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SAMMANFATTNING 
 
Idag får vi ständigt ny information om de växande miljöproblem som finns i samhället. 
Under 1990-talet ökade antalet företag som redovisade miljöinformation i 
miljöredovisningar. Man kan se att det var de företag med störst miljöpåverkan som 
utvecklade sin miljöredovisning snabbast. Idag ligger företag inom skogs- och 
pappersindustrin långt fram i utvecklandet av miljöredovisning. För att en verksamhet 
ska vara lönsam bör företaget göra sina åtgärder och sin kommunikation trovärdig. 
Detta innebär att trovärdigheten i miljöredovisningen sätts i fokus. I takt med att 
intressenter blir allt mer miljömedvetna ställer de högre krav på att företag skall uppvisa 
en trovärdig miljöredovisning som skall spegla det miljöarbete som företaget bedriver. 
Syftet med denna uppsats var att förklara faktorer som anställda, kunder och 
leverantörer anser ha stor betydelse för att en miljöredovisning skall anses trovärdig. 
Uppsatsen grundar sig på en survey med intressenter; anställda, kunder och 
leverantörer, från skogs- och pappersindustrin. Den övergripande slutsatsen med 
undersökningen är att intressenterna anser alla informationskvalitativa faktorer inom 
miljöredovisning som viktiga. Resultatet av undersökningen tyder dock på att 
tillförlitlighet och relevant information är de viktigaste faktorerna för att intressenter 
skall anse en miljöredovisning som trovärdig. 



 
 

ABSTRACT 
 
Today, we are constantly receiving information about the increasing strains on the 
environment in our society. During the 1990´s there was an increase in the number of 
organizations which reported their environmental information in an environmental 
accounting report. Organizations that have the most developed environmental 
accounting reports are also the organizations with the greatest strains on the 
environment. Today, organizations within the pulp and paper industry have come far in 
the development of their environmental accounting reports. In order for a business to 
survive it is necessary to make its actions and communication trustworthy. This means 
that trustworthiness is an essential aspect of an environmental accounting report. As 
stakeholders are becoming more aware of the environment they also demand that 
organizations present a trustworthy environmental accounting report that reflects the 
environmental efforts within the organization. The purpose with this essay is to explain 
factors that employees, customers and suppliers believe are of great importance in order 
to make an environmental accounting report trustworthy. We carried out a survey that 
covered stakeholders; employees, customers and suppliers within the pulp and paper 
industry. Our survey concludes that stakeholders value all the factors of information 
quality as important. The outcome of the study seems to be that truthfulness and 
relevance are the most important factors in order for stakeholders to consider an 
environment accounting report as trustworthy.  
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FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 
 
Figur 1: Intressentmodell (Björnsjö & Erhardsson, 1997). 
Figur 2: Informationskvalitativa faktorer som bör ställas på redovisningsinformationen 
              enligt RR/IASB. 
Figur 3: Sammanfattning av teoretisk referensram. 
 
TABELL 1: Sammanfattning av empirin. 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel presenterar vi den problemdiskussion som ligger till grund för uppsatsen. 
Sedan följer uppsatsens syfte och vi redogör även för definitioner och avgränsningar. 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Idag får vi ständigt ny information om de växande miljöproblem som finns i samhället. 
Det är främst modern teknik och modern civilisation som skapar dessa miljöproblem 
(Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2000). Alltfler anser att det industrialiserade 
samhällets anspråk på naturen inte kan fortgå då det sker en allt snabbare förbrukning av 
naturresurser och oroväckande slitage av oersättlig natur. Miljöfrågor har integrerats så 
som självklara frågor för såväl politiker, myndigheter som företag (Hallin & Hultman, 
2002). 
 
Under 1990-talet ökade antalet företag som redovisade miljöinformation i sin 
årsredovisning eller i separata miljöredovisningar1. I vissa länder och inom vissa 
branscher kunde man närmast tala om en explosionsartad utveckling (Bergström, 
Catasús & Ljungdahl, 1998). Man kan även se att det var de företag med störst 
miljöpåverkan som utvecklade sin miljöredovisning snabbast. Idag ligger företag inom 
skogs- och pappersindustrin långt fram i utvecklandet av miljöredovisning (Artsberg, 
2003). Intresset för miljöredovisning och miljöinformation i årsredovisningar är stort 
och företag försöker aktivt bidra till utvecklingen av redovisningen av miljöarbete 
(Larsson, 1997). 
 
All form av redovisning förväntas underlätta för intressenter till företag att fatta 
rationella beslut. Att ett företag skapar legitimitet mot dess omgivning är ett sätt att 
underlätta intressenternas beslutsfattande. Förutom legitimitet finns det även andra 
funktioner som påverkar intressenternas användning av redovisningen, exempelvis makt 
och språk (Mellemvik, Monsen & Olson, 1988). Till skillnad från den ekonomiska 
redovisningen har direkta riktlinjer för miljöredovisningens innehåll saknats. 
Undantaget är de miljöredovisningar som lämnats av miljöcertifierade verksamheter 
(Larsson, 1999). Jämfört med ekonomisk redovisning används miljöredovisning för 
närvarande mer i kvalitativ bemärkelse för att ge en allmän förståelse för miljöfrågor 
och därmed sammanhängande risker och som ett utvisande av resultatnivåer. I takt med 
att miljöredovisningen hamnar mer i centrum och i takt med att praxis avseende 
rapportering av miljökonsekvenser och resultat blir mer avancerad, kommer intressenter 
att finna att miljöredovisningen blir allt viktigare (Westermark, 1999). 
 
Inom miljöredovisning förekommer det att företagen ger uttryck för oklart formulerade 
eller kanske till och med motsägelsefulla värderingsmässiga ställningstaganden som 
företagens officiella miljöpolicy2 bygger på (Westermark, 1999). En verksamhets 
överlevnad kräver inte bara ett bra miljöarbete: att genomföra och kommunicera. Det 
gäller även att göra sina åtgärder och sin kommunikation trovärdig (Larsson, 1995). Det 
är viktigt att uppgifterna som lämnas i en miljöredovisning presenteras i enlighet med 
dess miljömässiga innebörd och verklighet snarare än i juridiska termer. Bättre 

                                                 
1 Se 1.3 för definition av miljöredovisning 
2 Se 1.3 för definition av miljöpolicy 
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enhetlighet och därmed ökad trovärdighet för miljöredovisningar är en nödvändighet. 
Detta innebär att trovärdigheten i miljöredovisningen sätts i fokus (Westermark, 1999). 
 
Företag utsättas ofta för påtryckningar från miljömedvetna intressenter och krav på 
miljöanpassning av verksamheten (Ljungdahl, 1998). I och med ökade kunskaper inom 
miljöområdet har kunder blivit alltmer medvetna om de val som kan och bör göras ur 
miljösynpunkt. Där kunderna ställer miljökrav på produkten och tillverkaren måste 
leverantören i sin tur undersöka sina leverantörer och entreprenörer ur miljösynpunkt 
(Larsson, 1997). Även anställda är en viktig intressent då de är den grupp som skall 
genomföra miljöarbetet och se till att de miljömål som ledningen har beslutat uppnås 
(Jakobsson & Jakobsson, 1999). 
 
I takt med att intressenter blir allt mer miljömedvetna ställer de högre krav på att företag 
uppvisar en trovärdig miljöredovisning som skall spegla det miljöarbete som företaget 
bedriver. Vilka är då de mest betydelsefulla faktorerna för att intressenter inom skogs- 
och pappersindustrin skall anse att en miljöredovisning är trovärdig?  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som anställda, kunder och 
leverantörer inom skogs- och pappersindustrin anser ha stor betydelse för att en 
miljöredovisning skall anses trovärdig. 
 
1.3 Definitioner 
 
Miljöredovisning 
 
Miljöredovisning kan vara en beskrivning av ett företags totala miljöarbete. Den 
redogör då för miljöarbetets alla delar oavsett om det låter sig göras i siffror eller bara i 
ord. Den kan innehålla en redogörelse för miljöpolicy och andra riktlinjer som företaget 
antagit för sitt miljöarbete. Den kan även omfatta planerade aktiviteter, kort- och 
långsiktiga mål samt företagets vision för det framtida miljöarbetet (Larsson, 1995). 
 
Miljöpolicy 
 
Visionen i ett företag ger basen till företagets miljöpolicy. Policyn skall berätta om 
företagets avsikter och principer för hur man handlar när det gäller verksamheten och 
dess miljöpåverkan. Den utgör grunden för att fastställa och följa upp miljömålen. 
(Jakobsson & Jakobsson, 1999) 
 
1.4 Avgränsning – Intressenter 
 
Vi valde att avgränsa intressenterna till anställda, kunder och leverantörer. Anledning 
till att vi avgränsade till just dessa fyra intressentgrupper var att vi ansåg det rimligt med 
tanke på den begränsade tid vi hade för att genomföra undersökningen. En annan 
anledning till avgränsningen var tillgängligheten till intressenterna. Dessa tre 
intressentgrupper ansåg vi vara möjliga att nå till skillnad från exempelvis 
intressentgrupper som allmänhet, stat och kommun och konkurrenter. 
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2. METOD 
 
I detta kapitel ger vi en beskrivning av tillvägagångssättet vid skrivandet av uppsatsen. 
Först presenteras den övergripande ansatsen sedan redogör vi för hur vi fått tag på 
lämplig litteratur och vilken undersökningsmetod vi valt. Kapitlet innehåller även 
redogörelse för datainsamlingsmetod, val av respondenter och uppsatsens giltighet och 
trovärdighet. 
 
2.1 Metodansats 
 
Det metodsynsätt vi valde att utgå från i undersökningen var ett aktörssynsätt. Eftersom 
vårt syfte med uppsatsen var att förklara vilka faktorer som anställda, kunder och 
leverantörer inom skogs- och pappersindustrin ansåg vara av stor betydelse för att en 
miljöredovisning skall anses trovärdig ansåg vi att aktörsynsättet var lämpligt.  
Aktörsynsättet utgår från hur aktörerna tolkar, bedömer och handlar i olika situationer. 
Ett aktörssynsätt innebär därför att vi söker förståelse för verkligheten och problemen 
utifrån hur systemets aktörer, personer i olika roller som finns inom systemet, uppfattar 
situationen (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Den metodansats vi valde att använda oss av är i huvudsak deduktiv. Deduktion innebär 
att man utgår från teorin och gör en logisk slutledning som leder fram till resultatet 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Denna metodansats ansåg vi vara mest lämplig 
för att kunna besvara vårt syfte med uppsatsen. Detta innebar att vi utgick från vår 
teoretiska referensram när vi genomförde den empiriska undersökningen. 
Undersökningsresultaten jämförde vi sedan mot teorin och drog slutsatser.  
 
Data som samlades in för undersökningen var kvalitativ. En anledning till att vi valde 
att göra en kvalitativ undersökning är att den möjliggör en bättre bild av de enskilda 
aktörerna vilket är bra för oss då vi använt oss av aktörsynsättet (Holme & Solvang, 
1997). Att vi valde att samla in kvalitativ data beror också på att kvalitativa 
undersökningar tenderar att uppfatta ord som den centrala analysenheten. En kvalitativ 
undersökning baserar sina slutsatser på data såsom attityder, värderingar, 
föreställningar, etcetera (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
2.2 Litteraturstudie 
 
Innan vi började söka efter litteratur diskuterade vi vilka teorier som skulle kunna vara 
relevanta för vår uppsats. Vi började med att göra en litteraturstudie för att hitta relevant 
fakta om det ämnesområde vi valt. Vi använde oss av katalogerna Lucia och Libris. Vi 
använde även databaserna Business Source Elite, Artikelsök, Affärsdata, Emerald och 
Libris artikeldatabas. De sökord vi använde oss av var: miljöredovisning, miljöledning, 
miljöledningssystem, environmental management systems, environmental accounting, 
trovärdighet och informationskvalité, legitimitet, legitimacy theory, stakeholder view of 
the firm, functions of accounting. Vi använde oss även av källförteckningar från tidigare 
skrivna uppsatser. Litteratursökningen ägde rum under perioden mars-april 2003. 



