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Sammanfattning 

Miljöfrågan är ett ständigt aktuellt ämne i samhällsdebatten och det gäller för 

företagen att följa med utvecklingen. Detta har medfört att 

miljöredovisningarna har ökat stadigt från dess på början på 90-talet fram till 

idag. Miljöredovisning kan fungera som ett sätt att kommunicera företagets 

miljöprestationer eller som ett marknadsföringsverktyg. Oavsett vilken 

anledning företagen har att miljöredovisa så är det viktigt att ta hänsyn till 

intressenternas krav så att informationen blir användbar. 

Syftet med uppsatsen är att studera företagens syn på deras miljöredovisning 

men även hur de arbetar för att möta intressenternas krav. Företagen måste 

veta hur de ska presentera informationen på ett sådant vis att intressenterna 

kan använda den. Då det finns en avsaknad på lagar innebär det att inga 

formella krav ställs på den frivilliga miljöredovisningen. Genom en kvalitativ 

undersökning där personer anställda i företag inom stål- och pappersindustrin 

intervjuats har en bild skapats av hur företag ser på sin miljöredovisning. 

Intervjuer har även hållits med ett fåtal personer anställda på kommuner för 

att få en tydligare bild av de krav som företagen kan uppleva. De resultat som 

framkommer tyder på att företagen möter de kraven intressenterna ställer. Ett 

nyckelord för företagen vid upprättandet av miljöredovisningen är transparens 

och det är viktigt att vara öppna och ärliga med vad som skett i företaget.   

 

Abstract 

The environmental issue is a recurring topic in the public debate and it is 

important for companies to keep abreast of developments. This has caused the 

environmental reports to increase steadily from its beginning in the 90's until 

today. Environmental reports can serve as a way to communicate the 

company's environmental performance or as a marketing tool. Whatever the 

reason, it is important for companies to report their environmental 

responsibility. Therefore it is important to take account of stakeholders' 

requirements so that information is useful. 

The purpose of this paper is to study the companies' view of their 

environmental report but also how they work to meet stakeholder 

expectations. Companies need to know how to present information in such a 

way that stakeholders can use it. Since there is a lack of laws this means that 

there are no formal requirements for the voluntary environmental reporting. 
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Through a qualitative study, where people employed at companies in the steel 

and paper industries have been interviewed. The goal was to get an estimated 

picture of how the companies views its environmental report. Interviews were 

also held with a small number of staff employed by the municipalities to get a 

clearer picture of the requirements that companies may experience. The results 

obtained suggest that companies meet the requirements of the stakeholders. A 

keyword for the companies in the preparation of environmental report is 

transparency and it is important to be open and honest with what is happening 

in the company. 
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1. Inledning 

”Miljöredovisning har kommit för att stanna. Att inför aktieägarna och andra 

intressenter redovisa företagets miljöarbete framstår idag som naturligt.” (Mo 

och Domsjö AB [MoDo] 1996, s. 2). 

När företagen började arbeta med hållbarhetsfrågor och redovisa sina 

prestationer på området var det främst miljöaspekterna som redovisades. 

Dessa gavs ut i form av en miljöredovisning som var antingen fristående eller 

integrerad i årsredovisningen. Men allteftersom hållbarhetsfrågorna blev 

viktigare för företagen och kom att innefatta fler områden så började det 

istället att talas om hållbarhetsredovisning. Företags hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsredovisning innefattar nu utöver miljöaspekten även det sociala och 

ekonomiska (Global Reporting Initiative [GRI] 2006).   

På 2000-talet blev det en trend att lägga in miljö- och hållbarhetsredovisningar 

i årsredovisningen (Park & Brorson 2005). Vissa företag väljer dock 

fortfarande att redovisa sin miljöredovisning som ett enskilt dokument. Park 

och Brorson (2005) menar att några av de anledningar till varför företag lägger 

in miljö- och hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen är att företaget vill 

lägga mer vikt på miljöredovisningen och vill nå ut till fler läsare. Företagen 

ville också anpassa sig till konceptet triple-bottom-line, och dess innebörd är 

att mäta den ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationen. Syftet med att 

anpassa sig efter detta koncept är att de tar hänsyn till hela kostnaden för 

företaget att göra affärer (The Economist 2009).   

