 
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bör anses högt. Ett annat sätt att kontrollera risken för kollinearitetsproblemet är att 

undersöka Variance inflation factor (VIF) där Studenmund (2014, s. 274) menar att ett 

VIF-värde över 5 bör anses vara högt och därmed utgöra en risk. Risken för 

multikollinearitetsproblem undersöks i den här studien med hjälp av en korrelationsmatris 

och analys av VIF-värden Korrelationsmatriser återfinns under 7.2 Korrelation och 

robusthet och VIF-värden presenteras i samband med respektive test under 7.3 

Regressionsanalyser för studiens huvudsyfte och 7.5 Regressionsanalyser för studiens 

delsyfte. 

 

6.7.2 Studiens ekvation 

Studiens generella ekvation för de huvudsakliga testen ser ut enligt följande: 

 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + ⋯ + 𝛽10𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

 

𝑌𝑖 = Den i:e observationen av den beroendevariabeln 

𝑋𝑖 = Den i:e observationen av den beroendevariabeln 

𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽10 = Regressionskoefficienten 

𝜀𝑖 = Den i:e observationen av residualen 

𝑖 = 1,2, … , 𝑁 (Studenmund, 2014, s. 12). 

 

Specifika ekvationer för samtliga test återfinns i Appendix 2. 

 

6.8 Statistiska feltyper 
Enligt statistiker finns det två statistiska feltyper vid hypotesprövning. Om en falsk 

hypotes bekräftas är det ett typ II fel och om en hypotes förkastas trots att den är sann är 

det ett typ I fel (Djurfeldt et al., 2018, s. 192). I den här studien skulle ett typ I fel innebära 

att inget positivt samband hittas mellan hållbarhetsarbete och nöjdheten hos invånarna 

och hypotesen förkastas, trots att det faktiskt finns ett sådant samband. Ett typ II fel skulle 

innebära att det hittas ett samband mellan hållbarhetsarbete och nöjdhet hos invånarna i 

den här studien, men i verkligheten finns inget sådant samband. För att minimera risken 

för typ II fel genomförs signifikanstest för att avgöra hur stor risken är att resultatet beror 

på slumpen (Djurfeldt et al., 2018, s. 192). Det görs genom att ange ett p-värde för utfallet, 

vilket visar sannolikheten att få det observerade resultatet om det egentligen inte finns 

något samband (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 141). 

 

De statistiska analyserna testas vanligtvis på 0,1, 1, 5 eller 10% signifikansnivå, där 

exempelvis en signifikansnivå på 5% innebär att p-värdet får vara högst 0,05 för att vara 

statistiskt säkerställt (Barmark & Djurfeldt, 2015, s.141-142). Ett p-värde på 0,05 betyder 

att i fem procent av fallen innehåller det observerade resultatet typ II fel, alltså att 

sambandet uppkommit även fast det inte finns något verkligt samband i populationen 

(Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 141). I den här studien undersöks signifikansnivåerna 1, 

5 och 10% för samtliga test. En studie med större antal observationer bör använda den 

lägsta signifikansnivån medan en studie med färre observationer kan använda en högre 

signifikansnivå (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 141). Det är med andra ord möjligt att 

höja säkerheten på resultatet, samt minska risken för typ II fel genom en större 

urvalsstorlek. Då den här studien har relativt få observationer är det intressant att även 

inkludera de högre signifikansnivåerna. Om ett lägre p-värde används ökar risken för typ 

I fel, att hypoteserna förkastas trots att de är sanna (Djurfeldt et al., 2018, s. 192). I den 

här studien genomförs en totalundersökning, vilket betyder låg risk för båda feltyperna. 

Dock har studien ett relativt stort bortfall på grund av bristande data vilket ändå kan 
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medföra risker för feltyperna. Medvetenheten kring risken för typ I och typ II fel medför 

således en varsamhet vid tolkning av resultaten.  
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7. Empiri 

 

 
I det här kapitlet presenteras resultatet av studien. Först presenteras beskrivande statistik 

för den data som använts i testen för huvudsyftet, för att ge läsarna en bakgrund till 

resultatet. Den beskrivande statistiken inkluderar bland annat högsta och lägsta värde 

samt medelvärde för observationerna. Sedan presenteras en korrelationsmatris för att 

undersöka eventuella problem med multikollinearitet mellan variablerna. Därefter 

redogörs för resultaten av regressionsanalyser som utförts för huvudsyftet. Det efterföljs 

av resultaten från de test där observationer från år 2017 inkluderats. Slutligen 

presenteras beskrivande statistik och resultaten från delsyftets test och kapitlet avslutas 

därefter med en sammanfattning av samtliga resultat. 

 

 

 

7.1 Beskrivande statistik för huvudsyfte 
För att ge en bakgrund och översikt av den data som använts i den här studien presenteras 

beskrivande statistik för de variabler som ingår i huvudsyftets regressionsanalyser. 

Beskrivande statistik för delsyftets regressionsanalyser presenteras under avsnitt 7.4 

Beskrivande statistik för delsyftet. Det som inkluderats är högsta och lägsta värde, 

medelvärde samt standardavvikelse för observationerna och det presenteras i Tabell 4 

nedan. 

 

Tabell 4. Beskrivande statistik, beroende variabler och kontrollvariabler  

Beskrivande statistik 

Beroende variabler Eko 

=1 

N Lägsta Högsta Medel-

värde 

Standard-

avvikelse 

Nöjdhet helhet 0 104 113 205 155 18,67 

 1 76 117 191 153,8 16,61 

Nöjd-Inflytande-Index 0 104 27 58 40,6 6 

 1 76 27 56 39,6 5,5 

Nöjd-Medborgar-Index 0 104 40 69 54,6 6,4 

 1 76 38 65 54,1 5,8 

Nöjd-Region-Index 0 104 42 78 59,9 7,4 

 1 76 42 73 60,1 6,6 

Nöjdhet miljö 0 104 97,5 127,8 115,3 6,9 

 1 76 97,1 127,5 115,9 5,8 
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Tabell 4. Fortsättning 

Kontrollvariabler Eko 

=1 

N Lägsta Högsta Medel-

värde 

Standard-

avvikelse 

Årsresultat, tkr 0 104 - 299 913 662 455 37 650 99 868 

 1 76 -159 204 372 715 64 471 79 796 

Medelinkomst, tkr 0 104 192,1 699, 8 245,6 65,3 

 1 76 193,3 373, 2 246,2 34,6 

Skatteintäkt, tkr 0 104 245 050 5 662 187 1 119 930 1 122 940 

 1 76 211 310 5 527 722 2 056 172 1 603 762 

Eftergymn. utb., andel 0 104 0,06 0,3 0,12 0,05 

 1 76 0,07 0,29 0,13 0,04 

Arbetslöshet, % 0 104 1,1 10,6 5,1 2,6 

 1 76 1,5 12,6 5,0 2,3 

Sjukvård, andel 0 104 0,83 0,96 0,91 0,03 

 1 76 0,83 0,97 0,91 0,03 

Befolkningstillväxt 0 104 -117 1728 250,5 364,6 

 1 76 -42 2565 570,9 582,9 

Antal invånare 0 104 6757 144 200 27 615 27 877 

 1 76 5066 137 909 50 356 38 972 

 

I Tabell 4 kan det utläsas att datan består av totalt 180 observationer som är uppdelade på 

76 observationer från ekokommuner och 104 från övriga kommuner. Som tidigare 

nämnts, ingår 38 ekokommuner och 52 övriga kommuner i studien för både år 2013 och 

2015, vilket resulterat i de totala 180 observationerna. I tabellen presenteras först 

beskrivande statistik för nöjdhet i sin helhet, de tre nöjdhetsindexen samt nöjdhet gällande 

miljöfrågor. De olika variablerna är mätta på olika skalor och därmed kan de inte sättas i 

relation till varandra. De uppdelade nöjdhetsindexen; Nöjd-Inflytande-Index, Nöjd-

Medborgar-Index och Nöjd-Region-Index är däremot jämförbara med varandra då de 

utgår från samma skala, där värdena kan variera i intervallet 0-100. Det lägsta värdet för 

de uppdelade indexen, 27, återfinns i Nöjd-Inflytande-Index där både ekokommuner och 

övriga kommuner har samma värde. Det högsta värdet, 78, återfinns i Nöjd-Region Index 

för övriga kommuner. Även ekokommuner har ett liknande högsta värde på 73, i samma 

index. För variabeln nöjdhet i sin helhet är de tre indexen ihopslagna för varje observation 

och har därför en annan skala än de uppdelade nöjdhetsindexen och de möjliga värdena 

är 0-300. Både det lägsta värdet i indexet, 113, och det högsta värdet 205, finns i gruppen 

övriga kommuner. Även variabeln nöjdhet miljö är sammansatt, där de frågor som är 

direkt kopplade till miljö valts ut och värdena för dessa slagits ihop för varje observation. 

De möjliga värdena för nöjdhet gällande miljöfrågor varierar i intervallet 0-200. De lägsta 

och högsta värdena i indexet skiljer sig marginellt mellan ekokommuner och övriga 
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kommuner, dock har ekokommuner ett högre medelvärde. Under de beroende variablerna 

återfinns även beskrivande statistik för de kontrollvariabler som inkluderats i studien. 

Variabeln politik inkluderas inte i tabellen då det är en kategorisk variabel och inte har 

relevanta värden att presentera. Antalet kommuner där röstning och kommunfullmäktiges 

politiska riktning överensstämmer är 142 och därmed är det 38 kommuner där röstningen 

inte stämmer överens.   

 

7.2 Korrelation och robusthet  
För att undersöka risken för multikollinearitetsproblemet har korrelationsmatriser 

skapats. Som tidigare nämnts, finns skilda meningar om vilka korrelationsvärden som 

anses höga, i den här studien har dock alla värden över 0,6 undersökts. I Tabell 5 nedan 

presenteras korrelationen mellan de förklarings- och kontrollvariabler som använts i 

studiens huvudsyfte. Värdena har ett intervall mellan -0,512 och 0,991 och därmed finns 

korrelationer mellan några av variablerna som anses vara höga.  

 

Tabell 5. Korrelationsmatris, förklarings- och kontrollsvariabler 

Korrelationsmatris 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Ekokommun 1,000         

2. Årsresultat 0,143 1,000        

3. Medelinkomst 0,006 0,099 1,000       

4. Skatteintäkt 0,326 0,564 0,189 1,000      

5. Eftergymn. utb. 0,098 0,260 0,745 0,511 1,000     

6. Politik -0,081 0,107 0,099 0,037 0,127 1,000    

7. Arbetslöshet 0,019 0,008 -0,512 0,056 -0,463 -0,090 1,000   

8. Sjukvård 0,052 0,128 0,188 0,115 0,196 0,144 -0,102 1,000  

9. Antal invånare 0,324 0,586 0,117 0,991 0,454 0,020 0,112 0,128 1,000 

10. Befolkn.tillv. 0,321 0,506 0,187 0,807 0,466 -0,053 0,041 0,156 0,831 

 

De höga korrelationsvärdena har undersökts ytterligare i samband med 

regressionsanalyserna som visar variablernas VIF-värden. Som nämnts tidigare, anses 5 

vara ett högt värde vilket även används som gränsvärde i den här studien. Några av de 

variabler som har höga korrelationsvärden ovan, visade sig även ha höga VIF-värden. För 

att undvika multikollinearitetsproblemet analyserades de variablerna och huruvida de 

mäter samma sak eller inte. De variabler med högst värden var antal invånare, 

befolkningstillväxt och skatteintäkt, vilka det därmed fokuserades på. De statistiska testen 

och analyserna resulterade följaktligen i att antal invånare exkluderades ur studiens 
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huvudsakliga regressionsmodeller då den anses visa samma sak som befolkningstillväxt 

och skatteintäkt. Befolkningstillväxt och skatteintäkt anses däremot visa olika saker och 

inkluderas därför. 