METOD 

4 

2.3 Undersökningsmetod 
 
Vi använde oss av en survey som undersökningsmetod. Detta gjorde vi eftersom vi ville 
komma åt flera olika intressentgrupper och förklara just deras syn på faktorer som har 
stor betydelse för att en miljöredovisning skall anses trovärdig. En surveyundersökning 
är beskrivande eller förklarande och innefattar ofta en kartläggning av människors 
attityder och handlingsmönster. En survey har som syfte att ge en ögonblicksbild av 
verkligheten och i begreppet ”survey” ligger också en outtalad idé om att 
undersökningen skall ha en bred och omfattande täckning. Fokus på ögonblicksbilden 
innebär att surveyundersökningen avser aktuella förhållanden och strävan efter att 
undersöka hur saker och ting är vid tidpunkten för datainsamlingen (Denscombe, 2000).  
 
2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Den information som vi var intresserade av i vår undersökning var primärdata eftersom 
den samlades in speciellt för den här undersökningen. Insamling av primärdata kan ske 
på två olika sätt, antingen via observationer eller via frågemetoder (Lekvall & Wahlbin, 
1993). Vi använde oss av frågemetoden telefonintervjuer. För oss passade det bra att 
göra telefonintervjuer då respondenterna var utspridda över hela landet. Anledning till 
att vi inte gjorde intervjuerna på plats var att kostnaderna skulle bli alltför höga. En 
annan orsak var att vi hade begränsat med tid för att genomföra intervjuerna. Fördelarna 
med telefonintervjuer är att det framförallt är billigare och går relativt fort att genomföra 
(Denscombe, 2000). Telefonintervjuer har även en hög svarsfrekvens och man kan på 
ett enkelt sätt ställa följdfrågor (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
På grund av att två av respondenterna var väldigt upptagna ville de göra intervjuerna via 
e-post. E-postintervju är ett relativt billigt sätt att genomföra en intervju och det är 
respondent som väljer tidpunkt att besvara frågorna. (Zikmund, 2000). 
 
2.4.1 Val av respondenter 
 
Vi började med att välja ut fem stycken företag inom skogs- och pappersindustrin. 
Anledningen till att vi valde företag inom denna bransch var att de har kommit långt i 
utvecklingen av miljöredovisning. De fem företagen valde vi subjektivt genom att söka 
på Internetsidan evreka. Sökorden vi använde var ”företag inom skogs- och 
pappersindustri och miljöredovisning”. Där fick vi upp en lista över samtliga företag 
och ur denna lista valde vi ut de fem företagen. Vi ringde till växeln i varje företag och 
presenterade oss och vårt ärende. Personen i växeln kopplade oss sedan till den person 
inom respektive intressentgrupp, anställd, kund och leverantör, som var mest lämpad att 
hjälpa oss. De flesta vi pratade med första gången blev också våra respondenter, men i 
vissa fall blev vi hänvisade vidare. De anställda som vi intervjuat arbetar alla på 
respektive företags labbavdelning. De respondenter som tillhör intressentgruppen 
kunderna arbetar alla på respektive företags inköpsavdelning. De leverantörer som 
deltagit i intervjuerna arbetar som marknads- eller försäljningsansvariga. Anledningen 
till vi valde dessa tre intressentgrupper var att vi ansåg att dessa intressenter var möjliga 
att ”nå och komma i kontakt med”.   
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2.5 Giltighet och trovärdighet 
 
Innan vi genomförde telefonintervjuerna utformade vi en intervjuguide utifrån vår 
teoretiska referensram. Varje fråga i intervjuguiden formulerades med öppna 
svarsalternativ för att det skulle finnas utrymme för respondenterna att prata fritt runt 
ämnet. Intervjuguiden skickades sedan ut till respektive respondent via e-post. Vi 
skickade ut vår intervjuguide till respondenterna några dagar innan intervjun så att 
respondenten kunde gå igenom frågorna på egenhand utan påverkan från oss. Innan vi 
skickade ut vår intervjuguide lät vi fyra personer läsa igenom frågorna och kontrollera 
att frågorna var enkla att förstå och att det inte var ledande frågor. Dessa fyra personer 
var alla studenter vid Luleå Tekniska Universitet.  Vi gav varje respondent möjligheten 
att vara anonym för att därigenom få så uppriktiga svar som möjligt. Intervjuguiden 
finns i bilaga 1. 
 
När vi genomförde intervjuerna använde vi oss av en högtalartelefon och en diktafon 
vilket gav oss möjlighet att kontrollera svaren i efterhand. Under varje intervju gjorde vi 
även minnesanteckningar vilka vi sedan jämförde med de registrerade svaren på 
diktafonen. Ett problem med att använda sig av en diktafon under intervjuerna är att det 
kan påverka svaren och att respondenternas spontanitet minskar (Denscombe, 2000). 
Nackdelar med telefonintervjuer är att de måste innehålla tämligen enkla frågor. Det går 
inte heller att visa bilder eller andra visuella exempel. Intervjuareffekt kan även 
förekomma. Intervjuareffekten innebär att den som intervjuar och respondenten kan 
påverka varandra under intervjun (ibid.).  
 
Vid intervjutillfällena försökte vi undvika att ställa ledande frågor genom att vi följde 
den tidigare utformade intervjuguiden. I samband med att vi skickade ut intervjuguiden 
till respektive respondent förklarade vi utifrån vilket perspektiv (anställda, kund eller 
leverantör) de skulle besvara frågorna. Detta för att varje intressentgrupp skulle tolka 
och besvara frågorna utifrån samma förutsättningar. Med detta ville vi uppnå en bättre 
kvalité på informationen som samlades in under intervjuerna.  
 
Trots att vi vid utformande av intervjuguiden försökte att formulera tydliga och 
relevanta frågor var det ändå svårt att få helt jämförbar information inom varje 
intressentgrupp. Detta eftersom varje respondent hade egna synpunkter, åsikter och fick 
prata fritt runt ämnet. Direkt efter varje intervju sammanställde vi materialet skriftligt. 
Därefter skickade vi tillbaka sammanställningarna till respondenterna för att kontrollera 
att vi uppfattat svaren korrekt. Det var endast en av respondenterna som hade 
kompletteringar till sin sammanställda intervju.  
 
Ett problem i undersökningen är att vi inte vet om de två respondenterna som svarade 
via e-post uppfattade frågorna på rätt sätt då vi inte hade möjlighet att förklara frågorna 
vid eventuella oklarheter. Eftersom vi inte hörde respondenternas röster kunde vi inte 
heller, till skillnad från telefonintervjuerna, avgöra om respondenterna var osäkra eller 
säkra på de svar de lämnade. Vi vet heller inte med säkerhet om det verkligen var 
personerna i fråga som besvarade frågorna. Svaren får de två respondenterna som 
svarade via e-post utmärkte sig inte från svaren vi samlat in via telefonintervjuer.  
 
När vi genomfört intervjuerna visade det sig att intressentgruppen leverantörer använde 
sig av sina kunders miljöredovisningar i relativt liten utsträckning. Detta var dock inget 
stort problem då vi hade utformat intervjuguiden med många generella frågor om 
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miljöredovisning. Det gjorde att leverantörernas svar var lika användbara i analysen 
som de övriga två intressentgruppernas svar.  
 
Majoriteten av våra respondenter ville vara anonyma då de tyckte att frågorna var 
ganska personliga. Vi ansåg det därför mest lämpligt att låta samtliga respondenter vara 
anonyma så att ingen skulle känna sig ”uthängd”. En annan anledning till att vi lät alla 
respondenter vara anonyma var att om vi endast nämnt några respondenter vid namn 
kunde man utifrån detta räkna ut vilka företag de arbetade för och göra jämförelser 
mellan de olika företagen. Detta ville vi inte skulle ske då uppsatsens syfte var att 
förklara vilka faktorer som intressenter inom skogs- och pappersindustrin anser en 
trovärdig miljöredovisning bör innehålla.  
 
Ett problem i undersökningen var att vi planerade att genomföra 15 intervjuer, men 
endast fick svar av 13 respondenter. Inom intressentgrupperna anställda och 
leverantörer var det därför bara fyra av fem som medverkade i undersökningen. Att vi 
hade relativ få respondenter medförde att vi var försiktiga med att dra generella 
slutsatser. 
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3. TEORI 
 
I det här kapitlet beskriver vi den referensram som ligger till grund för den empiriska 
studien. Vi börjar med att göra en beskrivning av miljöredovisningens intressenter. 
Sedan redogör vi för funktioner inom miljöredovisning följt av en beskrivning av 
trovärdig miljöredovisning. Sist gör vi en sammanfattning av vår teoretiska referensram 
i form av en analysmodell. 
 
3.1 Miljöredovisningens intressenter 
 
Vi kommer i detta avsnitt att utgå från hur intressenter använder informationen från en 
årsredovisning. Detta kopplar vi sedan till hur intressenter använder informationen från 
ett företags miljöredovisning.  
 
3.1.1 Intressentteorin 
 
Intressentteorin används för att på ett deskriptivt sätt beskriva hur företag är uppbyggda 
i termer av en sammansättning av aktörer med gemensamma eller konkurrerande 
intressen, det vill säga en intressentmodell av företaget (Donaldson & Preston, 1995; i 
Ljungdahl 1999). Begreppet intressent indikerar att det handlar om aktörer eller grupper 
som har någon form av intresse i ett företags verksamhet (Ljungdahl, 1999). Intressenter 
ger bidrag till och kräver belöning från företaget. Intressenten stannar kvar i 
förhållandet endast så länge som nyttan är lika stor som uppoffringen (Lundahl & 
Skärvad, 1982). Exempel på intressenter kan vara långivare, anställda, ägare, kunder, 
leverantörer, företagsledning och stat och kommun (ibid.). Se figur 1.  
 

 
 Figur 1 – Intressentmodell (Björnsjö & Erhardsson, 1997). 
 
 
3.1.2 Hur intressenter använder en miljöredovisning 
 
Den externa redovisningens syfte är att kommunicera information om företagets 
ekonomi till olika intressenter och då främst till intressenter utanför företaget. För att 
intressenter skall kunna bedöma ett företag externt är årsredovisningen ett av det 
viktigaste underlag för att få relevant information (Andersson, Ekström, Gabrielsson, 
1990). Vid utformandet av en årsredovisning är det svårt att möta varje enskild individs 
behov. Olika intressenter har olika informationsbehov och det kan vara så att 
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informationsbehovet även varierar mellan individer inom en och samma grupp 
(Björnsjö & Erhardsson, 1997). 
 
Anställda 
 
För anställda är det relativt enkelt att få den information de vill ha genom exempelvis 
iakttagelser i företaget. Årsredovisningen kan då vara en viktig handling för att 
kontrollera att den interna informationen förmedlas på ett korrekt sätt. För de anställda 
som inte har tillgång till någon intern information blir årsredovisningen viktigare 
(Smith, 1997). Information om företaget och hur företaget agerar är viktig för att de 
anställda skall uppleva anställningstrygghet (Andersson et al, 1990). De är intresserade 
att veta om företagets framtida ekonomi kommer att vara god så att de kan behålla sin 
anställning eller om lönsamheten kommer att försämras vilket kan resultera i minskad 
anställningstryggheten (Smith, 1997). För att få vara kvar i företaget krävs det att det 
går bra för företaget och därför vill de anställda ha uppgifter om företagets verksamhet 
(Andersson et al, 1990). För de anställda är det även av intresse att studera hur 
företagets verksamhet beskrivs i årsredovisningen, t.ex. investeringar och 
personalfrågor (Andersson et al, 1990). De är de anställda som skall genomföra arbetet 
och se till att de mål, som ledningen har beslutat uppfylls. Det är därför viktigt att de 
genom årsredovisningen får bra information om vilka mål företaget arbetar emot och 
hur långt på väg företaget har kommit (ibid.). 
 
Ett företags miljöredovisning är en bra handling för de anställda genom att de kan 
kontrollera att det interna miljöarbetet i företaget förmedlas på ett korrekt sätt. För de 
anställda som inte har tillgång till någon intern information om företagets miljöarbete, 
men är intresserade av hur företaget aktivt bidrar till en bättre miljö, blir 
miljöredovisningen ännu viktigare. Miljöredovisningen är en viktig källa för de 
anställda för att få information, om de miljömål företaget arbetar emot och för att se att 
deras arbete resulterar i att miljöarbetet kommer närmare miljömålen (Westermark, 
1999). 
 