Trots att det finns stora fördelar för företag att redovisa sina miljöprestationer, 

kanske framför allt just att samtliga kostnader tas med enligt triple-bottom-

line, så finns det en del svårigheter företag ställs inför vid upprättandet av 

miljöredovisning. Främst beror detta på att miljöredovisning är en relativt 

outvecklad redovisning där det finns en brist på lagar och regler. De första 

miljöredovisningarna upprättades på 80-talet, men det var inte förrän i mitten 

på 90-talet som det verkligen tog fart (Bergström et al. 2002). Utvecklingen har 

gått snabbt och det har skett en procentuell ökning av de företag som 

publicerar frivilliga rapporter. Enligt en undersökning som revisions- och 

konsultföretaget KPMG har genomfört över de största hundra företagen i 

världen kom de fram till att år 1993 publicerade 12 % av företagen 

miljöredovisning vilket hade ökat till 28 % år 2002 (Park & Brorson 2005).  
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Miljöredovisning är som sagt en frivillig rapport och det finns ingen lag på att 

företag måste upprätta miljöredovisning. Det finns dock två undantagsfall; 

företaget är en statlig myndighet enligt Förordning om miljöledning i statliga 

myndigheter (SFS 2009:907) eller så bedriver företaget en miljöfarlig 

verksamhet som kräver tillstånd enligt Förordning om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd (SFS 1998:899). Uppfyller företaget något av dessa kriterier så 

ska företaget upprätta en miljöredovisning, i annat fall så är den frivillig. Om 

företaget bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska 

företaget även ta med ett avsnitt om miljö i sin årsredovisning enligt 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Även om miljöredovisningen är 

frivillig ur rättslig synvinkel, så ökar påtryckningarna på företaget att upprätta 

en miljöredovisning. Samhället vill att de stora företagen tar ansvar för de 

skador som de utsätter miljön för. Kunder, som kanske är återförsäljare, har en 

image en vilja att vara miljömedvetna och anställda vill hellre jobba på ett 

företag som bryr sig än företag som inte bryr sig om miljön.  

 

1.1. Problemformulering 

I slutet av 60-talet och början av 70-talet började vissa företag upprätta en 

miljöredovisning, främst i forskningssammanhang. Det tog dock fart först i 

slutet på 80-talet då Brundtlandrapporten kom ut och de första böckerna om 

miljöredovisning gavs ut. Den första hälften av 90-talet ökade 

miljöredovisningen rejält och ansågs komma bli en trend (Bergström et al. 

2002).  

Till en början verkade det som att miljöredovisning bara var en trend och 

ansågs vara något som var övergående och flyktigt. Det fanns inga regler eller 

någon praxis att utgå ifrån utan varje företag upprättade sin miljöredovisning 

utifrån sina egna regler. Resultatet av denna valfrihet vid upprättandet av 

miljöredovisning gjorde att det blev svårt att jämföra ett företags 

miljöprestationer med andra företag. Upprättandet försvårades ytterligare då 

det saknades en bra metod att mäta prestationerna med vilket gjorde det svårt 

att redovisa miljö på ett bra och tillförlitligt sätt (Larsson & Ljungdahl 2008). 

Idag är miljöfrågor ett ständigt aktuellt ämne både i media och i vardagslivet. I 

media läggs mycket fokus på katastrofer och klimatförändringar. Detta har 

bidragit till att konsumenter har fått en större medvetenhet vad gäller 

miljöfrågor samt ändrat sina livsvanor. Den enskilda konsumentens ökade 

medvetenhet leder till att högre krav ställs på företagen vad gäller ekologiska 
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och miljövänliga produkter. För företagen innebär detta att de får välja att 

antingen anpassa sig efter kraven som finns i samhället eller fortsätta som 

tidigare, men då med ökad risk att förlora marknadsandelar och kunder. Detta 

innebär att miljöarbetet påverkar företagets strategi och profil och då det har 

blivit en allt viktigare fråga för intressenterna har det därmed blivit allt 

viktigare att informera och kommunicera om företagets miljöarbete (Larsson 

1997).  

Frågan för företagen blir hur miljöarbetet ska redovisas och om det 

överhuvudtaget ska redovisas, då det inte finns någon lag om detta. Ytterligare 

ett problem som företagen ställs inför när det gäller miljöredovisning är att 

den i förhållande till traditionell redovisning är outvecklad. De första 

miljörapporterna publicerades i slutet av 80-talet och det var företag inom den 

kemiska industrin som gav ut dem. Anledningen till detta var att företagen 

upplevde problem med sina images och genom att miljörapportera hoppades 

företagen lösa dessa problem (Leszczynska 2012). Vidare kan sägas att det 

först var på 90-talet som miljöredovisningen kom igång på riktigt och sedan 

dess har det hänt mycket på området (Bergström et al. 2002).  

Miljöarbetet och miljöredovisningen präglas således av kontinuerliga 

förändringar och höga krav från intressenter.  ”Ju mer information företag ger 

ut, desto högre efterfrågan på ny data ställs på företaget och desto större 

sannolikhet är det att intressenterna kräver att de lever upp till sina löften och 

garantier på att data stämmer och att den är trovärdig” (Kolk 1999, s. 226). 

Detta innebär svårigheter för företagen och det gäller som sagt att möta de 

förväntningar som ställs samtidigt som de ska lära sig hur miljöarbete och 

miljöredovisning ska skötas på bästa sätt.  