 

För att säkerställa att regressionsmodellerna är robusta och att resultaten inte påverkas av 

andra modellkonstruktioner har känslighetsanalyser genomförts genom att förändra 

sammansättningen av förklarande variabler. Även extremvärden har undersökts för att 

kontrollera att det inte endast är dem som påverkar resultatet eller att extremvärdet beror 

på fel i bearbetningen. Framförallt kommunen Danderyd är en observation med extrema 

värden, bland annat ovanligt hög nöjdhet och medelinkomst i jämförelse med övriga 

observationer. När Danderyd uteslöts ur regressionsmodellerna påverkades dock inte 

resultatet, dessutom ansågs datan för kommunen vara riktig och behölls därmed i 

modellerna. Både vid förändringar av variabler och andra extremvärden förblev 

regressionsmodellerna och resultaten robusta.  

 

7.3 Regressionsanalyser för studiens huvudsyfte 
I det här avsnittet presenteras resultaten av de regressionsanalyser som utförts. De tabeller 

som presenteras redovisar regressionskoefficienten, standardfel, p- och VIF-värden samt 

förklaringsgraden (R-sq) för regressionsanalyserna. Regressionsmodellerna som använts 

är samtliga signifikanta.  

 

7.3.1 Hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet i sin helhet 

I Tabell 6 redovisas resultatet av hypotestest H1 som undersöker om det finns ett positivt 

samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet i sin helhet. I modellen är 

nöjdhet i sin helhet den beroende variabeln och ekokommun är den förklarande variabeln 

tillsammans med de utvalda kontrollvariablerna. 

 

Tabell 6. Regressionsanalys, Nöjdhet Helhet 

Nöjdhet Helhet 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

36,23% 

Intercept 156,2 37,1 0,000   

Ekokommun -3,66 2,39 0,127 1,17  

Årsresultat 0,000002 0,000015 0,868 1,54  

Medelinkomst 0,0377 0,0341 0,270 2,88  

Skatteintäkt 0,000003 0,000002 0,092* 3,85  

Eftergymnasial utb. 106,2 45,5 0,021** 3,89  

Politik 7,53 2,80 0,008*** 1,10  

Arbetslöshet -1,263 0,563 0,026** 1,58  
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Tabell 6. Fortsättning 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

36,23% 

Sjukvård -27,4 41,8 0,513 1,25  

Befolkningstillväxt -0,00173 0,00394 0,661 3,18  

År 2013 -0,12 2,48 0,963 1,29  

1% = ***, 5% = **, 10% = * (Ingen stjärna = icke signifikant) 
 

Som kan utläsas i Tabell 6 är förklaringsvariabeln ekokommun inte signifikant på någon 

av nivåerna i det här testet och därmed förkastas hypotesen. Dock har fyra av 

kontrollvariablerna signifikanta p-värden på olika nivåer. Variabeln politik är signifikant 

på 1% nivå, eftergymnasial utbildning och arbetslöshet på 5% nivå samt skatteintäkt är 

signifikant på 10% nivå. Även VIF-värdena kan utläsas i tabellen där det högsta är 3,89 

för eftergymnasial utbildning, men inget av VIF-värdena överstiger gränsvärdet på 5. 

Förklaringsgraden för modellen är 36,23%. 

 

7.3.2 Hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande inflytande 

Nedan presenterar Tabell 7 resultatet för hypotestest H1a som undersöker om det finns 

ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande inflytande. 

Beroendevariabeln i testet är nöjdhet gällande inflytande och modellen har samma 

förklarings- och kontrollvariabler som tidigare. 

 

Tabell 7. Regressionsanalys, Nöjdhet Inflytande 

Nöjdhet Inflytande 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

18,04% 

Intercept 40,8 13,8 0,003   

Ekokommun -1,191 0,886 0,181 1,17  

Årsresultat 0,000001 0,00005 0,866 1,54  

Medelinkomst 0,0207 0,0126 0,103 2,88  

Skatteintäkt 0,000000 0,000001 0,975 3,85  

Eftergymnasial utb. 17,7 16,9 0,296 3,89  

Politik 2,07 1,04 0,047** 1,10  

Arbetslöshet  -0,194 0,209 0,355 1,58  

Sjukvård -9,1 15,5 0,560 1,25  

 



 

 48  
 

Tabell 7. Fortsättning 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

18,04% 

Befolkningstillväxt -0,00048 0,00146 0,742 3,18  

År 2013 -0,006 0,919 0,995 1,29  

1% = ***, 5% = **, 10% = * (Ingen stjärna = icke signifikant) 

 

Resultatet visar att förklaringsvariabeln ekokommun inte är signifikant på någon 

signifikansnivå och hypotesen förkastas därmed. Tabellen visar att den enda variabel som 

är signifikant är politik som är det på 5% signifikansnivå. Utöver politik är medelinkomst 

den enda variabeln som har ett p-värde nära signifikansnivån 10%. VIF-värdena har ett 

högsta värde på 3,89 vilket inte överstiger den här studiens gränsvärde. Förklaringsgraden 

på det här testet är 18,04%. 

 

7.3.3 Hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande den kommunala 

verksamheten 

I Tabell 8 presenteras resultatet för hypotestest H1b som undersöker om det finns ett 

positivt samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande den 

kommunala verksamheten. I modellen är variabeln nöjdhet gällande verksamheten den 

beroende variabeln med samma förklarings- och kontrollvariabler som tidigare test. 

 

Tabell 8. Regressionsanalys, Nöjdhet Verksamheten 

Nöjdhet Verksamheten 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

30,31% 

Intercept 45,7 13,4 0,001   

Ekokommun -1,569 0,860 0,070* 1,17  

Årsresultat 0,000002 0,000005 0,717 1,54  

Medelinkomst 0,0091 0,0123 0,458 2,88  

Skatteintäkt 0,000001 0,000001 0,023** 3,85  

Eftergymnasial utb. 33,8 16,4 0,041** 3,89  

Politik 2,61 1,01 0,010*** 1,10  

Arbetslöshet -0,097 0,203 0,632 1,58  

Sjukvård 0,2 15,1 0,992 1,25  
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Tabell 8. Fortsättning 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

30,31% 

Befolkningstillväxt -0,00085 0,00142 0,548 3,18  

År 2013 -0,563 0,893 0,530 1,29  

1% = ***, 5% = **, 10% = * (Ingen stjärna = icke signifikant) 
 

I det här testet är förklaringsvariabeln ekokommun signifikant på 10% nivå, däremot är 

det ett negativt samband vilket inte överensstämmer med hypotesen som därmed 

förkastas. De kontrollvariabler som är signifikanta är politik på 1% nivå samt 

eftergymnasial utbildning och skatteintäkt på 5% nivå. VIF-värdena som kan utläsas 

anses vara tillräckligt låga då alla understiger 5. Förklaringsgraden för modellen är 

30,31%. 

 

7.3.4 Hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande miljöfrågor 

Resultatet för hypotestest H1c som undersöker om det finns ett positivt samband mellan 

hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande miljöfrågor presenteras i Tabell 9 

nedan. I modellen är variabeln nöjdhet gällande miljöfrågor den beroende variabeln och 

förklarings- och kontrollvariabler är samma som i tidigare test. 
 

Tabell 9. Regressionsanalys, Nöjdhet Miljö 

Nöjdhet Miljö 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

24,34% 

Intercept 96,7 14,6 0,000   

Ekokommun -0,442 0,943 0,640 1,17  

Årsresultat 0,000003 0,00006 0,643 1,54  

Medelinkomst 0,0001 0,0135 0,992 2,88  

Skatteintäkt 0,000001 0,000001 0,211 3,85  

Eftergymnasial utb. 50,8 18,0 0,005*** 3,89  

Politik 1,26 1,11 0,255 1,10  

Arbetslöshet  0,353 0,222 0,114 1,58  

Sjukvård 11,1 16,5 0,502 1,25  

Befolkningstillväxt -0,00046 0,00156 0,768 3,18  

År 2013 -2,188 0,979 0,027** 1,29  

1% = ***, 5% = **, 10% = * (Ingen stjärna = icke signifikant) 
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Tabell 9 på föregående sida visar att förklaringsvariabeln ekokommun inte är signifikant 

i det här testet och därmed förkastas hypotesen. Eftergymnasial utbildning är signifikant 

på 1% nivå och år 2013 på 5% nivå. Inga av VIF-värdena överstiger det fastställda 

gränsvärdet för den här studien. Förklaringsgraden för modellen är 24,34%. 

 

7.3.5 Regressionsanalyser med observationer från år 2017 inkluderat 

För att få ett nyare perspektiv på studien har även test med observationer för år 2017 

genomförts. På grund av saknad data för en del kontrollvariabler inkluderades endast sju 

kontrollvariabler vilket medför ett mindre säkert resultat. De kontrollvariabler som 

inkluderats i de här regressionsanalyserna är politik, arbetslöshet, sjukvård, antal 

invånare, befolkningstillväxt, variabler för både år 2013 och år 2015 samt 

förklaringsvariabeln ekokommun. Som tidigare nämnt exkluderades variabeln antal 

invånare i de tidigare testen på grund av multikollinearitet men används i de här testen. 

Då variabeln skatteintäkt som hade en stark korrelation till antal invånare, inte är 

inkluderad i testen med år 2017 uppstår inte problem med multikollinearitet. De beroende 

variabler som används i testen är samma nöjdhetsindex som tidigare och observationerna 

består av 270 stycken efter att observationerna för år 2017 lagts till.  

 

De hypoteser som testats är samma som för huvudsyftet men med observationer för år 

2017 inkluderat. Då de inte tillhör studiens huvudsakliga syfte presenteras inte några 

tabeller för resultaten här, utan återfinns i Appendix 3. Regressionsmodellerna är samtliga 

signifikanta men resultaten skiljer sig något från de tidigare testen där observationerna 

för år 2017 är exkluderat. De här testen resulterade i fler signifikanta samband mellan 

hållbarhet och nöjdhet, dock är samtliga samband negativa och alla hypoteser förkastas 

därmed. Utöver det, har testen med observationer från år 2017 överlag lägre 

förklaringsgrader. 

 

Första testet (se Appendix 3, Tabell 3:1) för H1, som undersöker om det finns ett positivt 

samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet i sin helhet, har ett negativt 

signifikant resultat för förklaringsvariabeln ekokommun på 5% nivå. Kontrollvariablerna 

arbetslöshet, politik och antal invånare är signifikanta på 1% nivå.  

 

Nästa test (se Appendix 3, Tabell 3:2), H1a, ämnar undersöka om det finns ett positivt 

samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande inflytande. Även här 

finns det ett negativt samband mellan variabeln ekokommun och nöjdheten som 

undersökts. Det negativa sambandet är signifikant på 10% nivå. Variabeln politik är 

signifikant på 1% nivå och även arbetslöshet, men på 5% nivå. 