Kunder 
 
Kunden anses ofta vara den viktigaste intressenten för ett företag. Kundernas inflytande 
på företaget varierar dock kraftigt beroende på flera faktorer, bland andra storlek och 
betalningsförmåga. Det som kunderna främst är intresserade av är företagets 
leveranskapacitet. Genom att läsa ett företags årsredovisning kan kunderna besluta om 
man skall ha företaget som leverantör (Andersson et al, 1990). Om en kund betalar i 
förskott är det av intresse för kunden att kunna bedöma att deras leverantör kan infria 
sina förpliktelser, det vill säga leverera varan eller tjänsten ifråga (Smith, 1997). Därför 
är det viktigt att uppfylla kundernas informationsbehov i årsredovisningen (Andersson 
et al, 1990). 
 
Kunder använder ett företags miljöredovisning som underlag för att besluta om 
leverantören uppfyller de miljökrav som företaget ställer (Marcus, 1999). En 
företagskund med ett utvecklat miljöarbete i den egna organisationen riktar sitt intresse 
mot information i miljöredovisningen om måluppfyllelse, miljöpolicys och försäkran 
om att inköpta produkter inte kommer att försämra deras egen miljöprofil (Larsson, 
1995). 
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Leverantörer 
 
Den information i årsredovisningen som är viktig för en leverantör är den som visar hur 
stabilt företaget är som kund. Årsredovisningen kan användas som hjälpmedel vid 
beslut som exempelvis gäller hur mycket kredit som kan lämnas och kundens 
betalningsvanor. Leverantörer är en intressentgrupp som inte vanligtvis påverkar 
företaget i särskilt stor utsträckning. Uppstår däremot en efterfrågesituation där 
leverantören får ”monopol” blir leverantörens möjlighet att påverka företaget större. 
(Gröjer, 1983) 
 
För vissa inom intressentgruppen leverantörer är det viktigt att kunna ta del av sina 
kunders miljöredovisning. Leverantörerna kan ha ”press” på sig från sina intressenter att 
bedriva en miljövänlig verksamhet och då är det viktigt att alla led i verksamheten aktivt 
bidrar till en bättre miljö. Genom att studera en kunds miljöredovisning kan 
leverantören kontrollera att företagets resurser används på bästa sätt och att företagets 
miljöambitioner verkligen uppnås i alla led. (Marcus, 1999)  
 
3.2 Funktioner inom miljöredovisning 
 
I detta avsnitt tar vi upp funktioner inom traditionell redovisning. De funktioner vi tar 
upp är språk, makt och legitimitet. Dessa funktioner kopplar vi sedan till 
miljöredovisning. 
 
3.2.1 Språk 
 
Att redovisning är ett företags språk gör att redovisningen är av stor betydelse. Behovet 
av ett språk grundar sig på behovet att kunna förhandla. Utan ett överenskommet språk 
som underlättar kommunikation blir förhandling tidsödande och kanske till och med 
destruktiv i den mening att enighet inte uppnås. Utan översättare är komplex 
kommunikation mellan individer som talar olika språk omöjlig. (Hayes, 1983)  
 
Med tanke på redovisningens komplexitet, individers problem med att förstå 
redovisningen och svårigheterna med att förlika individers världssyn till en gemensam 
tolkning, är det svårt att hitta ett gemensamt språk som alla parter förstår. I en sådan 
situation är ett ofullkomligt språk inom redovisning bättre än inget språk alls. Det kan 
dock uppstå osäkerhet runt siffror i redovisningen, vad de representerar och hur de skall 
tolkas. (ibid.) 
 
Redovisningen är ett betydelsefullt kommunikationsverktyg då den tillhandahåller 
detaljerade förklaringar om hur den aktuella situationen ser ut. En produktionsprocess 
förklaras med hjälp av standardkostnader, avvikelser från standard och totala kostnader. 
Redovisningsdata utgör det central i kommunikationen mellan individer om hur 
företagets verksamhet fungerar. (Hayes, 1983) 
 
Ett företags miljöredovisning kan ses som ett kommunikationsverktyg som skall 
förmedla företagets miljöarbete till dess omgivning. Information och kommunikation är 
viktigt för att skapa engagemang och förståelse för miljöarbetet. Denna kommunikation 
kan ske både internt och externt genom företagets miljöredovisning (Marcus, 1999).  
 



TEORI 

10 

Det verkar som att intressenter kan ta del av och fatta beslut grundat på ett företags 
miljöredovisning för att sedan, om de finner informationen trovärdig, slutligen 
legitimera företaget. Det är med andra ord viktigt att intressenter och företag ”talar 
samma språk” för att på så sätt kunna kommunicera på ett konstruktivt sätt som leder till 
ömsesidig förståelse.  
 
3.2.2 Makt 
 
Definitionen och bedömningen av ”makt” är både kontroversiell och problematisk. Det 
är främst individuella egenskaper som påverkar hur makt utövas. Redovisning är 
kopplat till makt på många sätt. Exempelvis insamlas och manipuleras information och 
den används för att förändra individuella beslut och slutprodukten av ett företags 
processer. Eftersom redovisning kan påverka ett företags maktstruktur är valet av hur 
redovisningen i ett företag skall utformas av stor vikt. (Markus & Pfeffer, 1983; i 
Mellemvik et al 1988) 
 
Makt erhålls genom förmågan att påverka ett företags slutprodukter genom påverkan på 
beslutsfattande och företagets handling. Makt kan även erhållas från förmågan att 
påverka attityder och värderingar om legitimitet och rationaliteten av fattade beslut och 
initierade handlingar, oavsett ändamålet av redovisningen (Markus & Pfeffer, 1983; i 
Mellemvik et al 1988). Detta innebär att redovisning påverkar makt både genom 
påverkan av företagets beslutsfattande och genom påverkan på legitimiteten av fattade 
beslut och handling. Att skapa och underhålla makt är därför en viktig funktion inom 
redovisning (Mellemvik, et al 1988).  
 
Det verkar sannolikt att ett företags intressenter kan utöva makt på företaget och dess 
miljöredovisning. Företaget vill bemöta de värderingar och attityder som finns på 
marknaden för att kunna erhålla och underhålla legitimitet. Intressenterna har oftast 
också miljökrav på hur produkterna skall framställas. Dessa krav från intressenterna 
påverkar med största sannolikhet det beslutsfattande som finns inom företaget eftersom 
företaget vill ha en bra relation till sina intressenter. 
 
3.2.3 Legitimitet 
 
Legitimitet kan definieras som ”ett generellt antagande att en organisations handling 
är önskvärd, lämplig eller passande inom ett socialt strukturerat system av normer, 
värderingar och attityder” (Suchman 1995,). Ett företag anses legitimt av dess 
omgivning när det bemöter sociala värderingar, normer och förväntningar (Dowling and 
Pfeffer, 1975; i Mellemvik et al 1988). Legitimitet tilldelas ett företag av dess 
intressenter. Det påstås att ett företag måste anses legitimt av samhället för att överleva. 
Att uppnå legitimitet är viktigt för att visa prov på socialt värde och att bevara resurser 
(Mellemvik et at 1988). Legitimitet innebär i allmänhet därför en överensstämmelse 
mellan exempelvis ett företags värderingar och rådande värderingar i det omgivande 
samhället, eller i en mer avgränsad betydelse, överensstämmelse med värderingarna hos 
de intressenter som är viktiga för företaget. Detta indikerar åter på att legitimitet är 
något som bedöms och erhålls av utomstående, där den som tilldelar legitimiteten 
godkänner eller accepterar den legitimerades handlingar, målsättningar eller värderingar 
(Ljungdahl, 1999). Eftersom ett företag använder resurser för olika ändamål, utvärderar 
samhället användbarheten och legitimiteten av företagets aktiviteter (ibid.) 
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Legitimeringsbehovet råder både externt, i relationer mellan ett företags och dess 
omgivning, och internt, i relationer mellan ledning och anställda (Westermark, 1999). 
 
Ett företag har tre kanaler för att kunna skapa legitimitet: ord, beslut och gärning. Dessa 
kan användas enskilt eller tillsammans för att förstärka legitimiteten. Årsredovisningen, 
som innefattar samtliga tre kanaler, anses vara det mest kraftfulla sättet: där finns en 
beskrivning av utförda handlingar och en beskrivning över planerade framtida 
handlingar. (Westermark, 1999) 
 
All form av redovisning förväntas hjälpa organisationens individer att fatta rationella 
beslut (Westermark, 1999). En bild av rationellt beslutsfattande legitimerar företaget i 
sin omgivning, undviker kritik samt säkerställer ett stabilt flöde av resurser 
(medarbetare, kunder, kapital, etcetera) till företaget. Ett företag måste skapa legitimitet 
för att kunna erhålla resurser från intressenter i form av arbetskraft, varor och tjänster 
och kapital. Det kan göras med hjälp av redovisningen, som förväntas ge en rättvisande 
bild av företaget och tydliggöra dess agerande (ibid.). 
 
Miljöredovisningen är ett bra sätt för ett företag att förstärka sin legitimitet då den 
liksom årsredovisningen innefattar alla tre kanalerna, ord, beslut och gärning, som 
behövs för att skapa legitimitet (Westermark, 1999). När intressenterna anser att ett 
företag bedriver ett aktivt miljöarbete och uppfyller deras miljökrav skapar det 
legitimitet för företaget. Det är tack vare miljöredovisningen som intressenterna kan ta 
del av ett företags miljöarbete och göra bedömningen om företaget uppfyller 
intressenternas miljökrav eller inte (ibid.). 
 
Det verkar därför sannolikt att ett företags miljöredovisning är en viktig del för att 
intressenterna skall legitimera företaget. Intressenterna kan med hjälp av informationen 
i miljöredovisningen lättare fatta beslut om de vill ha ett resursutbyte med företaget. Om 
en intressent uppfattar ett företag som legitimt minskar risken för kritik och 
sannolikheten att intressenten vill tillföra företaget resurser ökar. 
 
3.3 Trovärdig miljöredovisning 
 
I detta avsnitt tar vi upp trovärdighet inom miljöredovisning och informationskvalitativa 
faktorer inom traditionell redovisning. Dessa informationskvalitativa faktorer kopplar vi 
sedan mot trovärdig miljöredovisning.  
 
3.3.1 Att förmedla trovärdig information i en miljöredovisning 
 
Miljöredovisningen innebär att ett företag vill skapa trygghet och förtroende hos 
anställda, kunder och leverantörer vars önskan är en bättre miljö. Miljöredovisningen 
kan, genom en öppen och trovärdig redovisning av måluppfyllelse och produkters eller 
tjänsters miljöpåverkan utgöra underlag för den önskade informationen. Ett annat motiv 
för att producera en trovärdig miljöredovisning är att visa att företaget ligger steget före 
konkurrenterna i miljöfrågor. (Larsson, 1995) 
 
För att trovärdighet skall uppnås måste miljöredovisningen bygga på; konkreta data och 
fakta, konkreta och verifierbara mål samt prestationer i förhållande till dessa mål, 
redovisning av kvarstående problem och frågor, verifiering och validering. Dessa är 
några krav som finns för att miljöredovisningen skall kunna betraktas som trovärdig 
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(Larsson, 1995). Ett sätt att stärka miljöredovisningens trovärdighet är att ett företag 
använder sig av miljörevision. En miljörevision syftar, oavsett tillämpningsområde, till 
att undanröja tvivel om korrektheten i redovisade förhållanden eller att jämföra verkligt 
utfall med förväntat. Revisionen skall verifiera att företagets verksamhet 
överensstämmer med miljöpolicy och antagna riktlinjer eller standarder. Miljörevision 
kan bidra till att dokumentera och höja trovärdigheten för ett företags miljöredovisning 
(ibid.). 
 
För anställda är miljörevision en sorts bekräftelse på att miljöarbetet fungerar och att 
deras insatser ger förväntat resultat i form av en trovärdig miljöredovisning. Ett företags 
kunder ställer ofta krav på sina leverantörers miljöredovisning. Med hjälp av 
miljörevision kan företag övertyga kunder om att deras miljöredovisning är trovärdig. 
Även ett företags leverantörer kan ställa miljökrav på sin kund. Många leverantörer vill, 
i sin tur, kunna garantera sina kunder att de fullt ut arbetar för en bättre miljö. Även här 
ökar trovärdigheten med hjälp av miljörevision. (ibid.) 
 