Problemen för företagen är hur de ska få med den information som 

intressenterna vill ha i sin redovisning. Företagen måste uppfatta 

intressenternas krav på rätt sätt och redovisa information som är användbar 

för intressenterna. Om företagen misslyckas med att identifiera vilka 

intressenter miljöredovisningen riktar sig mot kommer detta innebära att det 

upprättas en miljöredovisning som varken är relevant eller begriplig för läsaren 

(Azzone et al.1997). 
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1.2.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera företagens syn på deras miljöredovisning 

men även hur de arbetar för att möta intressenternas krav. 

 Varför väljer företag att upprätta miljöredovisning och finns det några 

fördelar? 

 

 Vilka krav och förväntningar upplever företagen att intressenterna i 

stort har på företagets miljöarbete och hur uppfattar den valda 

intressentgruppen miljöredovisningen?  

 

 Vad påverkar innehållet i miljöredovisningen och hur arbetar företagen 

för att presentera informationen på ett bra sätt? 

 

1.3. Disposition 

Studien inleds med en beskrivning av den metod som använts, hur insamling 

och analys av data har genomförts samt vilka beslut som fattats. I den 

teoretiska referensramen tas väsentlig teori upp som ligger till grund för att 

förstå och besvara syftet. Den data som samlats in presenteras i empirin och i 

analysen studeras empirin utifrån tidigare teori och egna reflektioner. 

Resultaten av studien presenteras sedan i slutsatsen där syfte och 

frågeställningarna besvaras. Även förslag till vidare forskning och de 

begränsningar som finns med studien tas upp.  
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2. Metod 

För att svara på syftet krävs förståelse för hur företaget uppfattar 

intressenternas krav samt hur detta påverkar företagen vid upprättandet av 

miljöredovisning. Det är också av vikt att förstå hur företagen väljer att 

pressentera den information som lämnas i miljöredovisningen. En kvalitativ 

metod har valts och intervjuer har hållits med personer som antas ha kunskap 

om miljöredovisning. Metoden tar också upp en beskrivning av hur 

informanternas svar har sammanställts och analyserats. Sedan diskuteras 

trovärdigheten på studien och källorna och studiens avgränsningar upp. 

2.1. Metodval 

För att skapa förståelse för hur intressenter och företag upplever 

miljöredovisning samt vilka krav de ställer på denna är det åsikter och 

tolkningar som eftersträvas. I regel finns det två alternativa vetenskapliga 

förhållningssätt att välja mellan vid en undersökning, positivism och 

hermeneutik. Positivismen utgår från tolkning av fakta och fokus ligger på 

analys av ren fakta och resulterar ofta i statistik. Hermeneutik å andra sidan 

innebär ett tolkande angreppssätt som ger möjlighet att vara öppen och ta 

hänsyn till olika åsikter. Då olika företag och intressenter har olika uppfattning 

anses det hermeneutiska förhållningssättet ge en möjlighet att tolka och 

behandla åsikterna och uppsatsen bygger på detta förhållningssätt (Ekengren 

& Hinnfors 2012).  

Vid valet av strategi finns det tre huvudtyper, nämligen deduktiv, induktiv och 

abduktion. Deduktiv strategi utgår från tidigare forskning och teorier och 

utifrån dessa bildas hypoteser eller uppfattningar. Dessa hypoteser eller 

uppfattningar testas sedan med hjälp av de frågeställningar som ställs och den 

tidigare teorin blir antigen stärkt eller förkastad. Induktiv strategi utgår från de 

data som samlas in och sedan bilads en ny teori utifrån vad den aktuella 

studien visar. Hänsyn till tidigare forskning tas således inte. Abduktion är en 

blandning av de föregående där en ny teori bildas induktivt, utifrån ett enstaka 

fall, för att sedan testas deduktivt (Patel & Davidsson 2011). 

Valet faller på den deduktiva strategin då det redan finns både forskning och 

teorier kring miljöredovisning, intressenter och förväntningar. Dessa kommer 

ligga till grund för att bilda en uppfattning om relationen mellan 

intressenternas krav och fröetagens miljöredovisning. De uppfattningar som 

bildas kommer sedan testas med genom analys av den empiri som samlas in. 
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Fördelen med att använda denna strategi är att forskningen blir mer objektiv 

och risken minskar för att forskarens subjektiva åsikter påverkar resultatet. 

Analysen utgår från det tidigare forskning kommit fram till istället för att 

färgas av den tolkandes uppfattning (Patel & Davidson 2011). 