 

Det tredje testet med observationer från år 2017 inkluderat presenteras i Appendix 3, 

Tabell 3:3. Hypotesen H1b, testar huruvida det finns ett positivt samband eller inte, 

mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande den kommunala verksamheten. 

Det här testet visar likt de tidigare testen ett negativt samband, som är signifikant på 5% 

nivå. Kontrollvariablerna politik, arbetslöshet och antal invånare är signifikanta på 1% 

nivå och variabeln för år 2013 på 10% nivå.  

 

Sista hypotesen som testats med observationer från år 2017 inkluderat (se Appendix 3, 

Tabell 3:4), är H1c som undersöker om det finns ett positivt samband mellan 

hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande miljöfrågor. Testet visar inget 

signifikant resultat för förklaringsvariabeln ekokommun. Kontrollvariablerna antal 

invånare och år 2013 är signifikanta på 1% nivå samt att politik är signifikant på 5% nivå. 
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7.4 Beskrivande statistik för delsyftet 
Som bakgrund till delsyftet presenteras även här beskrivande statistik över 

observationerna då det endast är ekokommuner som inkluderats i de här testen. De 

variabler som presenteras i Tabell 10 är beroende variabler, förklaringsvariabeln 

prestation i nyckeltalen och samma kontrollvariabler som använts i huvudsyftet. Det som 

kan utläsas i tabellen är högsta och lägsta värde, medelvärde samt standardavvikelse för 

observationerna. 

 

Tabell 10. Beskrivande statistik, beroende variabler och förklaringsvariabler SEKOM 

Beskrivande statistik SEKOM 

Beroende variabler N Lägsta Högsta Medel-

värde 

Standard-

avvikelse 

Nöjdhet helhet 61 122 191 154,2 16,4 

Nöjdhet miljö 61 105,2 127,5 116,5 5 

Förklarings- och 

kontrollvariabler 

Prestation nyckeltal 61 12,4 33,56 22,8 5,37 

Årsresultat, tkr 61 -159 204 372 715 66 567 85 667 

Medelinkomst, tkr 61 202,1 331 243,7 28,2 

Skatteintäkt, tkr 61 211 310 5 527 722 2 061 204 1 604 566 

Eftergymnasial utb., 

andel 

61 0,08 0,18 0,12 0,03 

Arbetslöshet, % 61 1,9 12,6 5,2 2,3 

Sjukvård, andel 61 0,84 0,97 0,92 0,02 

Befolkningstillväxt 61 -41 2565 533,7 540,3 

Antal invånare 61 5066 137 909 51 025 39 622 

 

De hypoteser som testats i delsyftet inkluderar indexen nöjdhet i sin helhet och nöjdhet 

gällande miljöfrågor och den beskrivande statistiken för variablerna kan utläsas i Tabell 

10. Modellen består av totalt 61 observationer för samtliga variabler. Variabeln nöjdhet i 

sin helhet har en variation mellan lägst 122 och högst 191 med ett medelvärde på 154,2. 

Värdet för nöjdhet gällande miljöfrågor varierar mellan 105,2 och 127,5 med medelvärdet 

116,5. Under de beroende variablerna i tabellen kan beskrivande statistik för 

förklaringsvariabeln prestation i nyckeltalen samt för de kontrollvariabler som 

inkluderats i modellen utläsas. Likt den beskrivande statistik som presenterats till 

huvudsyftet, inkluderas inte politik i tabellen. Fördelningen för variabeln är 45 kommuner 

med en överensstämmelse mellan röstning och kommunfullmäktiges politiska riktning 

och således 16 kommuner där det inte överensstämmer. 
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Då delsyftet består av observationer från endast ekokommunerna har ytterligare en 

korrelationsmatris (se Appendix 4) gjorts för att förhindra eventuella 

multikollinearitetsproblem. Trots en del höga korrelationsvärden utöver antal invånare 

som redan uteslutits, behölls samtliga variabler då de inte påverkade modellen negativt 

och ansågs vara relevanta.  

 

7.5 Regressionsanalyser för studiens delsyfte 
I det här avsnittet presenteras resultaten av de regressionsanalyser som utförts för 

delsyftet. De tabeller som presenteras redovisar regressionskoefficienten, standardfel, p- 

och VIF-värden samt förklaringsgraden (R-sq) för regressionsanalyserna. 

Regressionsmodellerna som använts är samtliga signifikanta.  

 

7.5.1 Ekokommunernas prestation i nyckeltalen och deras invånares nöjdhet i sin 

helhet 

Resultatet för regressionsanalysen av hypotesen H2 presenteras i Tabell 11 nedan. Testet 

undersöker om det finns ett positivt samband mellan ekokommunernas prestation i 

nyckeltalen och deras invånares nöjdhet i sin helhet. Nöjdhet i sin helhet används som 

beroende variabel och förklaringsvariabeln är prestationen i nyckeltalen, 

kontrollvariablerna som inkluderats i testet är samma som i huvudsyftet.  

 

Tabell 11. Regressionsanalys, Nöjdhet Helhet SEKOM 

Nöjdhet Helhet SEKOM 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq= 

46,27% 

Intercept 179,1 92,1 0,058   

Prestation nyckeltal 0,172 0,510 0,738 2,60  

Årsresultat -0,000035 0,000030 0,251 2,25  

Medelinkomst 0,072 0,131 0,586 4,70  

Skatteintäkt 0,000004 0,000003 0,176 6,73  

Eftergymnasial utb. 184,3 95,2 0,059* 2,36  

Politik 1,38 4,09 0,737 1,14  

Arbetslöshet -2,56 1,18 0,034** 2,51  

Sjukvård -70,1 88,5 0,432 1,49  

Befolkningstillväxt -0,00060 0,00644 0,926 4,20  

År 2013 5,83 4,53 0,204 1,81  

1% = ***, 5% = **, 10% = * (Ingen stjärna = icke signifikant) 
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Som Tabell 11 visar, är prestation i nyckeltalen inte signifikant vilket innebär att H2 

förkastas. Utöver det, visar resultatet att eftergymnasial utbildningsnivå är signifikant på 

10% nivå och att arbetslöshet är signifikant på 5% signifikansnivå. Skatteintäkt har som 

Tabell 11 visar, ett högt VIF-värde på 6,73. I övrigt ligger samtliga VIF-värden under 

gränsvärdet 5. Förklaringsgraden för den här regressionsmodellen är 46,27%. 

 

7.5.2 Ekokommunernas prestation i nyckeltalen och deras invånares nöjdhet 

gällande miljöfrågor 

I Tabell 12 redovisas resultatet för hypotestestet H2a som undersöker om det finns ett 

positivt samband mellan ekokommunernas prestation i nyckeltalen och deras invånares 

nöjdhet gällande miljöfrågor. I det här testet är den beroende variabeln nöjdhet gällande 

miljöfrågor med samma förklarings- och kontrollvariabler som föregående test. 

 

Tabell 12. Regressionsanalys, Nöjdhet Miljö SEKOM 

Nöjdhet Miljö SEKOM 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

34,86% 

Intercept 104,7 30,2 0,001   

Prestation nyckeltal 0,370 0,167 0,031** 2,60  

Årsresultat -0,000014 0,000010 0,168 2,25  

Medelinkomst 0,0512 0,0428 0,237 4,70  

Skatteintäkt 0,000002 0,000001 0,072* 6,37  

Eftergymnasial utb. 49,1 31,2 0,122 2,36  

Politik -2,02 1,34 0,138 1,14  

Arbetslöshet  0,051 0,386 0,895 2,51  

Sjukvård -17,5 29,0 0,549 1,49  

Befolkningstillväxt -0,00073 0,00211 0,731 4,20  

År 2013 0,19 1,48 0,899 1,81  

1% = ***, 5% = **, 10% = * (Ingen stjärna = icke signifikant) 

 

Som kan utläsas i tabellen resulterade testet i två signifikanta variabler. 

Förklaringsvariabeln prestation nyckeltal är signifikant på 5% nivå vilket betyder att 

hypotesen bekräftas då riktningen är i enlighet med hypotesen. Kontrollvariabeln 

skatteintäkt är signifikant på 10% nivå. Skatteintäkt har ett högt VIF-värde på 6,37 men 

övriga variabler har VIF-värden under gränsvärdet. Förklaringsgraden för modellen är 

34,86%. 
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7.6 Sammanfattning av empiri 
Av de fyra hypotestest som utförts för huvudsyftet hittades ett svagt samband, dock 

negativt sådant, vilket medför att samtliga hypoteser förkastas. Det samband som hittades 

var signifikant på 10% nivå och visade att hållbarhetsarbete påverkade 

kommuninvånarnas nöjdhet negativt gällande den kommunala verksamheten. I övriga 

test för huvudsyftet är endast kontrollvariabler signifikanta där variabeln politik är en av 

de mest framträdande med signifikanta resultat på 1% och 5% i testen med nöjdhet i sin 

helhet, nöjdhet gällande inflytande och nöjdhet gällande den kommunala verksamheten. 

Även kontrollvariabeln eftergymnasial utbildning gav signifikanta resultat i tre av testen 

på 1% och 5% nivå. Övriga tre hypoteser som testade sambandet mellan hållbarhet och 

invånarnas nöjdhet i sin helhet, gällande inflytande samt miljöfrågor förkastas därmed. 

På grund av att samtliga hypoteser förkastas och endast ett svagt signifikant resultat finns, 

är den helhetliga bilden av testen för huvudsyftet således att det inte finns något samband 

mellan kommunernas hållbarhetsarbete och nöjdheten hos invånare.  

 

De test med färre kontrollvariabler men där observationer för år 2017 inkluderats, 

resulterade i fler signifikanta samband. I tre av fyra test är ekokommun signifikant men 

med negativa samband. Sambandet mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet i sin 

helhet är signifikant på 5% nivå. Med en signifikansnivå på 10% finns ett säkerställt 

negativt samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande inflytande. 

Sambandet mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande den kommunala 

verksamheten visar ett signifikant resultat på 5% nivå. Då riktningen på sambanden inte 

överensstämmer med hypoteserna förkastas samtliga. Även det fjärde hypotestestet 

förkastas då det inte är signifikant och därmed inte visar något samband alls. 

 

För studiens delsyfte testades först om det finns ett positivt samband mellan 

ekokommunernas prestation i nyckeltalen och invånarnas nöjdhet i sin helhet. Resultatet 

visade att prestationen inte är signifikant och därmed förkastas hypotesen. Det andra testet 

för studiens delsyfte, undersökte om det finns ett positivt samband mellan prestation i 

nyckeltalen och invånarnas nöjdhet gällande miljöfrågor. Förklaringsvariabeln prestation 

i nyckeltalen visade sig vara signifikant på 5% nivå och ha en positiv inverkan på 

nöjdheten gällande miljöfrågor vilket innebär att hypotesen bekräftas.  
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8. Analys och diskussion 

 

 
I det här kapitlet analyseras och diskuteras resultaten av regressionsanalyserna. Först 

utförs en analys av resultaten från huvudsyftets test med en mindre analys av testen där 

år 2017 är inkluderat. Därefter analyseras resultaten från de test som utförts för att 

besvara delsyftet och de kontrollvariabler som inkluderats i modellerna. Sedan följer en 

resultatanalys utifrån teori och tidigare forskning och avslutningsvis diskuteras 

resultatets generaliserbarhet till andra populationer.  