Avsikten med miljöredovisningens information är att mottagaren av den skall uppfatta 
den som sann och acceptera den eller så förväntar sändaren en reaktion i form av en 
handling av något slag. Information är en redovisning till mottagaren och bekräftar 
något som tidigare är vedertaget. Mottagaren tar emot informationen som en bekräftelse 
på att hans egen uppfattning om vad som gäller i omvärlden är riktig och trovärdig. 
Denna sorts information kallas verifierande. (Westermark, 1999) 
 
3.3.2 Redovisningens informationskvalitativa faktorer 
 
Utifrån intressenters informationsbehov finns vissa kvalitetskrav på hur företag bör 
utforma sin redovisning. Idag förs en diskussion om de så kallade 
informationskvalitativa faktorer som bör ställas på redovisningsinformationen enligt 
Redovisningsrådet (RR) och International Accounting Standards Board (IASB). 
(Artsberg, 2003) Se figur 2. 
 

 
Figur 2 – Informationskvalitativa faktorer som bör ställas på redovisningsinformationen enligt RR/IASB. 
 
3.3.2.1 Begriplighet 
 
Vad gäller begriplighet utgår RR och IASB från att läsaren av årsredovisningen är 
införstådd på vad denne läser. IASB nämner inte vad den som ger ut informationen har 
för skyldighet att göra informationen begriplig, utan det är upp till läsaren att skaffa sig 
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den kunskap som behövs för att förstå årsredovisningen. Information som är väldigt 
komplex skall tas med om den är relevant som beslutsunderlag även om den anses 
alltför komplex för användaren. (Artsberg, 2003) 
 
Det förekommer även komplex information inom miljöredovisning. För att denna 
komplexa information skall kunna förmedlas till exempelvis anställda, kunder och 
leverantörer är miljönyckeltal ett sätt att göra den mer lättförståelig. Eftersom många 
branscher saknar branschspecifika ”gröna” nyckeltal så försvårar det intressenternas 
möjlighet att tolka och förstå den kvalitativa och kvantitativa informationen i 
miljöredovisningen (Lindfors, 1999).  
 
Det förfaller därför sannolikt att begripligheten varierar för intressenter till 
miljöredovisning beroende på vilken förkunskap de har inom området och deras 
förmåga att tolka den information som finns i en miljöredovisning. 
 
3.3.2.2 Relevans 
 
Det som gör redovisningsinformation relevant är att den kan påverka användarna vid 
beslutsfattande. Det gäller beslutsfattande genom antingen utvärdering av historiska 
händelser, bedömning av nutida förhållanden eller uppskattning av framtiden. IASB 
menar att den framåtblickande och tillbakablickande rollen hänger ihop eftersom 
information om tidigare händelser är viktiga för att skatta framtida händelser genom 
trenddragningar och andra prognoser. Vid användandet av historisk information 
överlämnas det till läsaren att själv göra egna bedömningar. För att underlätta läsarens 
framtidsbedömningar är det enligt IASB viktigt att lämna information om ovanliga, 
onormala och sällan förekommande händelser som påverkat resultatet. (Artsberg, 2003)  
 
Det förefaller som att relevant information är viktig så att den som tar del av 
miljöredovisningen kan se vilken ”ställning” företaget tar till exempelvis till de 
miljöfrågor som är aktuella. Detta innebär att intressenterna utifrån miljöredovisningen 
bland annat skall kunna se utvecklingen av miljöåtgärder över tid, för att på så sätt ta 
ställning till företagets miljöredovisning och se att företaget aktivt arbetar för att 
förbättra sin miljöverksamhet.  
 
3.3.2.3 Tillförlitlighet  
 
Redovisningsinformation måste, förutom att vara relevant, också vara tillförlitlig. Det 
innebär att den inte får vara felaktig eller vinklad på något sätt, detta för att användaren 
skall våga lita på den. Det finns en rad åtgärder att vidta för att göra informationen 
tillförlitlig. Enligt IASB skall informationen ge en ”faithful representation” vilket RR 
har översätt till ”korrekt bild”. Detta innebär att man mäter det som avses att mäta, med 
andra ord validitet. Mätning i redovisning är oftast förenat med svårigheter, vilket 
innebär att man måste lägga ner stor möda att få fram så tillförlitliga mätmetoder som 
möjligt. Ibland måste man göra den bedömning, menar IASB, att även om mätningen är 
förenad med svårigheter så överväger relevansen i händelsen och man bör redovisa den 
men informera i noter om riskerna för fel i mätningen. (Artsberg, 2003) 
 
En annan egenskap som skall ge information en korrekt bild är neutralitetskravet. 
Redovisningsinformationen får inte väljas och presenteras på ett sådant sätt att man 
medvetet försöker påverka beslutsfattandet i en viss given riktning. Slutligen framhåller 
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IASB att det är viktigt att redovisningsinformationen är fullständig eftersom det annars 
finns risk för att den information som visas blir vilseledande. Detta gör att man inte får 
hela ”bilden” vilket kan resultera både i irrelevant information men också i otillförlitlig 
information. (Artsberg, 2003) 
 
Vad gäller tillförlitlighet inom miljöredovisningen är det av stor vikt att informationen 
är relevant. Det är avgörande att användaren vågar lita på den informationen som 
presenteras i miljöredovisningen. Ett företags miljöredovisning skall inte bara upprättas 
som exempelvis en fin fasad, utan informationen i redovisningen skall spegla det 
miljöarbete företaget bedriver (Antonsson, 1999).  
 
3.3.2.4 Jämförbarhet 
 
Det finns två aspekter på jämförbarhet. Användarna måste dels kunna jämföra samma 
företag över tiden, dels kunna göra jämförelser mellan företag. För att det skall vara 
möjligt att göra jämförelser över tiden måste redovisningsprinciper användas 
konsekvent. Vad gäller jämförelser mellan företag har normgivarna ett särskilt ansvar 
att skapa enhetliga regler. Det måste finnas regler som behandlar lika händelser på ett 
likartat sätt, standardisering är viktigt. Standardiseringen får emellertid inte bli så stark 
att den bortser ifrån relevanta omständigheter i det enskilda fallet. När det gäller frågan 
om jämförbarhet kan den till stor del lösas genom notinformation. Sådan information är 
speciellt väsentlig när ett företag av någon anledning tvingas byta redovisningsprincip 
eller när företaget har möjlighet att välja en utav flera alternativa redovisningsmetoder. 
Det är väsentligt att det finns en redogörelse för att ett val har träffats, motiv för valet 
och vilka effekter det har. (Artsberg, 2003) 
 
Det är viktigt för intressenterna att kunna göra jämförelser av företags miljöredovisning 
över tiden. Detta för att de skall kunna få ut så mycket som möjligt av den information 
som finns i miljöredovisning. Det verkar som att det går att skapa sig en uppfattning om 
hur företag har bedrivit sin miljöverksamhet om man kan göra en jämförelse över tiden. 
Genom att jämföra olika företag inom samma bransch kan man identifiera vilka företag 
som bör prioritera sina miljöåtgärder (Lindfors, 1999).  
 
Jämförbarhet verkar vara något som efterfrågas då det inom miljöredovisning 
fortfarande saknas speciella standarder för vad som exakt skall finnas i en 
miljöredovisning och det saknas branschspecifika ”gröna” nyckeltal inom de flesta 
branscher. 
 
3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Vi har sammanfattat vår teoretiska referensram i form av en byggnad. Byggnadens 
grund är intressenterna då företag riktar sin miljöredovisning till dessa. Intressenterna 
använder miljöredovisningen på olika sätt beroende på vilken typ av resursutbyte de har 
med företaget.  
 
Det finns ett antal funktioner inom miljöredovisning, bland annat; språk, makt och 
legitimitet. Dessa funktioner utgör byggnadens väggar och är en förutsättning för att 
”hålla uppe” byggnaden. Språk är en viktig funktion för att intressenterna och företaget 
skall kunna ha ett resursutbyte. För att ett resursutbyte skall uppstå måste intressenterna 
och företaget ”tala samma språk”. Om företaget uppfyller intressenternas miljökrav 
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resulterar detta i att företaget redovisar den miljöinformation intressenterna efterfrågar. 
Detta kan tolkas som att intressenterna har en viss makt över företaget och kan 
därigenom styra i vilken riktning företaget skall bedriva sitt miljöarbete. Om 
intressenterna ”godkänner” företagets miljöredovisning innebär detta att de legitimerar 
företaget genom att ha resursutbyte med företaget.  
 
För att intressenterna skall anse en miljöredovisning som trovärdig finns det 
informationskvalitativa faktorer som miljöredovisningen bör uppfylla. Dessa faktorer 
utgör byggnadens tak och är en förutsättning för att byggnaden skall bli komplett. 
Faktorerna är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Om intressenterna 
ser miljöredovisningen som begriplig, det vill säga anser att informationen i 
miljöredovisningen är lätt att förstå, innebär det att intressenterna lättare kan ta till sig 
informationen och använda miljöredovisningen. Är informationen i miljöredovisningen 
relevant innebär detta att intressenterna kan använda den bland annat som underlag för 
att fatta beslut om de ska ha ett resursutbyte med företaget. Tillförlitlighet i 
miljöredovisningens information är viktigt för att intressenterna skall anse 
miljöredovisningen som användbar. Jämförbarhet i en miljöredovisning är nödvändig så 
till vida att intressenter skall kunna göra jämförelser över hur företagets miljöarbete har 
utvecklats och förbättrats samt för att kunna göra jämförelser mellan andra företag inom 
samma bransch.  
 
Förutsatt att byggnadens grund, väggar och tak är på plats kan den kompletta byggnaden 
symbolisera en trovärdig miljöredovisning ur ett intressentperspektiv. Se figur 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figur 3 – Sammanfattning av teoretisk referensram. 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultaten av den empiriska undersökningen. 
Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt, anställda, kunder och leverantörer, där vi för varje 
intressent redogör de olika delarna i den empiriska undersökningen. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning för att underlätta för läsaren och samtidigt ge en överskådlig 
bild av kapitlet. 
 
4.1 Anställda 
 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för hur anställda använder en miljöredovisning, 
funktioner inom miljöredovisning och miljöredovisningens informationskvalitativa 
faktorer. Dessutom redogör vi för vad anställda anser en trovärdig miljöredovisning bör 
innehålla. 
 
4.1.1 Hur anställda använder en miljöredovisning  
 
Anställd 1 använder företagets miljöredovisning i liten utsträckning. Informationen i 
miljöredovisningen tycker Anställd 1 är bra så att hon för egen del kan se hur företaget 
ligger till i förhållande till de gränsvärden eller de krav företaget har på sig, främst 
utsläpp till luft och vatten. Anställd 1 anser det är viktigast att få reda på vad som har 
hänt i fråga om utsläpp, med andra ord anser hon att den kvantitativa delen av en 
miljöredovisning är viktigast.  
 
Anställd 2 använder miljöredovisningen för att få information och som kuriosa. Han 
använder företagets interna miljöredovisning där han kan se hur mycket lösningsmedel 
och dylikt företaget har använt. Där finns miljökrav att användningen skall minska och 
det är sådan information som han använder. Anställd 2 anser att de kvantitativa och de 
kvalitativa delarna i en miljöredovisning är lika viktiga, det viktigaste är att de är 
baserade på fakta. 
 
Anställd 3 använder företagets miljöredovisning mest för allmänt intresse. Anställd 3 
tycker att den kvalitativa delen av en miljöredovisning är viktigast. 
 
Anställd 4 använder en miljöredovisning i ganska liten utsträckning och läser den mest 
för eget intresse. För Anställd 4 är den kvalitativa delen viktigast då hon koncentrerar 
sig på texten i miljöredovisningen. 
 