För att samla in den empiri som krävs för att studera företagens syn på deras 

miljöredovisning men även hur de arbetar för att möta intressenternas krav 

finns två alternativa tillvägagångssätt, kvantitativ och kvalitativ metod. Den 

kvantitativa metoden fokuserar på en stor mängd objekt men med mindre 

ingående frågor (Darmer & Freytag 1995). Empirin används sedan för att 

generalisera och få fram statistik. Kvalitativ metod kännetecknas av att empiri 

fås genom fokus på en eller ett fåtal objekts åsikter eller förhållanden (Darmer 

& Freytag 1995). Ett vanligt exempel på kvalitativ metod är intervjuer där 

informanten ges möjlighet att uttrycka och förklara sig så att en så 

sanningsenlig bild som möjligt ges. Fördelen är att undersökningen kan gå på 

djupet vad gäller informantens åsikter och dennes ståndpunkter framkommer 

tydligt. Nackdelen med metoden är att det tar tid och att undersökningen 

oftast måste begränsas till ett fåtal intervjuobjekt (Larsen 2009). 

I uppsatsen kommer en kvalitativ metod användas eftersom syftet är att ta 

reda på hur företag resonerar kring sin miljöredovisning. Att intervjua de som 

ansvarar för miljöredovisning och miljöfrågor på företagen samt rörda 

intressenter för att få fram deras uppfattning och åsikter är därför av intresse. 

Den kvalitativa metoden ger möjlighet till detta och anses som det bästa 

alternativet för syftet. 

2.2.  Urval 

Syftet med uppsatsen är att studera företagens syn på deras miljöredovisning 

men även hur de arbetar för att möta intressenternas krav och det är därför av 

intresse att intervjua personer som är anställda inom miljö- eller 

redovisningsavdelningen på företag. Vissa av informanterna har anställning på 

både miljö- och redovisningsavdelningen. Intervjuer med personer från en 

annan grupp, nämligen kommuner, har genomförts för att få en annan syn på 

miljöredovisningen. 

För att välja informanter utfördes ett så kallat godtyckligt urval. Detta betyder 

att informanter väljs utifrån egna kriterier och bedömningar (Larsen 2009). De 

företag som intervjuats är verksamma inom stål- och pappersindustrin, detta 

eftersom de hör till de största och tyngsta industrierna i Sverige. Det viktigaste 
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kriteriet var att företaget skulle ha upprättat en miljöredovisning eller ingå i en 

koncern som upprättar miljöredovisning. Samtliga företag är också så kallade 

A-anläggningar, som beskrivs i bilagan till förordning (SFS 1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet, och dessa är de mest kontrollerade verksamheterna i 

Sverige. För att få en bredd i urvalet valdes informanter med olika ställning 

och arbetsuppgifter på företagen, dock var kravet att de skulle vara 

involverade i företagets miljöarbete eller miljöredovisning. Vid valet av 

kommunrepresentanter ställdes inga direkta krav förutom att de skulle vara 

insatta i miljöfrågan.  

Totalt har elva informanter intervjuats varav sju företagsrepresentanter och 

fyra kommunrepresentanter. De pappersföretag som intervjuats är Stora Enso 

(Skoghalls bruk), BillerudKorsnäs, Nordic Paper Bäckhammar och Holmen 

medan stålföretagen är Boliden, SSAB och Outokumpu Degerfors. 

Representanterna från företagen har anställning inom olika områden och på 

olika nivåer, allt från miljö- och hållbarhetsansvarig på koncernnivå till ansvar 

för det praktiska miljöarbetet på lokal nivå. 

Kommunerna som intervjuats är Karlstad kommun, Hammarö kommun och 

Degerfors kommun och på Degerfors kommun intervjuades två informanter 

samtidigt. Representanterna från kommunerna har anställning antingen som 

miljöinspektörer eller miljösamordnare. Anledningen till att miljöinspektörer 

intervjuats är att de granskar företagens miljörapport, som är ett lagstadgat 

dokument där hård data om företagets miljöpåverkan presenteras. Denna 

rapport ligger sedan till grund för företagens miljöredovisning och således 

finns en stark koppling mellan miljöinspektörernas arbete och företagens 

miljöredovisning. 

I uppsatsen kommer de intervjuade att vara anonyma för att förenkla för 

läsaren att hålla reda på vilket företag som arbetar inom pappersindustrin 

respektive stålindustrin. Stålföretagen kommer kallas stålföretag A, B och C 

medan pappersföretagen benämns pappersföretag A, B, C och D. Även 

kommunerna är anonyma. Detta kan utläsas i tabell 1 nedan, samt den 

position de intervjuade har på respektive företag och kommun.  
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Företag Position 

Stålföretag A Ansvarar för miljöarbetet och miljöredovisningen på bruket. 

Stålföretag B Arbetar med miljöredovisning på koncernnivå. 

Stålföretag C Arbetar med miljöredovisning på koncernnivå. 

Pappersföretag A Arbetar med miljöredovisning på bruket. 