 

 

 

8.1 Analys av huvudsyftets resultat 
Tidigare forskning har indikerat att individers nöjdhet och välbefinnande påverkas av den 

miljö de bor i. En bättre miljö påverkar människors välbefinnande positivt och de som 

bor på ställen där exempelvis luftkvaliteten är sämre upplever en lägre nivå av 

välbefinnande. Som tidigare nämnt, är därför fokus på en mer hållbar utveckling av stor 

vikt för att kunna upprätthålla människans välbefinnande på lång sikt. De 

regressionsanalyser som utförts för huvudsyftet undersöker om Sveriges ekokommuner, 

som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor, har nöjdare invånare än övriga kommuner. 

Endast ett test visar ett svagt, negativt signifikant samband och bör därmed tolkas med 

försiktighet. Det huvudsakliga resultatet är dock, som tidigare nämnt, att det inte finns 

något samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet.  

 

Resultaten av regressionsanalyserna är något förvånande då de indikerar en riktning som 

går i motsats till den här studiens hypoteser och tidigare forskning. En möjlig orsak till 

resultatet kan vara att ekokommunernas hållbarhetsarbete inte visar sig i nöjdhetsindexen. 

Hypoteserna som testar nöjdhet i sin helhet och nöjdhet gällande inflytande inkluderar 

många aspekter som möjligtvis inte är en del av ekokommunernas huvudsakliga fokus. 

Som tidigare nämnt, arbetar ekokommunerna mot fyra hållbarhetsprinciper med fokus på 

miljöförbättrande åtgärder men även mot sociala frågor. Tre av principerna fokuserar på 

miljö, som att koncentration av ämnen från berggrunden och utsläppen från samhällets 

produktion inte får öka i naturen samt att naturresurser inte får överanvändas. Endast den 

fjärde principen fokuserar på sociala aspekter som hälsa, inflytande, kompetens, 

opartiskhet och mening. Möjligtvis har ekokommunernas arbete med de sociala frågorna 

inte kommit tillräckligt långt för att särskilja dem från de övriga kommunerna och det kan 

vara en bidragande orsak till att det inte finns något signifikant samband. 

 

Det svaga, signifikanta resultatet som visar att invånarna i ekokommuner är mindre nöjda 

med den kommunala verksamheten än övriga kommuner, tyder på att det 

hållbarhetsarbete ekokommunerna gör inte leder till nöjdare invånare. Även det kan bero 

på att det Nöjd-Medborgar-Index som använts i testet främst berör sociala frågor, 

exempelvis frågor om information och utbildning. Miljöfrågorna utgör en mindre del av 

indexet och därför ger möjligtvis inte ekokommunernas miljöengagemang utslag i 

indexet. Om de övriga kommunerna investerar mindre i miljöfrågor och istället lägger 

resurser på exempelvis ökad information eller bättre skola och äldreomsorg, märks det 

tydligare för invånarna och kan därmed medföra högre nöjdhet. 
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I det sista testet har miljöfrågor valts ut från de tre olika indexen, som anses direkt 

kopplade till miljö och övriga frågor har uteslutits. Även det testet visar dock att det inte 

finns något samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande 

miljöfrågor. Att testet inte visar något signifikant samband kan betyda att indexet inte 

inkluderar allt som påverkar invånarnas nöjdhet gällande just miljöfrågor. Det kan bero 

på att det finns mer saker kopplade till miljö än exempelvis gångvägar och 

kommunikationsmöjligheter som inkluderas i nöjdhetsindexet. Utifrån ekokommunernas 

principer gällande miljö och deras miljöinriktade nyckeltal, ligger fokus på långsiktiga 

förbättringar vilket kan göra det svårt för individer att märka någon effekt i det vardagliga 

livet. De aspekter som inkluderas i indexet är i motsats till ekokommunernas 

hållbarhetsarbete, gripbara för individen. Vad som däremot saknas är mer omfattande 

miljörelaterade problem, exempelvis luftföroreningar, användning av kemikalier och 

annan förorening av vatten och natur. Det ekokommunerna arbetar med och nyckeltalen 

de använder sig av, hör mer till den senare nämnda kategorin av miljöfrågor vilket kan 

vara en orsak till att deras hållbarhetsarbete inte ger utslag i nöjdhetsindexet. Det är en 

del av problematiken med att använda sekundärdata som inte går att skräddarsy efter 

ändamål. Dock kan det vara svårt att mäta nöjdheten gällande sådana frågor, då de 

möjligtvis är ogripbara för invånarna. Det kan även vara så att de insatser kommuner gör 

inom de nämnda områdena inte skiljer sig märkbart mellan ekokommuner och övriga.  

 

Då resultatet av ekokommunernas hållbarhetsarbete kan vara svårt för invånarna att se, 

kan den tid och de resurser som används anses vara obefogade. Rimligtvis vill invånarna, 

som betalar skatt, se resultat av investeringar kommunen gör. Däremot är exempelvis 

förbättringar inom luftkvalitet inget som ger en omedelbar effekt och kan därmed 

upplevas mer som en kostnad än något som genererar nytta eller nöjdhet. Som tidigare 

nämnt, inkluderar indexen många sociala aspekter som kan vara av stor vikt för individer 

och kräver mycket resurser. Med det i åtanke kan invånare anse att resurserna bör läggas 

där istället för på ett medlemskap i SEKOM som fokuserar på miljöaspekter. Ett 

medlemskap i SEKOM kan således ses som något negativt om invånarna anser att tid och 

resurser prioriteras felaktigt. Utifrån det bör dock testet med endast miljöfrågor visa ett 

positivt samband, då de sociala aspekterna uteslutits ur det testet och därmed inte kan 

påverka nöjdheten negativt. Varför det ändå inte finns något samband kan bero på de 

kostnader som är förknippade med hållbarhetsarbete. Även om hållbarhetsarbete oftast 

uppfattas som något positivt och nödvändigt i dagens samhälle är möjligtvis individer 

inte alltid beredda att betala kostnaden. Individer vill eventuellt inte göra mer än andra 

eller drabbas av kostnader som gynnar andra än dem själva. Om exempelvis en kommun 

investerar resurser i miljövänlig kollektivtrafik, gynnas även närliggande kommuner av 

insatsen. Det kan även finnas en uppfattning om att enskilda insatser inom hållbarhet inte 

gör någon märkbar skillnad i det stora sammanhanget och uppfattas därmed som en 

onödig kostnad.  

 

Det huvudsakliga resultatet i samtliga test är att det inte finns ett samband mellan 

hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet. Det kan således bero på att de positiva 

effekterna av hållbarhetsarbete inte väger upp kostnaderna och nöjdheten blir därmed 

oförändrad. Som tidigare nämnt, har möjligtvis ekokommunerna ett för stort fokus på 

miljöaspekter medan andra sociala frågor blir lidande. Det går även konkret applicera på 

hur resurser och investeringar prioriteras i kommuner överlag. Då hållbarhetsarbete alltid 

medför en kostnad och kommuner har begränsade resurser kan satsningar inom hållbarhet 

betyda att andra områden blir lidande. Om kommunen exempelvis investerar i 

luftförbättrande åtgärder, kan det höja nöjdheten inom just den aspekten men sänka 
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nöjdheten i någon annan, vilket leder till att den totala effekten uteblir. En utebliven effekt 

på nöjdheten medför att hållbarhetsarbete inte påverkar nöjdheten varpå det inte finns ett 

samband. 

 

Ytterligare en faktor som bör analyseras vid den här typen av test är problematiken med 

orsaksriktningen. Det är något som diskuterats tidigare i studien under 6.7.1 

Regressionsanalys, men då testen visar en riktning som skiljer sig från förväntningarna 

är en djupare analys nödvändig. Den här studien har utgått från att hållbarhetsarbete leder 

till högre nöjdhet hos invånarna, vilket är det rimliga antagandet utifrån tidigare 

forskning. Däremot finns det fortfarande en risk att riktningen går åt andra hållet, att 

nöjdheten påverkar huruvida de är ekokommun eller inte. I sådant fall skulle det vara 

möjligt att endast kommuner med låg nöjdhet hos invånarna väljer att gå med i en 

organisation som SEKOM i ett försök att förbättra nöjdheten. Det skulle följaktligen 

medföra att det främst är kommuner med låg nöjdhet som blir ekokommuner vilket skulle 

kunna förklara det marginellt negativa sambandet. Även omvänt, kan kommuner med 

nöjda invånare välja att behålla sin situation som den är och därför anse att ett 

medlemskap i SEKOM inte tillför något. Det marginellt negativa samband som finns 

mellan ekokommun och nöjdhet skulle därmed kunna förklaras genom att kommuner med 

mindre nöjda invånare går med i SEKOM medan kommuner med redan nöjda invånare 

inte gör det.  

 

Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne med ständigt utvecklande riktlinjer och lagar. Därmed 

är ett rimligt antagande att de flesta kommuner arbetar med hållbarhet i någon 

utsträckning, oavsett ekokommun eller inte. Den här studiens utgångspunkt är dock att 

ekokommuner, med sitt ställningstagande, bör ha hunnit längre i sitt hållbarhetsarbete än 

övriga kommuner. Att det huvudsakliga resultatet inte visar något samband mellan 

hållbarhetsarbete och nöjdhet kan bero på att även övriga kommuner arbetar med 

hållbarhet, men på andra sätt. Hållbarhet är ett omfattande ämne och inkluderar många 

olika aspekter vilket kan medföra att kommuner väljer att arbeta med hållbarhet på olika 

sätt men att den totala effekten på invånarnas nöjdhet inte skiljer sig märkbart. Det skulle 

i sådant fall medföra att det inte finns någon skillnad mellan kommunerna eller att 

skillnaden inte är tillräckligt stor för att ge utslag i testen. En annan förklaring kan vara 

att det finns en skillnad mellan grupperna men att det inte påverkar nöjdheten, eller 

möjligtvis att det sätt ekokommunerna arbetar med hållbarhet inte motsvarar vad som gör 

invånarna nöjda. Även om det är vad studien utgått från, kan det vara möjliga orsaker till 

att testen inte är signifikanta. Det kan även vara så att invånarnas nöjdhet inte påverkas 

så mycket av miljön som tidigare forskning visat. Att inget signifikant samband finns i 

de här testen kan bero på att en stor del av tidigare forskning fokuserat på prestation och 

resultat. Till skillnad från det, undersöks i huvudsyftet om hållbarhetsarbete oberoende 

prestation, påverkar nöjdheten. Eventuellt kan kommuner vara medlemmar i SEKOM 

endast för att visa upp en fin bild utan att göra det som förväntas. Hållbarhetsarbete och 

prestation analyseras djupare under delsyftet.  

 

I testen där observationer för år 2017 inkluderats förkastas alla fyra hypoteser. 

Hypoteserna som testades var samma som för huvudsyftet. I tre av fyra hypoteser finns 

ett negativt samband där förklaringsvariabeln ekokommun är signifikant på 5% eller 10% 

nivå. Testen innehåller fler observationer än de tidigare, då ytterligare ett år är inkluderat 

för kommunerna. Även om signifikanta resultat finns ger inte de här modellerna en 

fullständig bild av sambandet. En orsak till det är att flera kontrollvariabler uteslutits på 

grund av bristande data från år 2017 vilket medför att resultatet blir mer osäkert. Med 
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färre kontrollvariabler får modellerna även en lägre förklaringsgrad än i testen utan 

observationer från år 2017. Även om resultaten av testen är osäkra indikerar de en negativ 

riktning på sambanden. Att hållbarhetsarbete påverkar nöjdheten negativt kan ha samma 

förklaringar som diskuterats till det marginellt negativa sambandet i huvudsyftet. 