4.1.2 Funktioner inom miljöredovisning 
 
Anställd 1 anser att det är ganska viktigt att det företag som hon har resursutbyte med 
aktivt bidrar till en bättre miljö. Anställd 1 har vissa miljökrav på företaget hon har 
resursutbyte med. De krav hon ställer är att företaget är miljöcertifierat på något sätt och 
i dag uppfylls dessa krav av företaget. Anställd 1 skulle ha en negativ inställning till 
företaget om de inte bedrev ett aktivt miljöarbete och på långsikt skulle hon då inte vilja 
arbeta kvar på företaget. Det är viktigt för henne att det finns något dokumenterat som 
man kan ta del av, exempelvis en miljöredovisning, för att kunna se hur ett företag 
jobbar med miljöfrågor. Hon anser att det är viktigt att kunna få ta del av företagets 
miljöredovisning. 
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Anställd 2 anser att det är ganska viktigt att det företag som han jobbar åt aktivt bidrar 
till en bättre miljö. De miljökrav han ställer på företag är att de inte förstör miljön och 
att resurshushållningen är bra. Dessa miljökrav anser han uppfylls av företaget då de har 
både en miljöstrategi och miljömål. Anställd 2 skulle vara negativt inställd till företaget 
om de inte bedrev ett aktiv miljöarbete. Att företaget redovisar sitt miljöarbete i form av 
en miljöredovisning anser han vara viktigt.  
 
Anställd 3 tycker att det är väldigt viktigt att det företag hon arbetar för aktivt bidrar till 
en bättre miljö, speciellt då företaget hanterar miljöfarliga ämnen och har utsläpp. Detta 
för att hon anser att man bör vara rädd om djur och natur och efterkommande. De 
miljökrav Anställd 3 ställer på det företag hon arbetar för är att de skall minimera 
utsläpp till luft, vatten och mark. Dessa krav tycker hon uppfylls av företaget. Om 
företaget inte skulle bedriva ett aktivt miljöarbete skulle det påverka Anställd 3 negativt 
med tanke på den typen av industri de är. Anställd 3 anser att det är viktigt att ett företag 
redovisar sitt miljöarbete i form av en miljöredovisning. 
 
Anställd 4 anser att det är viktigt att det företag hon jobbar för aktivt bidrar till en bättre 
miljö. De miljökrav hon ställer på företaget är att de skall ha minsta möjliga 
miljöpåverkan och ständigt förbättra sitt miljöarbete. De kraven tycker anställd 4 att 
företaget uppfyller. Om företaget hon jobbar för inte skulle bedriva ett aktivt 
miljöarbete skulle hennes trovärdighet till företaget minska. Anställd 4 anser att det är 
viktigt att företaget redovisar sitt miljöarbete i form av en miljöredovisning. 
 
4.1.3 Miljöredovisningens informationskvalitativa faktorer 
 
Anställd 1 tycker att hon förstår informationen som finns i företagets miljöredovisning. 
Hon menar att det är viktigt att kunna jämföra informationen i ett företags 
miljöredovisning över tiden eftersom det är många parametrar som kan vara svåra att 
”hålla koll på” om man inte jämför med tidigare år. Däremot tycker inte Anställd 1 att 
det är så viktigt att kunna jämföra miljöredovisningar företag emellan. Att en 
miljöredovisning är verifierad av en oberoende part är viktigt för Anställd 1.  
 
Anställd 2 tycker inte att de siffror och den information som finns i en miljöredovisning 
är svår att förstå. Han anser att det är av stor betydelse att informationen i ett företags 
miljöredovisning går att jämföra över tiden då han tack vare detta kan se företagets 
förbättringar och utveckling av miljöarbetet. Han anser att det är viktigt att kunna 
jämföra miljöredovisningar företag emellan. Han tycker även att det är viktigt att en 
miljöredovisning är verifierad av en oberoende part. 
 
Anställd 3 förstår delvis de siffror och den information som finns i en miljöredovisning. 
Hon tycker att det är av ganska stor betydelse att kunna jämföra informationen i ett 
företags miljöredovisning över tiden för att på detta sätt kunna se bakåt och se hur 
företagets miljöarbete har utvecklats. Anställd 3 kan inte svara på om det är viktigt att 
kunna jämföra miljöredovisningar företag emellan. Hon anser det vara viktigt att en 
miljöredovisning är verifierad av en oberoende part. 
 
Anställd 4 förstår en del av de siffror och den information som finns i en 
miljöredovisning. Hon anser att det är av mycket stor betydelse att informationen i ett 
företags miljöredovisning går att jämföra över tiden. Hon tycker dock inte att det är 
viktigt att kunna jämföra miljöredovisningar mellan företag. Anställd 4 anser det inte 
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vara nödvändigt att en miljöredovisning är verifierad av en oberoende part så länge ett 
företag bedriver ett aktivt miljöarbete.  
 
4.1.4 Vad en trovärdig miljöredovisning bör innehålla 
 
Anställd 1 anser att en trovärdig miljöredovisning bör innehålla ganska detaljerade 
analysresultat över året, detta om man ser till utsläpp. Dessa resultat av utsläpp skall 
även jämföras mot de gränsvärden företaget har. Dessutom skall det framgå vilka 
gränsvärden det är och vilka beslut som länsstyrelsen och miljödomstol har lagt för 
fabriken. Anställd 2 anser att en trovärdig miljöredovisning bör utifrån prioriterande 
miljöaspekter innehålla analyser av olika resultat; vad, hur mycket och varför. När man 
blir tvingad att använda något som är skadligt för miljön bör man även kunna svara på 
frågan varför man gör det. Anställd 3 anser inte att hon kan svara på vad en trovärdig 
miljöredovisning bör innehålla. Anställd 4 anser att en trovärdig miljöredovisning bör 
innehålla företagets miljöpåverkan nu och vad de planerar för framtiden. 
 
4.2 Kunder 
 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för hur kunder använder en miljöredovisning, 
funktioner inom miljöredovisning och miljöredovisningens informationskvalitativa 
faktorer. Vi redogör även för vad kunder anser en trovärdig miljöredovisning bör 
innehålla. 
 
4.2.1 Hur kunder använder en miljöredovisning 
 
Kund 1 använder miljöredovisningen och informationen i den som en del i 
beslutsunderlaget rörande det eventuella samarbete man planerar med företaget i fråga. 
Kund 1 anser sig mer läsa miljöredovisningens text och beskrivning i ordalag än vad 
han läser de rena sifferkolumnerna. Han menar därför att den kvalitativa delen är 
viktigast för honom. 
 
Kund 2 använder informationen i en miljöredovisning för att i sin tur kunna visa sina 
kunder hur de bedriver sitt miljöarbete. Kund 2 menar att den kvalitativa och 
kvantitativa informationen i miljöredovisningen är lika viktiga. 
 
Kund 3 menar att eftersom de utgår från ett frågeformulär med miljökrav när de gör 
inköp så används sedan miljöredovisningen, i ett andra steg, som ett kontrolldokument. 
På detta sätt kan de med hjälp av informationen i miljöredovisningen se om 
leverantören utför det miljöarbete som de sagt att de gör. Kund 3 anser att den 
kvantitativa och den kvalitativa informationen är lika viktiga i en miljöredovisning för 
att kunna göra en objektiv bedömning av redovisningen. Kund 3 anser inte att det räcker 
med att exempelvis en leverantör bara har fina ord i miljöredovisningen om det inte 
finns några siffror. Om så skulle vara fallet och det senare visar sig att leverantören har 
utsläpp med mycket farliga ämnen vill Kund 3 att man skall kunna få reda på hur 
mycket utsläpp det rör sig om. 
 
Kund 4 använder till största del miljöredovisningen och informationen i den för att 
verifiera att leverantören arbetar med miljön som de sagt att de gör. Kund 4 menar att 
det lutar åt att den kvalitativa delen i miljöredovisningen är viktigast då den går djupare 
in på sådant som han som kund tycker är viktigt för miljön. 
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Företaget Kund 5 arbetar för har en avdelning som arbetar med miljöfrågor och 
använder den informationen som finns i miljöredovisningen, dessa kontrollerar att 
företagets miljökrav på leverantören uppnås. 
 
4.2.2 Funktioner inom miljöredovisning 
 
Kund 1 anser att det är viktigt att det företag han har resursutbyte med aktivt bidrar till 
en bättre miljö. Detta är bland annat viktigt eftersom att de i sin tur redovisar till sina 
kunder och andra intressenter om sitt miljöarbete och krav på leverantörer etcetera. 
Kund 1 menar att de har speciella miljökrav på företag de gör inköp från. De ställer krav 
på alla leverantörer att råvaran inte får komma från så kallad kontroversiella källor, 
etcetera. Detta menar Kund 1 även gäller vid val av transportörer och exempel på detta 
är att de samarbetar med ett rederi som aktivt arbetar med miljöfrågor. När de 
upphandlar transporttjänster är det viktigt att transportörer aktivt bidrar till en bättre 
miljö eftersom det är en del av beslutsunderlaget. Kund 1 har en negativ inställning till 
ett företag som inte aktivt arbetar med miljöfrågor. Han tycker inte att ett företag måste 
redovisa sitt miljöarbete i en separat miljöredovisning separerad från till exempel 
årsredovisningen. Däremot tycker han att det måste finnas dokumenterade rutiner om 
miljöarbete. 
 
Kund 2 anser att det är viktigt att företaget som han har resursutbyte med aktivt bidrar 
till en bättre miljö. Företaget Kund 2 arbetar för ställer speciella miljökrav på sina 
leverantörer. Han menar att det är viktigt att det företag de har resursutbyte med bidrar 
med ett aktivt miljöarbete. Detta eftersom om de till exempel köper skog eller 
entreprenörtjänster så ställer de krav på leverantören enligt det miljöledningssystem som 
finns i företaget. Dels ställs det krav på virkesinköpen att de till exempel inte skall 
komma från en ”viss typ” av skog. Dessutom ställs krav på att entreprenörer använder 
en viss typ av oljor, att de skall ha miljöutbildning och att de i sig bedriver en 
miljöriktig verksamhet. Kund 2 menar att det ställs höga krav på de produkter eller 
tjänster de köper in eftersom de gör leverantörsbedömningar enligt deras 
miljöledningssystem. Kund 2 tycker att det känns väldigt viktigt att ett företag redovisar 
sitt miljöarbete i form av en miljöredovisning. 
 
Kund 3 menar att det är mycket viktigt att det företag de har resursutbyte med aktivt 
bidrar till en bättre miljö. Företaget skickar ut en enkät till sina leverantörer, som bland 
annat innefattar att de bidrar med en miljöplan om hur man förbättrar miljön, och gör 
sedan en miljöbedömning på leverantören. Enkäten innefattar cirka 40 frågor där 
leverantören skall redovisa sitt miljöarbete och vilka planer de har för att arbeta 
”framåt” med miljön. Kund 3 menar att om ett företag de har resursutbyte med ej skulle 
bedriva ett aktivt miljöarbete skulle de ha en något ”negativ” inställning till företaget. 
Det är även väldigt viktigt att leverantören redovisar sitt miljöarbete i form av en 
miljöredovisning för att de skall kunna hålla reda på hur leverantören arbetar med 
miljöfrågor. Miljöredovisning är en grundläggande faktor för att kunna utvärdera 
miljöarbetet. 
 
Kund 4 anser att de är viktigt att ett företag de har resursutbyte med aktivt bidrar till en 
bättre miljö. Företaget Kund 4 arbetar på ställer en hel del miljökrav på sina 
leverantörer och de entreprenader de köper in. Företaget Kund 4 arbetar för betygsätter 
leverantörerna och däribland ingår hur de arbetar med och hanterar miljöfrågor. 
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Företaget har även speciella miljökrav på sina leverantörer då de ser till utsläpp i luft 
och vatten etcetera och framförallt hur de minimerar dessa. Miljökraven uppfylls mer 
eller mindre av företagets leverantörer, men Kund 4 menar att det är svårt att få kraven 
uppfyllda till 100 procent. Han anser att inställningen till en leverantör som inte 
bedriver ett aktivt miljöarbete är negativ och de väljer gärna en leverantör som aktivt 
arbetar med miljön. Kund 4 menar att det inte är så viktigt att en leverantör upprättar 
just en miljöredovisning då deras frågor till leverantören handlar om hur de arbetar med 
miljön. 
 
Kund 5 menar att det är mycket viktigt att leverantörerna som tillhandhåller varor och 
tjänster till företaget aktivt bidrar till en bättre miljö. Kund 5 menar också att eftersom 
de arbetar med många olika leverantörer, både ur verksamhets- och 
organisationssynpunkt, är det svårt att ställa samma krav på alla leverantörer om 
miljöcertifiering. Ett minimikrav de har på leverantörer är att de skall ha en utarbetad 
miljöplan som de arbetar efter. Ett exempel på ett miljökrav de ställer är att när det 
gäller inköp av kemikalier skall varje kemikalie vara godkänd av företaget innan de får 
köpa in den. Kund 5 säger även att det innebär att de inte kan skriva avtal med 
leverantörer som inte uppfyller deras miljökrav. Detta resulterar även i att det är viktigt 
att en leverantör redovisar sitt miljöarbete i form av en miljöredovisning. 
 