Pappersföretag B Arbetar med miljörapportering till tillsynsmyndighet. 

Pappersföretag C Arbetar med miljöredovisning på koncernnivå. 

Pappersföretag D Ansvarar för miljöarbetet och miljöredovisningen på bruket. 

Kommun A Miljöinspektör 

Kommun B Miljöinspektör 

Kommun C Miljösamordnare 

2.3. Datainsamling 

Innan intervjufrågorna formulerades och informanterna kontaktades söktes 

tidigare teori på området som presenteras i den teoretiska referensramen. 

Vetenskapliga artiklar var den främsta källan till tidigare teori men även böcker 

som behandlar ämnet. De viktigaste sökorden på svenska är: miljöredovisning, 

förväntningar, krav, hållbarhet, hållbarhetsredovisning och intressenter. 

Artiklar och böcker har sökts både på svenska och engelska då utbudet är 

större på engelska artiklar. Vid valet av vilka artiklar som skulle användas har 

hänsyn tagits till ålder på artikeln, de flesta artiklar är från 2000-talet då de 

anses mer aktuella. 

För att svara på syftet utfördes semi-strukturerade intervjuer. Detta innebär att 

frågor eller ämnen bestämts i förväg, men att möjlighet finns för informanten 

att ge uttryck för sina åsikter. Det finns en avsaknad av svarsalternativ och 

informanten får själv formulera sina svar (Darmer & Freytag 1995).  En 

intervjuguide sammanställdes inför intervjuerna där frågorna berörde 

miljöredovisning och inspirerades av de frågeställningar som uppsatsen 

behandlar. Samma frågor har ställts till samtliga informanter, men en viss 

vinkling av frågorna har gjorts för att anpassa dem efter huruvida det är ett 

företag eller en kommun som svarat. Frågorna till företagen behandlade hur de 

uppfattade sin egen miljöredovisning, hur den utvecklats och vad som är 

viktigt att få med. Även företagens syn på intressenternas krav behandlades 

eftersom detta påverka upprättandet av miljöredovisningen. Fokus för 

frågorna till kommunerna låg istället på vilka krav de faktiskt ställer, vad de 

lägger vikt på och vad de eventuellt saknar. Intervjufrågorna finns återgivna i 

sin helhet i bilaga 1 och 2.   

Tabell 1. Intervjuade företag och kommuner och dess position 
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 Informanterna kontaktades först via mejl och valdes utifrån den information 

som finns på företagens hemsidor. Tanken var att de skulle kunna besvara 

dem när det passade så att de slapp störningar i sitt arbete. De flesta svar som 

kom in var nekande men ett fåtal var jakande. Majoriteten av de kontaktade 

svarade dock inte alls och för att få besked snabbare kontaktades istället 

företagens växel som fick koppla vidare till behörig person. 

Ett problem som uppstod var att hitta företag i närheten av Värmland som 

uppfyllde de krav som ställts upp. För att vara av intresse för studien skulle 

företaget ha hög miljöpåverkan, vara verksamt inom pappers- eller 

stålindustrin samt ha upprättat en miljöredovisning. Antalet företag som 

uppfyllde dessa krav i närheten av Värmland var begränsat och därför valdes 

att kontakta företag verksamma även på andra orter. Detta ledde till att av de 

elva informanterna intervjuades sju av dem på plats, alltså i företagens eller 

kommunernas egna lokaler. Då två av informanterna sitter i Stockholm och en 

sitter en bit utanför Kristinehamn utfördes dessa intervjuer via telefon av 

praktiska skäl. Slutligen var det en av informanterna som upplevde att han inte 

hade möjlighet att genomföra en intervju på plats eller via telefon och därför 

skickade han sina svar via mail. 

Under intervjuerna användes en kombination av inspelning och anteckningar 

för att säkerställa att så mycket information som möjligt kom med. 

Anteckningarnas främsta syfte var att fånga upp tankar och skiftningar under 

intervjuerna, sådant som inte fångas upp på inspelningar. Arbetet delades även 

upp under intervjuerna så att en av författarna ställde frågorna medan den 

andra förde anteckningar, detta för att informanten skulle känna sig 

avslappnad och delaktig. 

2.4. Datahantering 

Direkt efter att intervjuerna hållits skrevs tankar och intryck som uppkommit 

under intervjun ner för att de sedan skulle kunna användas i analysen. 

Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet och de data som framkom 

sorterades under de frågeställningar som uppsatsen behandlar. Vidare söktes 

mönster i de insamlande data och skillnader, likheter och samband togs ut. 

Vissa nyckelord söktes också, exempelvis transparens och öppenhet. Denna 

sammanställning av data presenteras i uppsatsens empiriska kapitel. 