  

Sammanfattningsvis är majoriteten av testen inte signifikanta och där signifikanta 

samband finns, är säkerheten lägre och resultaten bör tolkas med försiktighet. Trots att 

testen med observationer från år 2017 inkluderat visar tre av fyra signifikanta samband, 

bedöms säkerheten med de testen vara låg på grund av få kontrollvariabler. Därmed är 

den helhetliga bilden att det inte finns något samband mellan hållbarhetsarbete och 

invånarnas nöjdhet även efter att testen med observationer från år 2017 har tagits hänsyn 

till.  

 

8.2 Analys av delsyftets resultat 
De tidigare testen visar inget positivt samband mellan hållbarhetsarbete och invånarnas 

nöjdhet. Till skillnad från vad som testas i huvudsyftet har majoriteten av tidigare 

forskning fokuserat på prestation och faktiska resultat. Som tidigare nämnt, finns en risk 

att kommuner är medlemmar i SEKOM för att visa en bra bild utåt. Med det i åtanke 

testades även ekokommunernas prestation och huruvida det genererar nöjdare invånare 

eller inte, då kommunerna möjligtvis måste prestera för att det ska ge någon effekt. De 

ekokommuner som presterat väl i nyckeltalen med fokus på miljö bör, utifrån vad den 

tidigare forskningen redovisat, ha nöjdare invånare. Resultaten från testen visar att det 

inte finns något signifikant samband mellan ekokommunernas prestation i nyckeltalen 

och invånarnas nöjdhet i sin helhet. Däremot visar det sig, med en signifikansnivå på 5%, 

att det finns ett positivt samband mellan ekokommunernas prestation i nyckeltalen och 

invånarnas nöjdhet gällande miljöfrågor.  

 

Som tidigare nämnt, innehåller indexet för nöjdhet i sin helhet många aspekter vilka 

möjligtvis inte stämmer överens med det arbete ekokommuner utför. Likt de orsaker som 

kan påverka att de tidigare testen inte är signifikanta, kan liknande orsaker påverka även 

test med prestationen. Däremot skiljer det sig vid det test som innehåller nöjdhetsindex 

gällande miljöfrågor, där prestationen påverkar nöjdheten positivt medan endast ett 

medlemskap i SEKOM inte gör det. Med det i åtanke, är det möjligtvis inte innehållet i 

nöjdhetsindexet gällande miljöfrågor som resulterar i ett icke signifikant resultat som 

tidigare nämnt, även om det skulle kunna vara en orsak. Det som dock måste tas hänsyn 

till, är att det är två skilda test med olika förklarande variabler samt olika populationer 

vilket ger olika resultat.  

 

Det samband som finns går i linje med vad tidigare forskning visat, att en bättre miljö är 

positivt för människors nöjdhet. I huvudsyftet undersöktes endast om att vara 

ekokommun påverkar invånarnas nöjdhet positivt. Resultatet av testen visade inget 

positivt samband men det gjorde ett av de två testen som utfördes för delsyftet. I och med 

att delsyftets test endast utfördes på gruppen ekokommuner kan resultatet bara 

generaliseras till medlemmar i SEKOM och inte till övriga kommuner. Vad som kan 

analyseras utifrån resultatet är att ett aktivt val att vara ekokommun inte i sig ökar 

nöjdheten hos invånarna. När de väl är en ekokommun krävs det även att de presterar för 

att göra invånarna nöjda. De kommuner som går med i SEKOM gör det förmodligen av 

olika skäl. En anledning kan vara att medlemskapet endast är till för att visa upp en 

ansvarstagande bild av kommunen medan andra kommuner går med för att de brinner för 

det SEKOM står för, arbetar mot och deras hållbarhetsprinciper. Det kan resultera i olika 
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ambitionsnivåer och därmed vara en orsak till att prestationer skiljer sig bland 

ekokommunerna. Vad som framgår av studiens resultat är att det inte räcker som 

ekokommun att endast arbeta med hållbarhet eller att framstå som en hållbar kommun, 

de måste även prestera. 

 

8.3 Analys och tolkning av kontrollvariabler 
Förklaringsgraden visar hur stor del av den beroende variabeln som kan förklaras av 

modellen (Studenmund, 2014, s. 51). Generellt har samtliga regressionsmodeller i den 

här studien låga förklaringsgrader. I cross-sectional data är det däremot vanligt att 

förklaringsgraden är låg då det är svårt att kvantifiera skiljaktigheterna mellan 

observationerna (Studenmund, 2014, s. 52). En anledning till de låga förklaringsgraderna 

kan vara att alla aspekter som påverkar nöjdheten inte har identifierats eller inkluderats 

som kontrollvariabler i den här studien. I samtliga test finns det kontrollvariabler som är 

signifikanta och därmed kan det vara intressant att analysera om riktningen på sambanden 

överensstämmer med förväntningarna.  

 

Variabeln politik är signifikant med ett positivt samband i flera av testen och därmed 

påverkas nöjdheten positivt för invånare i kommuner där kommunfullmäktige har samma 

riktning som majoriteten av rösterna. Utifrån teori och den tidigare forskningen är det 

rimligt att invånare vars vilja inom politiken går i enlighet med kommunfullmäktige är 

mer nöjda. Även variabeln skatteintäkt påverkar invånarnas nöjdhet positivt vilket 

innebär att kommuner som har högre skatteintäkt även har nöjdare invånare. Som nämnts 

tidigare, bidrar skatteintäkt till resurser som kommunerna använder för diverse 

investeringar till förmån till invånarna. Att skatteintäkt påverkar nöjdheten positivt är 

därmed sannolikt. Där variabeln eftergymnasial utbildning är signifikant, visar sambandet 

en positiv riktning. Utifrån de resultaten är nöjdheten högre i kommuner där andelen 

invånare med eftergymnasial utbildning är högre. Det är även något som framgått i 

tidigare forskning som visat att nivån av utbildning hos befolkningen kan påverka 

välbefinnandet positivt och därmed verkar utfallet rimligt. I de fall variabeln arbetslöshet 

är signifikant fastställs arbetslöshet påverka invånarnas nöjdhet negativt. Utfallet är 

logiskt utifrån tidigare forskning som använt ökad sysselsättning, och indirekt minskad 

arbetslöshet, i enlighet med ökat välbefinnande. Variabeln för år 2013 är signifikant med 

ett negativt samband i tre test totalt. Att år 2013 är en variabel som minskar nöjdheten 

hos kommuninvånare indikerar att något negativt skedde under året. Sådana negativa 

händelser skulle exempelvis kunna vara lågkonjunktur eller annat övergripande som inte 

går specificera utifrån variabeln.  

 

Antal invånare användes endast som kontrollvariabel i testen där observationer från år 

2017 inkluderats. Variabeln visar ett svagt positivt samband, vilket innebär att kommuner 

med fler invånare har nöjdare befolkning. Det stämmer överens med uppfattningen om 

att en kommun med många invånare innebär att befolkningen trivs med platsen att bo på 

och är därmed nöjda. Med ett stort antal invånare kan kommunen få bättre ekonomiska 

förutsättningar för att investera i service eller bekvämligheter som kan höja invånarnas 

nöjdhet.  

 

Trots att testens förklaringsgrader överlag är låga har samtliga variabler som kunnat 

identifieras genom ett logiskt tankesätt och tidigare forskning inkluderats i studien. 

Däremot finns bevisligen andra faktorer som påverkar individers nöjdhet som är 

oidentifierade i den här studien. Nöjdhet och välbefinnande är subjektiva och breda 

begrepp samt att det finns skiljaktigheter mellan individer om vad som är viktigt. Det 
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medför svårigheter att identifiera alla aspekter nöjdheten beror på. Sammanfattningsvis, 

har samtliga inkluderade kontrollvariablerna som är signifikanta en riktning som 

överensstämmer med förväntningarna. 

  

8.4 Resultatet kopplat till tidigare forskning och teori  
I den här delen analyseras studiens resultat utifrån teorier och tidigare forskning. De 

teorier som använts i den här studien anses fortsatt relevanta och bidrar till ytterligare 

förklaring av resultaten. Samtliga resultat är utöver den tidigare analysen även möjliga att 

förklara genom teorierna och tidigare forskning. Den här studien har utgått från att 

ekokommuner är bättre än övriga kommuner utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Antagandet beror dels på att de aktivt tagit beslut om att arbeta med hållbarhet och att de 

faktiskt rapporterar prestation i form av nyckeltal som berör miljöfrågor. De 

systemorienterade teorierna som är uppdelade i legitimitets-, intressent- och 

institutionella teorin, förklarar relationen mellan sociala, politiska och ekonomiska 

aspekter och fokuserar på intressenterna (Gray et al., 1996, s. 45-47). Utgångspunkten är 

att skapa förståelse för att samhället behöver information och därmed är det viktigt att 

den redovisas. Att ekokommunerna rapporterar sin prestation bör enligt legitimitetsteorin 

bidra till att kommunerna uppfattas som legitima genom att redovisa sitt agerande till sina 

intressenter som i det här fallet är invånarna i kommunerna. Studiens resultat visar dock 

att ekokommuner inte har nöjdare invånare gällande miljöfrågor vilket kan bero på att 

invånarna inte fått vad de förväntat sig. 

  

Utifrån legitimitetsteorin kan nämligen ett agerande som skiljer sig från vad 

intressenterna förväntar sig istället skada legitimiteten och det sociala kontraktet kan 

brytas. Ekokommunerna kan enligt resultatet därmed ha förväntat sig mer av 

medlemskapet i SEKOM utan att få se tillräckliga resultat av det. I ett sådant fall uppfyller 

ekokommunernas agerande inte önskemålen från invånarna. När gruppen ekokommuner 

undersöks, framgår däremot att de kommuner med god prestation i nyckeltalen även har 

nöjdare invånare gällande miljöfrågor. De som har presterat bra inom gruppen, verkar 

således uppfylla invånarnas förväntningar. För att invånarna ska kunna se om deras 

förväntningar uppfylls av kommunens agerande och prestation krävs redovisning av det. 

Tidigare forskning har visat att miljörapportering måste öka, för att minska 

informationsgapet och öka transparens (Fortes, 2002). Det kan vara något som 

ekokommunerna behöver i större utsträckning än övriga kommuner för att motivera 

medlemskapet i SEKOM. Ekokommunerna måste möjligtvis utifrån den här studiens 

resultat, teorier och tidigare forskning, öka kommunikationen till invånarna som behöver 

förståelse för vad hållbarhetsarbetet kan ge på lång sikt. Resultatet antyder således att 

även om medlemmar i SEKOM redovisar nyckeltal som en del i deras hållbarhetsarbete, 

är det inte tillräckligt för att utmärka sig i jämförelse med övriga kommuner. Som tidigare 

nämnt, kan även hållbarhetsredovisning vara ett sätt att visa upp en förskönad bild av 

verkligheten, vilket utifrån den här studiens resultat inte ger något om invånarna inte kan 

se ett verkligt resultat av hållbarhetsarbetet. 