4.2.3 Miljöredovisningens informationskvalitativa faktorer 
 
Kund 1 bedömer de delar i en miljöredovisning som berör hans ansvarsområde som han, 
enligt honom själv, förhoppningsvis förstår. Kund 1 anser att det är viktigt att kunna 
jämföra ett företags miljöredovisning över tiden, då det är viktigt att kunna utläsa 
trender och cykler. Han menar också att det är viktigt för honom att kunna jämföra 
miljöredovisningar företag emellan framförallt inom hans ansvarsområde. Kund 1 utgår 
från att offentlig dokumentation i ett företag är korrekt. Han påpekar också att det är 
straffbart för börsnoterade företag att lämna information som är vilseledande. Han anser 
det därför inte nödvändigt men dock positivt med granskning av miljöredovisningen av 
en oberoende part. 
 
Kund 2 menar att det är relativt lätt att förstå siffrorna och informationen i 
miljöredovisningar. Däremot tycker han att det är svårare att veta hur man räknat fram 
siffrorna. Han anser även att det är viktigt att kunna jämföra informationen i ett företags 
miljöredovisning över tiden. Kund 2 anser att det beror på vilket syfte man har med 
miljöredovisningen som avgör om den skall vara verifierad av en oberoende part eller 
ej. Är det data som andra är beroende av och meningen är att de skall kunna ta del av 
denna information är det viktigt att den är verifierade av en oberoende part. Om det 
däremot är så att målet med miljöredovisningen bara är att nå ut med information till 
skolor eller leverantörer är det enligt Kund 2 inte lika viktigt att redovisningen verifieras 
av en oberoende part. 
 
Kund 3 anser inte att han förstår all information och alla siffror i en miljöredovisning. 
När det finns information och siffror som han inte förstår så tar han intern hjälp av det 
miljölabb företaget har. Kund 3 anser att det är väldigt viktigt att informationen i 
miljöredovisningen går att jämföra över tiden då miljöredovisningen är ett sorts 
kontrolldokument, där man skall kunna se att miljöarbetet går framåt. Han anser även 
att det är viktigt att kunna jämföra företags miljöredovisningar emellan. Att 
miljöredovisningen är verifierad av en oberoende part tycker Kund 3 är viktigt. 
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Kund 4 anser att han förstår de siffror som finns i miljöredovisningen men att han 
ibland kan ifrågasätta vad som står bakom siffrorna, hur man räknat fram dem. Det finns 
dock interna experter inom företaget Kund 4 arbetar på som kan detta. Kund 4 menar att 
det är ganska viktigt att kunna jämföra ett företags miljöredovisning över tiden för att se 
hur de har förbättrat miljöarbetet. Kund 4 menar även att det skulle vara bra om man 
kunde jämföra miljöredovisningar mellan företag, men att detta inte är lätt då det skulle 
vara nödvändigt med en mall som alla måste arbeta efter. Han anser att det är viktigt att 
en miljöredovisning är verifierad av en oberoende part. 
 
Kund 5 menar att det är av storbetydelse att kunna jämföra ett företags miljöredovisning 
över tiden. Detta eftersom de arbetar med en leverantör en längre tid och det kan då vara 
av intresse att se hur deras miljöarbete utvecklas. Kund 5 anser även att de är viktigt att 
kunna jämföra miljöredovisningar mellan företag eftersom företaget har ”lägsta 
miljöpåverkan” som ett urvalskriterium i inköpsarbetet. 
 
4.2.4 Vad en trovärdig miljöredovisning bör innehålla 
 
Kund 1 anser att en trovärdig miljöredovisning inom hans ansvarsområde handlar om 
certifierad råvara, transportsätt och hur man utnyttjar möjligheten att byta råvara med 
branschkollegor i syfte att minimera frakter. Det är också viktigt med 
spårbarhetscertifiering i syfte att säkerställa råvarans ursprung för bevarande av 
nyckelbiotoper etcetera. Det handlar dessutom om hur man klarar myndigheternas krav, 
utsläppsnivåer och redovisning av de investeringar som har miljöpåverkan. Kund 2 
anser att en trovärdig miljöredovisning skall visa på hur miljöarbetet bedrivs och vilka 
resultat man uppnår i förhållande till de mål man har.  Kund 3 anser att en trovärdig 
miljöredovisning bör innehålla de miljökrav som finns idag inom lagar och 
förordningar. Det är även viktigt att man kan se att företaget har en 
miljöförbättringspolicy om hur företaget skall fortsätta jobba för en bättre miljö. Kund 4 
menar att en trovärdig miljöredovisning bör visa hur man jobbar med förbättring av sitt 
miljöarbete. Dessutom anser Kund 4 att man skall förklara åtgärder som vidtagits och 
inte bara skriva ner siffror som visar detta. Kund 5 anser att det är viktigt att man i en 
trovärdig miljöredovisning kan se företagets förhållningssätt till miljöarbetet och hur de 
aktivt arbetar med det. 
 
4.3 Leverantörer 
 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för hur leverantörer använder en 
miljöredovisning, funktioner inom miljöredovisning och miljöredovisningens 
informationskvalitativa faktorer. Dessutom redogör vi för vad leverantörer anser en 
trovärdig miljöredovisning bör innehålla. 
 
4.3.1 Hur leverantörer använder en miljöredovisning 
 
Leverantör 1 menar att de inte använder kundernas miljöredovisning eller informationen 
i den, men att det kan vara av allmänt intresse att läsa den. Leverantör 1 kan inte svara 
på om den kvantitativ eller kvalitativa delen är viktigast i en miljöredovisning. 
 
Leverantör 2 använder sig av miljöredovisningar i relativt liten utsträckning. Leverantör 
2 tycker att den kvantitativa och den kvalitativa delen i en miljöredovisning är lika 
viktiga, men att den kvantitativa delen är mer användbar.  
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Om Leverantör 3 får tillträde till en miljöredovisning läser han den och distribuerar den 
till deras miljöspecialister för att de skall öka deras kunnande, men de söker inte aktivt 
efter miljöredovisningar. Om kunderna ställer krav på sina leverantörer i 
miljöredovisningen så är de noga med att uppfylla dem. Annars är det mest deras 
miljöavdelning eller kvalitetsavdelning som tar del av andra miljöredovisningar. 
Leverantör 3 anser att den kvalitativa delen är viktigast. 
 
Leverantör 4 använder sina underleverantörers miljöredovisning, men de använder den 
inte systematiskt när det gäller deras kunder. Informationen i en miljöredovisning 
används enligt Leverantör 4 för att skapa en överblick om kunderna har verksamheter 
som kan vara tveksam för företagets miljöprofil. Han anser även att den kvantitativa och 
den kvalitativa delen av miljöredovisningen är lika viktiga. 
 
4.3.2 Funktioner inom miljöredovisning 
 
Leverantör 1 anser att det inte är viktigt för henne som leverantörer att försäkra sig om 
att deras kunder aktivt bidrar till en bättre miljö. Hon tillägger dock att om en kund 
direkt missköter sig och hamnar i ”blåsväder” så skulle de reagera. Leverantör 1 menar 
att detta innebär att de inte har några speciella miljökrav på deras kunder.  
 
Leverantör 2 anser att det är viktigt att företag de säljer varor till aktivt bidrar till en 
bättre miljö. Han tycker också att det är bra om deras kunder har bra 
miljövalsmärkningar (typ svanen) vilket i sin tur ställer krav på deras egna produkter 
som då måste uppfylla deras kunders miljökrav. Om de företag som Leverantörer 2 
levererar till inte bedriver ett aktivt miljöarbete är inte lika viktigt som att deras 
leverantörer gör det. Att ett företag redovisar sitt miljöarbete i form av en 
miljöredovisning tycker Leverantör 2 är viktigast för deras leverantörer. 
 
Leverantör 3 anser att det inte är alltför viktigt att deras kunder aktivt bidrar till en bättre 
miljö. Deras kunder finns i hela världen och endast cirka 10 procent är i Sverige. De 
ställer inga egentliga miljökrav på sina kunder, men de skulle inte acceptera att leverera 
till företag som på ett uppenbart sätt bryter mot miljöbestämmelser. Om de företag som 
de levererar till inte aktivt bidrar till en bättre miljö skulle de möjligtvis påpeka det vid 
något besök, men Leverantör 3 anser det inte vara nödvändigt att vara väldigt aktiv. 
Leverantör 3 anser det inte heller så viktigt att kunderna redovisar sitt miljöarbete i form 
av just en miljöredovisning.  
 
Leverantör 4 anser att det är viktigt att deras kunder beter sig på ett miljömässigt bra 
sätt, men de gör inga speciella analyser av detta. De har heller inte några speciella 
miljökrav på deras kunder. Leverantör 4 tror inte att inställningen till ett företag som 
inte aktivt bidrar till en bättre miljö skulle påverkas förrän det skulle innebära 
olägenheter för dem själva. Miljöredovisningen är heller inget de kräver av sina kunder 
och inget de kontrollerar. 
 
4.3.3 Miljöredovisningens informationskvalitativa faktorer 
 
Leverantör 1 menar att eftersom företaget har en gedigen miljöredovisning och mycket 
väl definierade områden där de för deras kunder redogör om deras miljöaktiviteter, så 
har hon stor erfarenhet att läsa miljöredovisningar. Leverantör 1 menar att de inte gör 
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någon direkt jämförelse mellan informationen i ett företags miljöredovisning över tid. 
Hon anser det inte heller viktigt att kunna göra jämförelser mellan företags 
miljöredovisningar, eftersom de har kunder som inte har någon miljöredovisning och 
alla kunder är lika viktiga. Leverantör 1 tycker att det är viktigt att miljöredovisningen 
är verifierad av en oberoende part. Hon menar att de flesta som har en miljöredovisning 
har ett certifikat tillexempel ISO 15000, som borgar för att man gör en opartisk 
genomgång av sitt miljöarbete.  
 
Leverantör 2 tycker att han förstår de siffror och den information som finns i en 
miljöredovisning relativt bra. Leverantör 2 anser att det inte är så viktigt att kunna 
jämföra informationen i ett företags miljöredovisning. Han tycker att när man vill läsa 
om något speciellt, till exempel en siffra, så är det den som gäller. Sen om den siffran 
var jättedålig eller jättebra för tio år sedan spelar inte så stor roll. Men han tycker 
samtidigt att det är bra om man ser att miljöarbetet utvecklas. Sen att 
miljöredovisningen är verifierad av en oberoende part anser han viktigt.  
 
Leverantör 3 förstår de siffror och den information som finns i miljöredovisningen. Han 
säger att det är för att han tidigare jobbat med miljöfrågor, däremot tror han inte att 
deras säljare förstår allt, men om de har frågor kan de skicka dessa vidare till 
miljöavdelningen. Leverantör 3 tror inte att det har så stor betydelse att informationen i 
ett företags miljöredovisning går att jämföra över tiden eftersom de inte systematiskt 
samlar in den informationen från kunderna. Han menar att affärer fungerar på det sättet 
att man ställer kraven bakåt i kedja, inte framåt. Det är därför de inte kräver att deras 
kunder miljöredovisar. Han anser att det vore bra om man kunde jämföra 
miljöredovisningar företag emellan, men han tror samtidigt att det är svårt då det kräver 
att man är väldigt detaljinsatt. Han menar också att det inte finns några 
”standardföretag” eftersom det är så olika förutsättningar. Till exempel jobbar de i olika 
länder. Han anser det alltså inte så viktigt. Leverantör 3 anser också att det är bra om en 
miljöredovisning är verifierad av en oberoende part. 
 
Leverantör 4 menar att han förstår siffrorna i miljöredovisningen men att det ibland kan 
vara tveksamt om han förstår vad det verkligen innebär för miljön. I undantags fall tar 
de hjälp av deras specialister. Leverantör 4 anser att det är viktigt, i den mån det 
använder informationen, att informationen i ett företags miljöredovisning går att 
jämföra över tiden. Leverantör 4 menar att detta också gäller jämförelser mellan olika 
företags miljöredovisningar. Leverantör 4 tycker att de normala verifieringsrutinerna är 
tillräckliga och att en miljöredovisning inte behöver vara verifierad av en oberoende 
part. Om det däremot skulle vara så att siffrorna i en miljöredovisning börjar ifrågasättas 
anser Leverantör 4 att den böra vara verifierad av en oberoende part.  
 