Sedan analyserades dessa data utifrån vad tidigare teori kommit fram till och 

skillnader, likheter och samband mellan data och teori togs ut. Med hjälp av 
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egna tankar och reflektioner söktes förklaringar till varför empiri och teori 

ibland överensstämde och ibland inte. Resultaten av denna analys presenteras i 

uppsatsens analyskapitel. 

2.5. Trovärdighetsdiskussion 

De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för den teorietiska 

referensramen har valts ut för att de är granskade, så kallade peer-reviewed 

artiklar. Detta anses vara en förutsättning för att artikeln ska ses som trovärdig. 

Många av de författare som använts har även citerats av andra författare inom 

samma område. Det är svårt att säga att den teori som tagits fram är den bästa 

på grund av det stora utbudet av artiklar som finns. Men de val som gjorts 

känns trovärdiga och exempelvis Gray är en erkänd författare på området.  

Tillförlitligheten i en uppsats avgörs av metodens eller instrumentets precision 

eller lämplighet att mäta den valda variabeln (Larsen 2009). Vid en kvalitativ 

undersökning påverkas dock tillförlitligheten av det enstaka fallet. Med detta 

menas att olika svar kan ges av en person på samma fråga beroende på när 

frågan ställs (Patel & Davidsson 2011). Det instrument som valts i uppsatsen 

är intervjufrågor och dessa har tagits fram för att ge svar på de frågeställningar 

som uppsatsen behandlar. Vid formuleringen av frågorna har vikt lagts vid att 

de inte ska vara vinklade utan helt ofärgade av vilka svar författarna tror att de 

ska få eller vill ha. Således anses precisionen av mätinstrumentet tillförlitligt. 

Dock finns det vissa risker med intervjuer. Som Patel och Davidsson (2011) 

säger finns en risk att svaren varierar beroende på omständigheterna. Det finns 

även en risk att intervjuarens närvaro kan påverka informanten så att denna 

svarar för att försöka tillfredsställa intervjuaren, den så kallade 

intervjueffekten. Även den så kallade frågeeffekten kan påverka svaren (Larsen 

2009). Trots att frågorna formulerats på ett sådant sätt att författarna anser att 

de ej är ledande föreligger en risk att de på ett eller annat vis styr informanten i 

en viss riktning. 

Även metodens lämplighet att producera den data som behövs för att svara på 

syftet behöver tas i beaktande, studiens validitet (Larsen 2009). Med validitet 

avses ett instrument som ger information om det som verkligen undersöks 

(Ejvegård 2003). Då syftet var att studera företagens syn på deras 

miljöredovisning men även hur de arbetar för att möta intressenternas krav 

och frågorna som ställdes behandlat just dessa områden anses metoden valid. 

De data som samlats in har svarat till syftet och således har instrumentet gett 

information om vad som verkligen undersöks. 



 19 

2.6. Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts rör sig i främsta hand om valet av informanter. 

Företag verksamma inom andra industrier än papper och stål har inte 

kontaktats och geografiskt är de begränsade Sverige. Anställda på företagen 

inom exempelvis produktion, inköp och ekonomisk redovisning har inte 

kontaktats utan uppsatsen har begränsats till att intervjua personer med 

miljöanknytning. Vad gäller de kommunrepresentanter som intervjuats är de 

geografiskt begränsade till Värmland eller Degerfors och 

verksamhetsområdena berör miljö.   
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3. Teoretisk referensram 

Först är det av intresse att förstå varför företag väljer att upprätta en 

miljöredovisning överhuvudtaget. Det finns som sagt ingen lag som säger att 

miljöredovisning måste upprättas utan företag väljer frivilligt att lägga resurser 

på detta. Första delen av den teoretiska referensramen kommer således 

behandla upprättandet av miljöredovisningen. Vilka motiv som kan tänkas 

ligga bakom samt hur företag väljer vilken information som ska redovisas. 

Sedan kommer de olika kraven på miljöredovisningen behandlas. För att se 

vilka krav som verkligen ställs på företagen kommer fokus ligga på de krav 

intressenterna ställer. Dessa kommer sedan ställs mot vilka krav företagen 

uppfattar i analysdelen. Slutligen kommer sådana faktorer som särskiljer 

miljöredovisningen från traditionell redovisning att tas upp. Detta berör bland 

annat problemen att redovisa miljö och påverkan av externa miljökatastrofer 

på företagens miljöarbete och miljöredovisning. 

3.1. Miljöredovisningen 

Från början var det främsta målet med miljöredovisning att demonstrera ett 

företags engagemang till miljön, men målet har förändrats och fokus ligger nu 

istället på att kommunicera miljöarbetet företaget har utfört (Azzone et al. 