 

Att bara visa upp en bra bild eller endast presentera siffror utan ett resultat som går ta på 

kan även förklara att det inte finns något positivt samband mellan hållbarhetsarbete och 

invånarnas nöjdhet. Den institutionella teorin beskriver att institutioner kan ha en målbild 

de strävar efter och vill efterlikna (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152) vilket skulle kunna 

förklara att ett medlemskap i SEKOM inte innebär något mer än just ett medlemskap på 

papper. Nöjdheten gällande inflytande och hur verksamheten sköts har testats, vilka 

innefattar frågor som inkluderar påverkan och förtroende till kommunen samt bemötande 
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och tillgänglighet. De aspekterna är något som enligt intressentteorin är viktiga då aktörer 

bör ta vara på intressenternas vilja och åsikter. I motsats till hypoteserna har resultatet en 

negativ riktning, det finns ett marginellt signifikant samband mellan ekokommuner och 

invånarnas nöjdhet gällande verksamheten. Det visar att ekokommunerna har mindre 

nöjda invånare än övriga kommuner, vilket tyder på att det inte lyckats identifiera och 

följa intressenternas vilja i ämnet. Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det inte 

räcker att endast bli ekokommun då invånarna förväntar sig att de utöver medlemskapet 

även presterar. Om ekokommunen inte agerar som förväntat kan medlemskapet istället 

ge en negativ eller utebliven effekt. En sådan negativ effekt skulle kunna förklara det 

marginellt negativa sambandet, att ekokommuner har mindre nöjda invånare än övriga. 

En utebliven effekt kan eventuellt förklara att det inte skiljer sig mellan ekokommuner 

och övriga. 

 

Ekokommuner arbetar, som tidigare nämnts, med samtliga delar av hållbarhet men 

fokuserar framförallt på de naturliga, miljömässiga aspekterna. Enligt four-capital model 

måste alla aspekter i samhället samverka som en helhet, för att uppnå välbefinnande 

(Ekins, 2000, s. 51). De aspekter som inkluderas i modellen utgår från fyra olika kapital; 

det sociala, naturliga, fysiska samt humankapital (Ekins, 1992, s. 149). Då även sociala, 

fysiska och humankapital behövs och måste samverka för att välbefinnande ska uppnås 

kan resultatet av den här studien indikera att ekokommunerna behöver mer fokus på de 

faktorerna. Då alla kapital behövs i samverkan för att skapa välbefinnande kan det således 

betyda att ekokommuner inte arbetar med de sociala, fysiska och humana kapitalen 

tillräckligt, vilket resulterar i att ekokommuner inte når högre nöjdhet än övriga 

kommuner. Samtliga nöjdhetsindex som använts i studiens hypoteser inkluderar frågor 

som tillhör den sociala aspekten. Resultaten kan bero på att ekokommunerna lägger mest 

resurser på miljörelaterade insatser och försummar det sociala. Således kan 

ekokommunerna eventuellt fokuserat på det naturliga kapitalet framför de övriga, som 

enligt modellen är lika viktiga för att nå välbefinnande. Det kan vara en förklaring till att 

det huvudsakliga resultatet är att det inte finns något samband mellan hållbarhetsarbete 

och invånarnas nöjdhet.  

 

Resultatet av studien visar, som nämnt ovan, att ekokommuner som presterar bättre än 

andra ekokommuner i nyckeltalen har nöjdare invånare gällande miljöfrågor. Nyckeltalen 

de arbetar med och redovisar handlar främst om utsläpp, exempelvis koldioxidutsläpp 

från industrin och andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken. Om kommunen har god 

prestation i nyckeltalen bör det därmed betyda låga utsläpp. Det, i relation till högre 

nöjdhet indikerar att tidigare forskning går i enlighet med den här studiens resultat 

gällande miljöfrågor. Många tidigare studier indikerar nämligen att bättre luftkvalitet ökar 

välbefinnandet eller att ökade utsläpp påverkar välbefinnandet negativt (Fitzroy et al., 

2012; Welsch, 2002; Welsch, 2006; Luechinger, 2009). Tidigare forskning har även visat 

att närhet till kommunikationer, vatten och natur samt möjlighet att sopsortera är viktigt 

för välbefinnandet. De faktorerna ingår i det index som visar nöjdheten gällande 

miljöfrågor och därmed stämmer studiens resultat överens även med tidigare forskning 

gällande de aspekterna.  

 

Sammanfattningsvis, kan huvudsyftets resultat bero på att testen inte tar hänsyn till 

prestationen av hållbarhetsarbete utan endast om de är ekokommun eller inte. Tidigare 

studier har fokuserat på prestation och mätbara värden, exempelvis luftkvalitet eller 

utsläpp, något som visat sig påverka välbefinnandet. Därmed kan de icke signifikanta 

resultaten bero på att, som tidigare nämnt, många ekokommuner endast är “fina på 
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papper” utan att det innebär bättre luftkvalitet eller andra miljörelaterade fördelar. De 

ekokommuner som faktiskt presterat i nyckeltalen bör däremot ha bättre luftkvalitet och 

mindre utsläpp än de ekokommuner som presterat sämre. Således framgår det även i 

nöjdheten hos deras invånare och förklarar det positiva signifikanta samband som finns. 

 

8.5 Resultatets generaliserbarhet 
I följande del diskuteras om den här studiens resultat är möjligt att generalisera till en 

annan population. En studies generaliserbarhet avgörs ofta redan vid val av 

undersökningsobjekt och vilket urval som görs (Johansson Lindfors, 1993, s. 162). Då 

det här är en totalundersökning ska resultaten av studien gälla för samtliga Sveriges 

kommuner. Något som dock kan ha påverkat resultatet och därmed även 

generaliserbarheten, är det bortfall som finns. Som tidigare nämnts under 6.2 

Bortfallsanalys, har den här studien ett relativt stort bortfall på grund av att en del 

kommuner inte tillhandahåller fullständig information. Under samma avsnitt diskuterades 

även risken för skevhet gällande storlek på kommunerna. Där fastställs att det inte finns 

någon sådan skevhet i den här studien. Det, tillsammans med tillräckligt många 

observationer gör studien möjlig att generalisera till hela populationen. För att kunna 

generalisera studiens resultat till andra länders regioner krävs det att de är så lika Sveriges 

kommuner som möjligt. De test som genomförts för delsyftet inkluderar endast 

ekokommuner vilket medför att de resultaten endast kan generaliseras till den gruppen 

kommuner. Då ekokommuner är något som endast finns i Sverige kan det vara svårt att 

generalisera det resultatet till andra länder. Om det i andra länder finns organisationer för 

kommuner eller regioner som är likvärdiga SEKOM kan en generalisering däremot vara 

möjlig.  

 

Ytterligare en aspekt som behöver analyseras är att de flesta kommuner används två 

gånger i samma test. En observation för år 2013 och en för år 2015, i de test där år 2017 

inkluderas används därmed samma kommun ibland tre gånger. Det betyder att 

observationerna till viss utsträckning är relaterade till varandra vilket kan påverka 

resultaten. Dock anses det inte vara något problem för den här studien då kommunerna är 

enskilda observationer oavsett år och ingen förändring mellan år ämnas undersökas. 
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9. Slutsats 

 
 

I följande kapitel redovisas studiens slutsats utifrån de resultat som givits med 

återkoppling till studiens problemformulering och syfte. Därefter diskuteras studiens 

teoretiska och praktiska bidrag efterföljt av förslag till fortsatt forskning i ämnet. 

Avslutningsvis diskuteras studiens etiska och samhälleliga aspekter. 

 

 

 

9.1 Studiens slutsats 

Den här studien har för avsikt att besvara problemformuleringen “Finns det ett samband 

mellan Sveriges kommuners hållbarhetsarbete och nöjdheten hos deras invånare?”. För 

att undersöka det är hypoteser utifrån teorier och tidigare forskning fastställda vilka i ett 

senare skede har testats. För att bredda studien har även hypoteser för ett delsyfte 

presenterats för att testa huruvida prestationen inom ekokommunernas nyckeltal påverkar 

nöjdheten hos invånarna eller inte. Studiens huvudsakliga resultat visar att det överlag 

inte finns något signifikant samband mellan hållbarhetsarbete och nöjdhet. Däremot 

indikerar resultaten att ekokommunernas prestation i nyckeltalen bidrar till högre nöjdhet 

hos invånarna gällande miljöfrågor. Därmed besvaras studiens problemformulering, dock 

med motstridiga resultat. Slutsatsen av studien är således att det inte räcker att endast 

arbeta med hållbarhet, utan för att öka nöjdheten hos invånarna krävs även prestation eller 

resultat.  

 

9.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
I föregående delar har studiens resultat analyserats och möjliga orsaker till resultatet 

fastställts. Utifrån resultatet ämnar den här delen av kapitlet att analysera hur resultatet 

bidrar till minskat forskningsgap inom ämnet. Vidare beskrivs studiens bidrag till 

kommunerna, då de är studiens målgrupp. Hur övriga intressenter i samhället kan 

påverkas eller dra nytta av studiens resultat behandlas under kommande del 9.4 Etiska 

och samhälleliga aspekter. Syftet med den här studien är bland annat att öka kunskap om 

hållbarhetsarbete och huruvida det påverkar nöjdheten eller inte. Som tidigare nämnt, 

saknas det omfattande forskning som fokuserar på den offentliga sektorn. Den här studien 

fokuserar på den kommunala sektorn, som är en del av den offentliga. Genom det, bidrar 

studien till ökad kunskap inom området och därmed minskat forskningsgap. Då tidigare 

studier fokuserat på den privata sektorn som är vinstdrivande, är det inte alltid möjligt att 

applicera resultatet på den offentliga som har andra drivkrafter. Då kommunerna måste 

agera i invånarnas intresse och har ansvar över deras välmående krävs ett annat fokus. I 

den här studien har mer subjektiva aspekter inkluderats då hållbarhet har undersökts i 

relation till invånarnas nöjdhet. Genom att inkludera det subjektiva begreppet nöjdhet 

istället för finansiella aspekter, är studien applicerbar på den offentliga sektorn. Det bidrar 

till forskning som är mer anpassad till hur hållbarhet bör studeras idag och främst inom 

den offentliga sektorn. Studien lägger även grund för fortsatt forskning som beskrivs 

djupare i nästa avsnitt 9.3 Förslag till fortsatt forskning.  

 

Den ökade kunskap studien bidrar med, kan följaktligen även ge bättre förutsättningar för 

kommuner vid beslut om framtida planering inom hållbarhet. Studiens resultat bidrar med 

ökad kunskap om både vad som gör kommuninvånarna nöjdare och mindre nöjda samt 

även vad som faktiskt inte påverkar deras nöjdhet. Sett till studiens marginellt signifikanta 
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resultat och det faktum att det i huvudsak inte finns ett samband, kan kommuner genom 

den här studien få en tydlig bild av att ett medlemskap i SEKOM inte höjer nöjdheten hos 

invånarna. Vad resultaten kan bidra med till kommunerna är kunskapen om att invånarna 

inte bryr sig om vad som ser bra ut på papper. Det är även möjligt att eventuella positiva 

effekter av medlemskapet neutraliseras av negativa åsikter som exempelvis att det endast 

är en kostnad. Däremot ger studiens resultat i delsyftet en uppfattning om att när 

kommunen väl är medlem i SEKOM, kan invånarnas nöjdhet öka om kommunen faktiskt 

presterar inom hållbarhetsarbetet.  