4.3.4 Vad en trovärdig miljöredovisning bör innehålla 
 
På frågan om vad en trovärdig miljöredovisning bör innehålla svarar Leverantör 1 att 
det beror på vilket företag det är och vilken verksamhet företaget bedriver. Leverantör 2 
tycker att en trovärdig miljöredovisning bör innehålla någon slags framtidsplan så att 
inte företaget bara visar att de klarade en miljöåtgärd eller ett miljömål vid ett specifikt 
tillfälle. Det bör också finnas med något som visar vilka utvecklingsplaner företaget har 
för sitt miljöarbete. Det bör också finnas med historik så att man kan se hur miljöarbetet 
har utvecklats. Leverantör 3 anser att en trovärdig redovisning han bör ha en del som 
handlar om leverantörer och deras miljöarbete. En del av myndigheters krav och hur 
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man uppfyller de kraven. Det skall också finnas med en del om utveckling och hur man 
jobbar med utvecklingen av miljöbelastningen. Leverantör 4 anser att en trovärdig 
miljöredovisning bör innehålla företagets miljöbelastningar, fakta, samt de åtgärder och 
mål som företaget satt vad gäller miljöarbete.  
 
4.4 Sammanfattning av empiri 
 
I detta avsnitt gör vi en sammanfattning av den empiriska undersökningen för att 
underlätta för läsaren. Vi har sammanfattat den empiriska undersökningen i en tabell. 
 
TABELL 1 – Sammanfattning av empiri. 
 
 
 Anställda  Kunder Leverantörer 
I vilken utsträckning 
använder ni en 
miljöredovisning? 

Liten utsträckning Stor utsträckning Liten utsträckning 
eller inte alls  

Till vad använder ni 
informationen i en 
miljöredovisning? 

För att få 
information,  
för eget intresse, 
som kuriosa 

Som beslutunderlag, 
kontrolldokument, 
etcetera 

För att få en 
överblick om 
kundernas 
verksamhet 

Hur viktigt är det att aktivt 
bidra till en bättre miljö? 

2 – ganska viktigt,  
1 – viktigt, 
1 – mycket viktigt 

3 – viktigt, 
2 – mycket viktigt 

Hälften anser det 
viktigt, medan de 
andra inte anser det 
viktigt  

Ställer ni några miljökrav? Ja Ja Nej, så länge de inte 
bryter mot miljölagar  

Uppfylls dessa? 
 

Ja Ja – 

Hur skulle det påverka er 
om aktivt miljöarbete inte 
bedrivs? 

Negativt Negativt  Inte speciellt mycket 

Är det viktigt att redovisa 
miljöarbetet i en 
miljöredovisning? 

Ja Ja  Nej 

Förstår ni informationen i 
miljöredovisningen? 

Delvis, men inte 
alltid 

Ja Ja  

Är det av stor betydelse att 
kunna jämföra ett företags 
miljöredovisning över 
tiden? 

Ja Ja 3 av 4 anser att det 
inte är av stor 
betydelse 

Är det viktigt att kunna 
jämföra miljöredovisningar 
företag emellan? 

3 av 4 anser det  
inte viktigt  

Ja 3 av 4 anser det  
inte viktigt 

Anser ni det viktigt att en 
miljöredovisning är 
verifierad av en oberoende 
part?  

3 av 4 anser att det 
är viktig 

3 av fem anser det 
viktigt 

3 av 4 anser det 
viktigt 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel jämförs resultatet från den empiriska undersökningen med vår teoretiska 
referensram. Vi börjar med att analysera hur intressenter använder en miljöredovisning 
sedan följer funktioner inom miljöredovisning och miljöredovisningens 
informationskvalitativa faktorer. Analysen grundas på den analysmodell som 
presenteras i teorikapitlet i form av en byggnad. För att underlätta för läsaren har vi 
försökt att i möjligaste mån använda samma struktur i analysen som i teorikapitlet.  
 
5.1 Hur intressenter använder en miljöredovisning 
 
Byggnadens grund är intressenterna då företag riktar sin miljöredovisning till dessa. 
Intressenterna använder miljöredovisningen på olika sätt beroende på vilken typ av 
resursutbyte de har med företaget.  
 
Anställda  
 
Gemensamt bland intressentgruppen anställda är att de använder ett företags 
miljöredovisning i relativt liten utsträckning. De använder informationen för att se hur 
företaget de arbetar för uppfyller de utsatta miljömålen men även för att de har ett 
allmänt intresse att ta del av informationen. Detta ligger i linje med det Westermark 
(1999) säger att anställda kan ta hjälp av miljöredovisningen för att kontrollerar resultat 
av miljöarbetet som företaget de arbetar för bedriver.  
 
Kunder 
 
Kunderna använder en miljöredovisning bland annat som ett kontrolldokument eller 
beslutsunderlag. På detta sätt ser kunderna att företaget som levererar varor och tjänster 
till dem bedriver sitt miljöarbete på det sätt som de sagt. Kunderna använder också 
miljöredovisningen för att fatta beslut om ett eventuellt samarbete med det aktuella 
företaget. Detta stödjer därmed vad Marcus (1999) säger om att kunder använder ett 
företags miljöredovisning som underlag för att besluta om de som levererar varor och 
tjänster till företaget uppfyller de miljökrav som företaget ställer. Kunderna vill försäkra 
sig om att alla led i deras verksamhet aktivt bidrar till en bättre miljö för att inte 
försämra sin egen miljöimage.  
 
Leverantörer 
 
Gemensamt för intressentgruppen leverantörer är att de i de flesta fall inte använder 
miljöredovisningen av de företag de säljer sina varor till och om de gör det så är det 
endast i liten utsträckning.  Det är endast i allmänt intresse som leverantörer studerar 
miljöredovisning hos de företag som de levererar varor till, och miljöredovisningen 
används inte systematiskt. Leverantörer använder i vissa fall informationen i en 
miljöredovisning för att skapa en överblick för att se om de företag de har resursutbyte 
med bedriver en verksamhet som kan vara tveksam för deras egen miljöprofil. Detta 
stämmer till viss del med vad Marcus (1999) menar, då han säger att leverantörer 
studerar miljöredovisning av de företag de säljer varor och tjänster till för att kontroller 
att företagets resurser används på bästa sätt och att de miljöambitioner företaget har 
verkligen uppnås i alla led. Det är dock inte viktigt för intressentgruppen leverantörer att 
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kunna ta del av miljöredovisningen av ett företag som de har ett resursutbyte med .  
 
Byggnadens grund 
 
Det gemensamma för samtliga intressentgrupper är att de i någon utsträckning tar del av 
den miljöredovisning som företaget de har resursutbyte med upprättar. Detta innebär att 
grunden i vår analysmodell är lagd.  
 
5.2 Funktioner inom miljöredovisning  
 
Det finns ett antal funktioner inom miljöredovisning, bland annat; språk, makt och 
legitimitet. Dessa funktioner utgör byggnadens väggar och är en förutsättning för att 
”hålla uppe” byggnaden. 
 
Språk 
 
Gemensamt bland de anställda är att de anser det viktigt att företagen redovisar sitt 
miljöarbete i form av en miljöredovisning. Detta för att kunna se hur företaget jobbar 
med miljöfrågor och för att kunna se vad företaget har för framtidsplaner vad gäller 
miljöarbete. Tre av fem kunder anser det också viktigt att det företag de har resursutbyte 
med redovisar sitt miljöarbete i form av en miljöredovisning. Kund 2, 3 och 5 anser det 
viktigt för att kunna utvärdera miljöarbetet hos de företag de har resursutbyte med. De 
som inte tycker att miljöredovisningen är viktig anser att de kan få miljöinformationen 
via andra kommunikationskanaler. Eftersom leverantörerna använder 
miljöredovisningen i liten utsträckning anser de att det inte är viktigt att de företag de 
levererar varor och tjänster till redovisar sitt miljöarbete i form av en miljöredovisning. 
Vad gäller anställda och kunder stämmer detta med vad Marcus (1999) menar att 
engagemang och förståelse för miljöarbetet skapas genom att kommunicera företagets 
miljöarbete via miljöredovisningen. Det stödjer även med våra egna kopplingar där vi 
menar att det är viktigt att intressenter och företag talar samma språk för att på så sätt 
kunna kommunicera på ett konstruktivt sätt (jfr Hayes, 1983). Detta motsäger dock med 
vad leverantörerna anser om miljöredovisning som ett kommunikationsverktyg. Vilket 
kan bero på att intressentgruppen leverantörer ej på ett systematiskt sätt använder sig av 
miljöredovisningen hos det företag de har ett resursutbyte med. 
 
Makt 
 
De anställda ställer främst miljökrav på att företagen skall vara miljöcertifierade, att 
företagen värnar om de efterkommande och att de inte förstör miljön. Samtliga anställda 
anser att företagen uppfyller miljökraven de ställer på företagen. Även alla inom 
intressentgruppen kunder ställer miljökrav på företaget de har resursutbyte med. Kund 1 
ställer krav på alla företag som levererar varor till dem detta innebär bland annat att 
råvaror de köper in inte får komma från kontroversiella källor, där exempelvis 
nyckelbiotoper blir utsatta.  Kund 3 ställer också höga miljökrav på de företag de har 
resursutbyte med. De skickar ut en enkät till dessa företag och gör därefter en 
miljöbedömning på respektive företag som levererar varor till dem. Gemensamt för 
samtliga leverantörer är att de inte ställer några speciella miljökrav på de företag som de 
säljer varor eller tjänster till så länge de inte på ett uppenbart sätt förstör miljön eller 
bryter mot några miljölagar. Vad gäller anställda och kunder stämmer detta överens 
med vår koppling till miljöredovisning om vad Mellemvik et al (1988) anser om makt 
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inom traditionell redovisning. Anställda och kunder utövar en viss makt på företaget de 
har resursutbyte med i och med att företaget uppfyller de miljökrav dessa intressenter 
har. Detta motsäger till viss del intressentgruppen leverantörer som inte har några 
direkta miljökrav på företaget de säljer varor eller tjänster till. Endast om företaget de 
har resursutbyte med på ett uppenbart sätt strider mot de miljölagar som finns skulle 
leverantörerna utöva makt över dessa genom att inte ha ett resursutbyte med dessa. 
 
Legitimitet 
 
För intressentgruppen anställda ansåg hälften att det är ganska viktigt att det företag de 
arbetar för aktivt bidrar till en bättre miljö. De övriga ansåg det viktigt eller väldigt 
viktigt. Bland intressentgruppen kunder ansåg de flesta att det var viktigt att företaget 
som de har resursutbyte med aktivt bidrar till en bättre miljö. Två av respondenterna 
ansåg det till och med mycket viktigt. För intressentgruppen leverantörer är det två av 
fyra som anser det viktigt att det företag de levererar varor eller tjänster till aktivt bidrar 
till en bättre miljö. För de resterande två är det inte alltför viktigt. Enligt Westermark 
(1999) skapas legitimitet när ett företag bedriver det miljöarbete som intressenterna 
efterfrågar. Detta tyder på att anställda och kunder anser att ett aktivt miljöarbete är ett 
krav för att de skall legitimera företaget de har resursutbyte med. Detta stämmer även 
med våra egna kopplingar mellan legitimitet och miljöredovisning som innebär att när 
intressenter uppfattar ett företaget legitimt ökar sannolikheten att intressenten vill 
tillföra företaget resurser. För leverantörerna innebär det att det inte är så viktigt att det 
företag de har resursutbyte med aktivt bidrar till en bättre miljö för att de skall 
legitimera företaget. 
 
Byggnadens väggar 
 
Två av tre intressentgrupper anser att miljöredovisningen är ett bra sätt för dem att få 
reda på hur miljöarbetet bedrivs i företaget de har resursutbyte med. Detta tyder på att 
miljöredovisning utgör ett betydelsefullt kommunikationsverktyg för dem och att det är 
viktigt att intressenten och företaget talar samma språk. Man kan se en tendens till att 
dessa intressentgrupper utövar en makt över det företag de har resursutbyte i form av att 
de miljökrav de ställer uppfylls. När dessa krav uppfylls legitimerar de två 
intressentgrupperna förtaget de har resursutbyte med. Detta tyder på att samtliga 
funktioner behövs. 
 