1997). När Mallin et al. (2012) analyserade miljöredovisningarna bland 100 Best 

Corporate Citizens i USA fann de att miljöredovisning i främsta hand används 

för att signalera och kommunicera företagets prestation på 

produktdimensionen. Miljöredovisningen kunde även användas som ett 

legitimeringsverktyg om företaget inte presterat så bra på den sociala 

dimensionen. En annan definition av syftet med hållbarhetsredovisning är 

enligt GRI1 att mäta, redovisa samt svara till interna och externa intressenter i 

fråga om hållbarhetsutveckling. Den redovisade informationen ska vara 

balanserad och rimlig samt beskriva både positiva och negativa händelser som 

skett under redovisningsperioden (GRI 2006). 

3.1.1. Miljöredovisningens drivfaktorer och fördelar 

Enligt forskare finns det i regel två anledningar till att företag väljer att 

redovisa sina miljöprestationer. Den första är att företagets ledning och de 

anställda verkligen bryr sig om miljön och har valt att implementera 

miljöpolicies i företaget. Å andra sidan kan det argumenteras för att företag 

                                                 
1
 Global Reporting Initiative, en organisation som ger ut ett ramverk för upprättande av 

hållbarhetsredovisning. 
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enbart miljöredovisar för att skapa legitimitet och att miljöredovisningen är 

någon sorts marknadsföring (MacLean & Rebernak 2007). Bansal och Roth 

(2000) tar upp fyra drivfaktorer som driver företag att upprätta en 

miljöredovisning och förbättra sitt miljöarbete. Den första drivfaktorn är att 

följa lagar och regler och genom att utveckla miljöredovisningen och 

kontinuerligt förbättra den så kan företaget ligga före utvecklingen av lagar och 

på så sätt undvika eventuella kostnader som kan uppkomma. Den andra 

drivfaktorn är intressenter som uppmuntrar och ställer påtryckningar på 

företaget till att ta hänsyn till företagets påverkan på miljön. Den tredje 

drivfaktorn är att det finns ekonomiska fördelar med miljöarbete. Genom att 

utveckla produktionsprocessen och minska påverkan på miljön kan företag 

minska kostnaden för inputs och avfall. Den fjärde drivfaktorn är det etiska 

motivet, det vill säga att företaget miljöredovisar för att det är den rätta saken 

att göra. 

Oavsett anledningen till att företag upprättar miljöredovisning så kan det antas 

att företagen drar fördel av att redovisa och kommunicera sina prestationer 

rörande miljö och samhälle (Elsakit & Worthington 2012).  Healy och Palepu 

(2001) fann att ett motiv till att upprätta frivillig redovisning av företagets 

miljöprestationer är att företag genom att miljöredovisa ökar sina chanser att 

få kompensationer eller höja de befintliga kompensationerna. I en studie fann 

Gray et al. (1990) att företag hade ett egenintresse i att upprätta 

miljöredovisningar. Genom miljöredovisningar sökte företagen nå 

nettofördelar och miljöredovisningen användes som ett konkurrensverktyg 

som drivits fram av kombinationen av intressenternas ökade intresse kring 

miljöfrågorna och miljöredovisningens frivilliga natur. Vidare menar Kolk 

(1999) att om ett företag väl börjat miljöredovisa så bör det fortsätta med detta 

eftersom företaget annars riskerar att få negativ publicitet. 

3.1.2. Miljöredovisningens kvalitet 

Företag kan som sagt dra fördel av att redovisa sina miljöprestationer, men hur 

informationen redovisas beror på företagets engagemang i miljöfrågorna. 

Enligt MacLean och Rebernak (2007) är miljöredovisningens kvalitet beroende 

av stöd från ledningen, en bra intressentdialog samt väl fungerande interna 

kontroller av miljöarbetet. Med andra ord ett genuint intresse och engagemang 

i miljöfrågorna. Vidare menar de att miljöredovisningar med hög kvalitet ger 

företaget fördelar bland annat i form av underlättad styrning av miljöpåverkan, 
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förbättrat rykte och större möjlighet att locka till sig och behålla kunder och 

anställda med hög kompetens.  

MacLean och Rebernak (2007) vill även påskina att företagens attityd 

gentemot miljöredovisningen påverkar miljöredovisningens kvalitet. Företag 

som förstår sambandet mellan ett genuint engagemang för miljöfrågorna, 

kvaliteten på miljöredovisningen och de fördelar som finns att få uppnår de 

bästa resultaten. Men MacLean och Rebernak (2007) vill påstå att majoriteten 

av företagen har en mer defensiv attityd gentemot miljöredovisningen. Detta 

kan gälla alltifrån att undvika att ses som lata i förhållande till andra i 

branschen till att företagskunderna har börjat ställa krav på redovisning. 

Problemet med denna defensiva attityd är enligt MacLean & Rebernak (2007) 

dels att den är kortsiktig och dels att den inte har något egentligt samband med 

företagets kärnstrategi. Risken finns då att företaget kan dra mer skada än 

nytta av miljöredovisningen. 