 

Kunskapen studiens signifikanta resultat bidrar med är främst att prestation är mer 

relevant än att se bra ut på papper. Resultatet ger en klar bild av hur framförallt 

ekokommunerna kan bredda sin kunskap om hur de bör förhålla sig till sitt medlemskap 

i SEKOM. Utöver ekokommunerna, kan även övriga kommuner dra fördel av resultatet 

då de blir medvetna om att vara ekokommun inte påverkar invånarnas nöjdhet. Om de 

planerar att bli ekokommun bör de följaktligen endast gå med om de har hög ambition att 

prestera inom de nyckeltal och hållbarhetsaspekter SEKOM arbetar med, då prestation 

gynnar invånarnas nöjdhet. Utifrån studiens resultatanalys kan även kommuner bli 

medvetna om att ekokommunerna eventuellt har för stort fokus på miljöaspekter som 

invånarna inte ser resultat av. SEKOMs hållbarhetsarbete berör frågor där resultatet 

främst visar sig på lång sikt eller eventuellt att individen inte ser det alls. Kommunerna 

kan dra nytta av den vetskapen genom att ha i åtanke att det bör vara av intresse att 

tydliggöra vad de arbetar mot och att det (förhoppningsvis) inte påverkar sociala frågor 

eller annat som berör invånarna negativt.  

 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 
Hållbarhet är överlag ett välstuderat ämne men forskning har framförallt fokuserat på den 

privata sektorn. Då den privata sektorn och företag överlag är vinstdrivande är det 

förståeligt att tidigare forskning om hållbarhetsarbete fokuserat på företagens perspektiv 

och huruvida det finns ett samband mellan hållbarhet och finansiell prestation eller inte. 

Inom den offentliga sektorn finns fortfarande ett forskningsgap, vilket den här studien 

ämnat bidra till att minska. Däremot finns det fortfarande outforskade områden. Den 

offentliga sektorn kan ha andra motiv än den privata till att arbeta med hållbarhet, då de 

inte är vinstdrivande. Vad som inte framgår av den här studien eller tidigare forskning är 

vilka bakomliggande faktorer som motiverar kommuner eller andra offentliga 

organisationer att arbeta med hållbarhet. Därmed är ett förslag till fortsatt forskning att 

utföra kvalitativa undersökningar som ämnar undersöka bakomliggande motiv till att 

offentliga sektorn arbetar med hållbarhet. Då den här studien visar att prestation inom 

hållbarhet är viktigt för ekokommuner, kan studier med ett huvudsakligt fokus på faktisk 

prestation vara intressant. 

 

Tidigare forskning har visat att hållbarhetsarbete och miljö på olika sätt kan påverka 

individers välbefinnande vilket underbyggde hypoteserna om att de kommuner som 

arbetar med hållbarhet bör ha nöjdare invånare. Begreppen välbefinnande eller nöjdhet är 

dock subjektiva och kan tolkas på olika sätt. Det som därför föreslås till fortsatt forskning 

är djupare studier som skapar förståelse för människors välbefinnande. De studier som 

utförts gällande välbefinnande utgår framförallt från panelundersökningar eller 

enkätstudier. Därmed skulle kvalitativa studier i ämnet ge en ökad förståelse kring vilka 

underliggande orsaker som gör människor nöjda och varför. Utifrån det, kan studier 

utformas för att ta reda på mer specifikt vad kommuner kan göra i sitt hållbarhetsarbete 

för att öka invånarnas nöjdhet.  
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Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka förändring över tid gällande 

hållbarhetsarbete. Den här studien har inte undersökt några tidsmässiga förändringar men 

då investeringar och arbete inom hållbarhet kan vara långsiktiga och eventuellt inte ger 

resultat på en gång kan det vara relevant att undersöka. 

 

9.4 Etiska och samhälleliga aspekter 
Som nämnt många gånger tidigare i den här studien är hållbar utveckling och miljöarbete 

något som är omdiskuterat och ständigt aktuellt. Det medför att den här studien och 

kunskapen den bidrar med är relevant ur en samhällelig aspekt. I och med att kommunen 

dessutom är befolkningens närmsta aktör i det stora hela är inriktningen mot kommuner 

extra relevant ur ett samhälleligt perspektiv. Vad studien bidrar med är främst en breddad 

kunskap om kommunernas arbete samt vad som faktiskt kan eller inte kan påverka 

samhällets nöjdhet. Studien bidrar även med en medvetenhet till samhället om att det inte 

spelar någon roll att endast försöka visa upp en bra bild utåt. Utöver en generellt ökad 

kunskap bidrar även resultatet till vetskapen om att prestation är viktigt. Att kommunerna 

blir medvetna om det kan för samhället betyda att fler kommuner börjar arbeta aktivt med 

hållbarhet och vill prestera i området. Det är allmänt känt att det krävs samarbete och att 

många bidrar för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför bör studiens kunskapsbidrag 

kunna motivera fler inom samhället att tillsammans arbeta mot ett bättre totalresultat. 

 

Angående etik inom forskning nämner Bryman (2011, s. 127) att forskare bör agera i 

hänsyn till individer som ingår i studien och hur de behandlas. De etiska frågorna gäller 

främst integritet, anonymitet, frivillighet och konfidentialitet (Bryman, 2011, s. 131). Då 

den här studien använder offentlig sekundärdata som redan existerar, deltar inga 

respondenter. Därmed finns inga respondenter att informera om studien eller få 

godkännande från. Datan innehåller inga personuppgifter samt är offentlig för 

allmänheten. Även om det inte anses finnas någon problematik kring de etiska aspekterna 

i den här studien, är det viktigt att vara medveten om vad som gäller. Det är även viktigt 

att studien genomförts med ett objektivt synsätt, vilket betyder att den inte vinklats utifrån 

egna åsikter och värderingar (Johannessen & Tufte, 2003, s. 18). Personliga värderingar 

påverkar dock alltid studiens process till viss del (Bryman, 2011, s. 143), men genom 

kunskap om risken med värderingar samt en redogörelse av författarnas förförståelse i 

ämnet kan den minimeras. Den information som använts och publiceras genom den här 

studien har hanterats med respekt. För att visa upp det riktiga resultatet har studien en 

omfattande presentation över samtliga test, även de test som inte gått i enlighet med 

studiens förväntningar.  
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10. Sanningskriterier 

 

 
I det avslutande kapitlet beskrivs studiens reliabilitet samt möjlighet till replikation 

efterföljt av en diskussion om studiens validitet. 

 

 

 

10.1 Reliabilitet och replikation 

Enligt Bryman (2009, s. 43) behandlar reliabilitet om studien kan genomföras på nytt och 

få samma resultat eller om resultatet av studien påverkats av slumpmässiga händelser. 

Graden av reliabilitet är särskilt intressant för kvantitativa studier då det är viktigt att 

måtten som använts i studien är stabila (Bryman, 2009, s. 43). För hög reliabilitet måste 

studien enligt Bryman (2009, s. 43) vara möjlig att replikera vilket innebär att den kan 

upprepas och få ett likartat resultat. I den här studien upplevs reliabiliteten som hög, då 

studien bör vara möjligt att utföra igen och få liknande resultat. Den data som använts är 

sekundärdata vilken är tillgänglig för allmänheten och därmed kan vem som helst samla 

in och utföra samma test. För att kunna replikera studien är det även viktigt att 

datainsamlingen och databearbetningsmetoder noggrant beskrivits vilket har redogjorts 

för i kapitel 6. Praktisk metod. Det är avgörande att författarna av studien har ett objektivt 

förhållningssätt under studiens gång och inte påverkar den med individuella värderingar 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 18). Som tidigare nämnt, har ett objektivt synsätt använts 

under studieprocessen och de metoder som använts för insamling och bearbetning av data 

har beskrivits utförligt. Då det är totalundersökningar som utförts ska resultatet vara 

generaliserbart till hela befolkningen. Studiens bortfall är dock en svaghet för den här 

studiens reliabilitet. Det positiva med totalundersökning däremot, är att inget urval har 

utförts vilket höjer reliabiliteten och tar bort risken för urvalsfel. Sammanfattningsvis 

anses studien ha både hög replikerbarhet och reliabilitet. 

 

10.2 Validitet 
Validitet är ett kriterium som behandlar om studien faktiskt mäter det den avser mäta 

(Bryman, 2009, s. 43). I det här avsnittet diskuteras valideringsprocessens olika typer; 

begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Bryman, 2009, s. 43-45). 

 

Begreppsvaliditet handlar om huruvida de mått som används i studien är reliabla och 

verkligen mäter det begrepp som avses mätas (Bryman, 2009, s. 44). Data som används i 

studien måste även vara relevant för att svara till studiens problemformulering (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 108). I den här studien används framförallt index gällande invånarnas 

nöjdhet och frågan rör främst de måttens validitet. Johansson Lindfors (1993, s. 118) 

menar att det vid sekundärdata kan uppstå problem med begreppsvaliditeten då 

existerande data analyseras på nytt. Sekundärdata kan följaktligen resultera i att det inte 

tillhandahålls tillräckligt med information (Johansson Lindfors, 1993, s. 118). Indexen 

som används i den här studien är framtagna av SCB för att mäta just invånarnas nöjdhet 

och då de används på samma sätt i den här studien bör måtten ha hög validitet. Det som 

kan ifrågasättas är begreppsvaliditeten för måttet prestation i hållbarhetsfrågor som 

används till delsyftet. Det har skapats specifikt för den här studien utifrån SEKOMs 

nyckeltal. De siffror som presenterats av ekokommunerna anses vara pålitliga, det som 

dock kan påverka validiteten är att siffrorna i efterhand är bearbetade. Databearbetningen 
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är däremot genomförd med försiktighet och noggrannhet vilket är beskrivet under 6.5 

Databearbetningsmetod och anses därmed ha hög begreppsvaliditet. 

 

Intern validitet har att göra med kausala samband, att en variabel orsakar en annan och 

om slutsatsen är hållbar (Bryman, 2009, s. 44). Det finns en risk att orsakssambandet i 

själva verket beror på andra variabler (Bryman, 2009, s. 44). I den här studien rör den 

interna validiteten huruvida nöjdheten hos invånarna beror på om de bor i ekokommuner 

eller inte, samt om ekokommunernas prestation i nyckeltal leder till nöjdare invånare. För 

att kontrollera det, har kontrollvariabler inkluderats i regressionsmodellerna samt att en 

korrelationsmatris utförts för att finna eventuella variabler med hög korrelation. Extern 

validitet behandlar huruvida studien kan generaliseras till en större population eller om 

resultaten endast kan härröras till undersökningsobjekten (Bryman, 2009, s. 44). 

Resultaten av studien anses vara generaliserbara och därmed ha extern validitet. 