5.3 Miljöredovisningens informationskvalitativa faktorer 
 
För att en miljöredovisning skall anses som trovärdig finns det informationskvalitativa 
faktorer som miljöredovisningen bör uppfylla. Dessa faktorer utgör byggnadens tak och 
är en förutsättning för att byggnaden skall bli komplett. 
 
Begriplighet 
 
Hälften av intressentgruppen anställda tycker att de förstår informationen som finns i en 
miljöredovisning. Anställd 3 och 4 förstår den delvis, men inte riktigt allt. De flesta 
inom intressentgruppen kunder förstår också informationen. Kund 2 och 4 anser dock 
att det är svårt att veta hur vissa siffror räknats fram och kan ifrågasätta det ibland. 
Gemensamt för de som tillhör intressentgruppen leverantörer är att de förstår de siffror 
och den information som finns i en miljöredovisning. Leverantör 4 kan ibland vara 
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tveksam om han förstår vad det verkligen innebär för miljön. Detta går ihop med vad 
Lindfors (1999) menar att det förekommer komplex information inom miljöredovisning. 
Det stämmer även överens med våra egna tolkningar av begriplighet inom 
miljöredovisning där vi menar att begripligheten varierar mellan intressenterna 
beroende på vilken förkunskap de har inom området (jfr Artsberg, 2003). 
 
Relevans och jämförbarhet över tiden 
 
De flesta anställda anser att det är av stor betydelse att informationen i ett företags 
miljöredovisning går att jämföra över tiden. Anställd 1 menar att det är många 
parametrar som kan vara svåra att hålla reda på om det inte går att göra jämförelser. 
Anställd 2 anser det nödvändigt för att kunna se förbättringar och utveckling av 
företagets miljöarbete. Det är av stor betydelse för samtliga kunder att informationen i 
ett företags miljöredovisning går att jämföra över tiden. Kund 1 anser att det har stor 
betydelse för att kunna utläsa trender och cykler. Kund 3 tycker också att det är av stor 
betydelse då han använder miljöredovisningen som ett sorts kontrolldokument för att se 
att miljöarbetet utvecklas. Detta ligger i linje med vår egen tolkning om att relevant 
information är viktig för att den som tar del av miljöredovisningen ska kunna kan se 
vilken ”ställning” företaget tar till exempelvis de miljöfrågor som är aktuella (jfr 
Artsberg, 2003). Detta går även ihop med vad Lindfors (1999) anser att det är viktig att 
intressenterna kan göra jämförelser av miljöredovisningen över tiden. De flesta av 
leverantörerna anser att det inte är av stor betydelse att informationen i ett företags 
miljöredovisning går att jämföra över tiden. Leverantör 3 och 4 anser det inte ha stor 
betydelse då de inte systematiskt läser miljöredovisningar av de företag de har 
resursutbyte med. Detta motsäger även vad Lindfors (1999) anser om jämförbarhet över 
tiden och det motsäger också våra egna tolkningar om relevant information (jfr 
Artsberg, 2003). Att intressentgruppen leverantörer inte anser att jämförbarhet övertiden 
är av stor betydelse kan bero på att leverantörer ej i så stor utsträckning tar del av 
miljöredovisningen av det företag de levererar varor till.  
 
Tillförlitlighet 
 
Tre av fyra anställda anser det viktigt att en miljöredovisning är verifierad av en 
oberoende part. Även de flesta av kunderna tycker att det är viktigt. Tre av de fyra 
leverantörerna anser det också viktigt. Leverantör 4 tycker att normala 
verifieringsrutiner är tillräckliga. Om siffrorna däremot ifrågasätts anser han att 
miljöredovisningen bör vara verifierad av en oberoende part. Detta stämmer till största 
del överens med Larsson (1995) som menar att miljörevision fungerar som en sorts 
bekräftelse för de anställda att miljöarbetet som företaget bedriver fungerar och ger 
resultat. Han menar vidare att miljörevision fungerar som en sorts bekräftelse för 
kunderna att företagets miljöredovisning är trovärdig. För leverantörer menar han att 
miljörevision fungerar som en sorts försäkran för leverantörerna att de i sin tur kan 
garantera sina kunder att de fullt ut arbetar för en bättre miljö. Detta ligger också i linje 
med vad Antonsson (1999) menar att det är avgörande att användaren anser 
informationen som presenteras i miljöredovisningen som tillförlitlig.  
 
Jämförbarhet företag emellan 
 
Tre av fyra anställda anser det inte viktigt att kunna jämföra miljöredovisningar företag 
emellan. Detta anses däremot viktigt för de flesta kunder medan tre av fyra leverantörer 
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inte anser att det viktigt. Leverantör 3 anser att det vore bra, men han tror samtidigt att 
det är svårt då det kräver att man är väldigt detaljinsatt. Vad gäller intressentgrupperna 
anställda och leverantörer motsäger detta nästan helt det Lindfors (1999) menar att det 
är av betydelse att kunna göra jämförelser mellan olika företags miljöredovisningar. Det 
är däremot i linje med vad kunder anser vara viktigt. Att leverantörer ej anser att det är 
viktigt att miljöredovisningen hos det företag de har resursutbyte med går att jämföra 
med andra företag kan bero på att intressentgruppen ej lägger så stor vikt i vad som 
händer framåt i kedjan. 
 
Byggnadens tak 
 
Samtliga intressentgrupper anser att de förstår informationen i miljöredovisningen, men 
samtidigt menar de att det förekommer komplex information. Två av tre 
intressentgrupper anser att det är av stor betydelse att informationen i ett företags 
miljöredovisning går att jämföra över tiden. Samtliga intressentgrupper menar att det är 
viktigt att en miljöredovisning är verifierad av en oberoende part. Två av tre 
intressentgrupper anser det också viktigt att kunna jämföra miljöredovisningar företag 
emellan. Detta visar på att samtliga faktorer; begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet finns med i byggnadens tak och gör byggnaden komplett. 
 



SLUTSATSER 

30 

6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 

I detta kapitel redovisas de slutsatser vi dragit utifrån vårt syfte med uppsatsen och den 
analys som gjorts i föregående kapitel. De slutsatser som redovisas är inte 
generaliserbara eftersom vår undersökning endast utförts med 13 intressenter inom 
skogs- och pappersindustrin. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier.  
 
6.1 Slutsatser 
 
Syftet med vår uppsats var att förklara vilka faktorer som anställda, kunder och 
leverantörer inom skogs- och pappersindustrin anser har stor betydelse för att en 
miljöredovisning skall anses trovärdig. Den empiriska undersökningen visar på att 
intressenter anser att trovärdig miljöredovisning innefattar ett flertal olika moment inom 
företaget de har resursutbyte med. Det verkar dock vara så att de flesta intressenter i 
undersökningen anser att det är viktigt att kunna se vilka framtidsplaner företaget har 
med sitt miljöarbete.  
 
Det som framkommit i undersökningen är att samtliga intressenter på något sätt 
använder sig av miljöredovisningen som redovisas av det företag de har resursutbyte 
med. I vilken utsträckning de använder miljöredovisningen varierar dock beroende på 
vilken avsikt intressenten har med användandet. Det mesta talar för att samtliga 
funktioner inom miljöredovisning behövs för att intressenter skall vilja ta del av och 
använda sig av företagets miljöredovisning. Det är sedan de informationskvalitativa 
faktorerna och hur dessa uppfattas av intressenterna som ligger till grund för att 
intressenterna skall kunna bedöma en miljöredovisnings trovärdighet.  
 
De flesta intressenter menar att informationen i miljöredovisningen är begriplig. Om de 
inte skulle förstå informationen har respektive företag en avdelning dit de kan vända sig 
och därigenom få den hjälp de behöver för att tolka informationen i miljöredovisningen. 
Vår tolkning är att detta är orsaken till att intressenterna inte anser begriplighet som en 
av de viktigaste faktorerna för att kunna anse en miljöredovisning som trovärdig. Att 
miljöredovisningen innehåller relevant information verkar intressenterna anse som 
viktigt. Intressenterna verkar vilja kunna se vad företaget har haft för miljöåtagande, 
vilka resultat som har presenterats och vilka miljöförbättringsåtgärder företaget kommer 
att vidta. Detta tyder på att intressenterna anser att det är viktigt att kunna göra 
jämförelse över tiden för att därigenom skapa sig en korrekt uppfattning om företagets 
miljöredovisning. Att miljöredovisningen är verifierad av en oberoende part anser de 
flesta intressenter ha väldigt stor betydelse för att skapa tillförlitlighet. Det mesta talar 
därför för att intressenterna anser tillförlitlighet som en mycket viktigt faktor för att en 
miljöredovisning skall anses trovärdig. Att kunna jämföra miljöredovisningar företag 
emellan verkar inte vara av alltför stor betydelse för intressenterna. Den rimligaste 
tolkning vi kan göra av detta är att det beroende på intressenternas förhållande till 
företaget är i olika behov av att kunna göra denna jämförelse. 
 
De mest tyder på att alla informationskvalitativa faktorer inom miljöredovisning är 
viktiga men att de värderas på olika sätt av olika intressenter. Det vi tycker framkommit 
i undersökningen är att tillförlitlighet är den viktigaste faktorn i miljöredovisningen, då 
detta leder till att intressenterna anser att trovärdigheten i miljöredovisningen ökar. 
Även relevant information och jämförbarhet över tiden ökar trovärdigheten i 
miljöredovisningen i och med att intressenterna kan blicka både bakåt och framåt i 
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miljöredovisningens information. Det verkar som att jämförbarhet mellan olika företags 
miljöredovisningar och begriplighet inte är av så stor betydelse för att intressenterna 
skall anse en miljöredovisning som trovärdig. Detta är dock två faktorer som Artsberg 
(2003) förespråkar för att öka informationskvalitén i redovisning. 
 
6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Under skrivandet av denna uppsats stötte vi på några områden som vore intressanta att 
undersöka vidare. Vi tycker det skulle vara intressant att titta närmare på är skillnader 
som förekommer mellan olika intressentgruppers syn på det miljöarbete ett företag inom 
skogs- och pappersindustrin bedriver. Detta för att undersöka till vilka intressenter 
företag inom denna bransch vänder sig till.
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 
 
Funktioner inom miljöredovisning 
 

1. Hur viktigt är det för Er att det företag Ni har resursutbyte med aktivt bidrar till 
en bättre miljö? 

 
2. Har Ni några speciella miljökrav på det företag Ni har resursutbyte med? 

 
3. Om ja, vilka miljökrav har Ni på företaget och uppfylls dessa krav? 

 
4. Om det företag Ni har resursutbyte med inte bedriver ett aktivt miljöarbete hur 

skulle det påverka Er inställning till företaget? 
 

5. Hur viktigt är det för Er att ett företag redovisar sitt miljöarbete i form av en 
miljöredovisning? 

 
 
Hur intressenter använder en miljöredovisning 
 

6. I vilken utsträckning använder Ni ett företags miljöredovisning? 
 

7. Till vad använder Ni informationen i en miljöredovisning? 
 
 
Miljöredovisningens informationskvalitativa faktorer 
 

8. Vilken del anser Ni vara viktigast, den kvantitativa eller kvalitativa, delen av en 
miljöredovisning? 

 
9. Förstår Ni de siffror och den information som finns i en miljöredovisning? 

 
10. Av hur stor betydelse är det för Er att informationen i ett företags 

miljöredovisning går att jämföra över tiden?  
 

11. Anser Ni att det är viktigt att kunna jämföra miljöredovisningar företag emellan? 
 

12. Hur rangordnar Ni följande faktorer från 1 till 4 som viktigast (1) - minst viktig 
(4) i en miljöredovisning; 
 
• Lätt att förstå 
• För dig relevant information 
• Att den är tillförlitlig 
• Att den innehåller information som är jämförbar med andra företag.  

 
13. Anser Ni att det är viktigt att en miljöredovisning är verifierad av en oberoende 

part? 
 

14. Vad anser Ni att en trovärdig miljöredovisning bör innehålla? 
 