Generaliserbarheten diskuterades djupare under 8.5 Resultatets generaliserbarhet.  
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Appendix 1 – Studiens kommuner 
 

Övriga kommuner (52st) Ekokommuner (38st) 

Upplands Väsby Malung-Sälen Värmdö 

Vallentuna Leksand Huddinge 

Järfälla Rättvik Haninge 

Botkyrka Hofors Upplands-Bro 

Salem Sandviken Södertälje 

Nykvarn Berg Solna 

Danderyd Umeå Nacka 

Vaxholm Skellefteå Sigtuna 

Knivsta Gällivare Nynäshamn 

Oxelösund Piteå Håbo 

Flen  Gnesta 

Kinda  Nyköping 

Åtvidaberg  Eskilstuna 

Motala  Trosa 

Nässjö  Mjölby 

Lessebo  Jönköping 

Alvesta  Älmhult 

Markaryd  Nybro 

Torsås  Burlöv 

Kalmar  Kävlinge 

Olofström  Hörby 

Sölvesborg  Helsingborg 

Svalöv  Laholm 

Staffanstorp  Kungsbacka 

Lomma  Lerum 

Svedala  Borås 

Sjöbo  Karlstad 

Bromölla  Kungsör 

Partille  Avesta 

Tjörn  Härnösand 

Tanum  Nordanstig 

Karlsborg  Gävle 

Bengtsfors  Söderhamn 

Svenljunga  Sundsvall 

Tibro  Robertsfors 

Alingsås  Jokkmokk 

Skövde  Luleå 

Tidaholm  Boden 

Arvika   

Säffle   

Örebro   

Arboga   
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Appendix 2 – Studiens ekvationer 

 
Ekvation 1. Kommunernas hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet i sin helhet 

𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡 𝑖 sin ℎ𝑒𝑙ℎ𝑒𝑡𝑖

= 𝛼 + 𝛽1(𝐸𝑘𝑜)𝑖 + 𝛽2(Å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽3(𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡)𝑖

+ 𝛽4(𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡)𝑖 + 𝛽5(𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖

+ 𝛽6(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘)𝑖 + 𝛽7(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)𝑖 + 𝛽8(𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑)𝑖

+ 𝛽9(𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 + 𝛽10(Å𝑟 2013)𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Ekvation 2. Kommunernas hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande 

inflytande 

𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡 𝑔ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖

= 𝛼 + 𝛽1(𝐸𝑘𝑜)𝑖 + 𝛽2(Å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽3(𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡)𝑖

+ 𝛽4(𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡)𝑖 + 𝛽5(𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖

+ 𝛽6(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘)𝑖 + 𝛽7(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)𝑖 + 𝛽8(𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑)𝑖

+ 𝛽9(𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 + 𝛽10(Å𝑟 2013)𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Ekvation 3. Kommunernas hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande den 

kommunala verksamheten 

𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡𝑔ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖

= 𝛼 + 𝛽1(𝐸𝑘𝑜)𝑖 + 𝛽2(Å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽3(𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡)𝑖

+ 𝛽4(𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡)𝑖 + 𝛽5(𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖

+ 𝛽6(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘)𝑖 + 𝛽7(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)𝑖 + 𝛽8(𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑)𝑖

+ 𝛽9(𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 + 𝛽10(Å𝑟 2013)𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Ekvation 4. Kommunernas hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande 

miljöfrågor 

𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡 𝑔ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑗ö𝑓𝑟å𝑔𝑜𝑟𝑖

= 𝛼 + 𝛽1(𝐸𝑘𝑜)𝑖 + 𝛽2(Å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽3(𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡)𝑖

+ 𝛽4(𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡)𝑖 + 𝛽5(𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖

+ 𝛽6(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘)𝑖 + 𝛽7(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)𝑖 + 𝛽8(𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑)𝑖

+ 𝛽9(𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 + 𝛽10(Å𝑟 2013)𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Ekvation 5. Kommunernas hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet i sin helhet 

med observationer för år 2017 inkluderat 

𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡 𝑖 sin ℎ𝑒𝑙ℎ𝑒𝑡𝑖

= 𝛼 + 𝛽1(𝐸𝑘𝑜)𝑖 + 𝛽2(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘)𝑖 + 𝛽3(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)𝑖

+ 𝛽4(𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑)𝑖 + 𝛽5(𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒)𝑖

+ 𝛽6(𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 + 𝛽7(Å𝑟 2013)𝑖 + 𝛽8(Å𝑟 2015)𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Ekvation 6. Kommunernas hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande 

inflytande med observationer för år 2017 inkluderat 

𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡 𝑔ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖

= 𝛼 + 𝛽1(𝐸𝑘𝑜)𝑖 + 𝛽2(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘)𝑖 + 𝛽3(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)𝑖

+ 𝛽4(𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑)𝑖 + 𝛽5(𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒)𝑖

+ 𝛽6(𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 + 𝛽7(Å𝑟 2013)𝑖 + 𝛽8(Å𝑟 2015)𝑖 + 𝜀𝑖 
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Ekvation 7. Kommunernas hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande den 

kommunala verksamheten med observationer för år 2017 inkluderat 

𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡 𝑔ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖

= 𝛼 + 𝛽1(𝐸𝑘𝑜)𝑖 + 𝛽2(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘)𝑖 + 𝛽3(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)𝑖

+ 𝛽4(𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑)𝑖 + 𝛽5(𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒)𝑖

+ 𝛽6(𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 + 𝛽7(Å𝑟 2013)𝑖 + 𝛽8(Å𝑟 2015)𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Ekvation 8. Kommunernas hållbarhetsarbete och invånarnas nöjdhet gällande 

miljöfrågor med observationer för år 2017 inkluderat 

𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡 𝑔ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑗ö𝑓𝑟å𝑔𝑜𝑟𝑖

= 𝛼 + 𝛽1(𝐸𝑘𝑜)𝑖 + 𝛽2(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘)𝑖 + 𝛽3(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)𝑖

+ 𝛽4(𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑)𝑖 + 𝛽5(𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒)𝑖

+ 𝛽6(𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 + 𝛽7(Å𝑟 2013)𝑖 + 𝛽8(Å𝑟 2015)𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Ekvation 9. Ekokommunernas prestation i nyckeltalen och deras invånarnas 

nöjdhet i sin helhet 

𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡 𝑖 sin ℎ𝑒𝑙ℎ𝑒𝑡𝑖

= 𝛼 + 𝛽1(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑖 + 𝛽2(Å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽3(𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡)𝑖

+ 𝛽4(𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡)𝑖 + 𝛽5(𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖

+ 𝛽6(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘)𝑖 + 𝛽7(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)𝑖 + 𝛽8(𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑)𝑖

+ 𝛽9(𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 + 𝛽10(Å𝑟 2013)𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Ekvation 10. Ekokommunernas prestation i nyckeltalen och deras invånarnas 

nöjdhet gällande miljöfrågor 

𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡 𝑔ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑗ö𝑓𝑟å𝑔𝑜𝑟𝑖

= 𝛼 + 𝛽1(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑖 + 𝛽2(Å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽3(𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡)𝑖

+ 𝛽4(𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡)𝑖 + 𝛽5(𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖

+ 𝛽6(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘)𝑖 + 𝛽7(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)𝑖 + 𝛽8(𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑)𝑖

+ 𝛽9(𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 + 𝛽10(Å𝑟 2013)𝑖 + 𝜀𝑖 
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Appendix 3 – Regressionsanalyser med observationer för år 

2017 inkluderat  

 
Tabell 3:1. Regressionsanalys, Nöjdhet Helhet med år 2017 inkluderat 

Nöjdhet Helhet med observationer från år 2017 inkluderat 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

24,86% 

Intercept 174,7 25,0 0,000   

Ekokommun -4,39 2,02 0,031** 1,13  

Politik 9,94 2,28 0,000*** 1,06  

Arbetslöshet -2,197 0,378 0,000*** 1,07  

Sjukvård -19,7 27,9 0,480 1,24  

Antal invånare 0,000157 0,000051 0,002*** 3,67  

Befolkningstillväxt -0,00112 0,00309 0,718 3,71  

År 2013 -3,36 2,60 0,198 1,71  

År 2015 -1,61 2,38 0,498 1,42  

1% = ***, 5% = **, 10% = * (Ingen stjärna = icke signifikant) 

 

 

Tabell 3:2. Regressionsanalys, Nöjdhet Inflytande med år 2017 inkluderat 

Nöjdhet Inflytande med observationer från år 2017 inkluderat 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

10,52% 

Intercept 45,73 9,01 0,000   

Ekokommun -1,371 0,728 0,061* 1,13  

Politik 3,112 0,824 0,000*** 1,06  

Arbetslöshet -0,345 0,136 0,012** 1,07  

Sjukvård -6,4 10,1 0,526 1,24  

Antal invånare 0,000006 0,000018 0,750 3,67  

Befolkningstillväxt -0,00081 0,00112 0,466 3,71  
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Tabell 3:2. Fortsättning 

 

 

Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

10,52% 

År 2013 -0,742 0,940 0,430 1,71  

År 2015 -0,108 0,857 0,899 1,42  

1% = ***, 5% = **, 10% = * (Ingen stjärna = icke signifikant) 

 

 

Tabell 3:3. Regressionsanalys, Nöjdhet Verksamheten med år 2017 inkluderat 

Nöjdhet Verksamheten med observationer från år 2017 inkluderat 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

21,62% 

Intercept 56,31 8,82 0,000   

Ekokommun -1,720 0,713 0,017** 1,13  

Politik 3,045 0,807 0,000*** 1,06  

Arbetslöshet -0,436 0,134 0,001*** 1,07  

Sjukvård -2,86 9,84 0,772 1,24  

Antal invånare 0,000074 0,000018 0,000*** 3,67  

Befolkningstillväxt -0,00082 0,00109 0,454 3,71  

År 2013 -1,671 0,920 0,070* 1.71  

År 2015 -0,771 0,839 0,359 1,42  

1% = ***, 5% = **, 10% = * (Ingen stjärna = icke signifikant) 

 

 

Tabell 3:4. Regressionsanalys, Nöjdhet Miljö med år 2017 inkluderat 

Nöjdhet Miljö med observationer från år 2017 inkluderat 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

16,47% 

Intercept 105,30 9,71 0,000   

Ekokommun -0,723 0,786 0,358 1,13  

Politik 1,995 0,889 0,026** 1,06  
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Tabell 3:4. Fortsättning 

 Koefficient Standardfel P-värde VIF R-sq = 

16,47% 

Arbetslöshet -0,134 0,147 0,364 1,07  

Sjukvård 10,5 10,8 0,336 1,24  

Antal invånare 0,000063 0,000020 0,002*** 3,67  

Befolkningstillväxt -0,00016 0,00120 0,894 3,71  

År 2013 -3,32 1,01 0,001*** 1,71  

År 2015 -0,918 0,924 0,321 1,42  

1% = ***, 5% = **, 10% = * (Ingen stjärna = icke signifikant) 
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Appendix 4 – Korrelationsmatris för delsyfte 

 
Korrelationsmatris för delsyfte, förklarings- och kontrollvariabler 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Prestation 1,000         

2. Årsresultat -0,133 1,000        

3. Medelinkomst -0,629 0,144 1,000       

4. Skatteintäkt -0,289 0,669 0,210 1,000      

5. Eftergymn. utb. -0,298 0,386 0,475 0,606 1,000     

6. Politik 0,075 0,195 0,097 0,056 0,112 1,000    

7. Arbetslöshet 0,208 0,144 -0,619 0,195 -0,223 -0,047 1,000   

8. Sjukvård -0,270 0,261 0,152 0,113 0,082 0,122 -0,162 1,000  

9. Antal invånare -0,292 0,684 0,149 0,991 0,549 0,037 0,256 0,144 1,000 

10. Befolkn.tillv. -0,458 0,464 0,197 0,804 0,349 -0,057 0,215 0,172 0,848 
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