En bra miljöredovisning ska vara relevant, tillförlitlig, begriplig och jämförbar. 

Dessa egenskaper krävs för att en miljöredovisning ska vara trovärdig, och 

saknar miljöredovisningen någon av dessa egenskaper resulterar detta i att den 

blir bristfällig (Azzone et al. 1997). Då syftet är att studera företagens syn på 

deras miljöredovisning men även hur de arbetar för att möta intressenternas 

krav kan dessa egenskaper ligga till grund för hur företagen resonerar vid 

upprättandet av miljöredovisningen. Enligt IASB2 ska en relevant redovisning 

kunna påverka användarnas beslut samt hantera händelser i företaget. 

Informationen om händelser ska bekräfta eller korrigera tidigare händelser 

samt underlätta bedömningen av händelser. Tillförlitlighet uppnås genom att 

informationen är neutral och inte innehåller väsentliga fel. Användarna ska 

även kunna lita på vad som står. En begriplig redovisning ska enligt IASB vara 

lätt att förstå för användarna. Dock förutsätter de att användaren har vissa 

grundkunskaper om bland annat ekonomi och redovisning. För jämförbar 

redovisning är kravet att likartade transaktioner hanteras på samma sätt var 

gäller värdering och framställning av informationen (Ekonomistyrningsverket 

[ESV] 2002). För att redovisningen av ett företags prestationer ska anses vara 

trovärdigt är det många intressenter och författare som anser att redovisningen 

ska vara transparent (MacLean & Rebernak 2007). Förutom att transparent 

miljöredovisning tillfredsställer kraven från olika intressentgrupper ger den 

också fördelar i form av ökat värde på företaget, bättre image och förenklat 

arbete mot hållbar utveckling (Huang & Kung 2010). 

                                                 
2
 International Accounting Standards Board, organisation som sätter standarder för redovisning.  
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Ett sätt att få kvalitet i sin redovisning är att utgå från GRI:s ramverk. Global 

Reporting Initiative, GRI, är en organisation som arbetar mot en hållbar global 

ekonomi genom att ge ut riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI 2013). 

Dessa riktlinjer är dock inte tvingande på något sätt utan företag som använder 

ramverket, G3, får fritt välja hur de vill utforma redovisningen utifrån 

riktlinjerna. Trots detta har de riktlinjer GRI tagit fram kommit att betraktas 

som det enda vettiga alternativet både av de som använder G3 och av 

författare och forskare inom området (Ljungberg & Barkland 2010). 

I korta drag består G3 av olika rubriker som kan tas med i 

hållbarhetsredovisningen. I miljöavsnittet kan bland annat påverkan på miljön, 

upplysningar om hållbarhetsstyrning, mål, policies, ansvar och utbildning tas 

med. Sedan finns ett antal indikatorer som företagen själva får välja bland. Det 

rör sig till exempel om material, energi och utsläpp till luft, vatten och avfall 

och det särskiljs på kärnindikatorer och tilläggsindikatorer. Beroende på hur 

mycket information företag vill redovisa så väljer företaget vilken nivå de vill 

lägga sig på (GRI 2006). 

3.1.3. Val av utlämnad information 

Vad gäller själva upprättandet av miljöredovisningen och valet av den 

information som ska presenteras så finns det ett antal faktorer för företagen att 

ta i beaktande. Om informationen kan antas ge direkta sociala fördelar men 

redovisningen av denna är kostsam för företaget måste den som redovisar göra 

en avvägning mellan fördelen och kostnaden. Som exempel kan tas produktfel 

och faror förknippade med felet. Att redovisa detta har en direkt social fördel 

då konsumenter varnas för faran men det är negativt för företaget då imagen 

kan skadas. Risken finns också att företaget föreläggs med böter (Evans et al. 

2009). Denna typ av resonemang gäller även negativ miljöpåverkan som går 

utöver vad som är normalt. Att inte redovisa exempelvis ett farligt utsläpp kan 

vara positivt för företaget då ingen får reda på att de presterat dåligt, men det 

är negativt för samhället eftersom det inte varnas för eventuella påföljder av 

utsläppet (Evans et al. 2009). Detta kan resultera i att miljöredovisningen blir 

vilseledande. 

Vid valet av information som lämnas i miljöredovisning så fann Walden och 

Schwartz (1997) att företag är måttfulla med sin miljöredovisning och inte 

redovisar mer än nödvändigt. Sådan information som bedömdes sannolik att 

påverka företagets framtida förtjänster och kassaflöden negativt rapporterades 

sällan frivilligt. Elsakit och Worthington (2012) fann att företag kan välja att 
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inte redovisa sådan information som kan ge en negativ image utan istället 

väljer att enbart presentera det positiva, vilket också kan leda till vilseledande 

information. Men att enbart presentera positiva resultat kan i sin tur ha 

negativa effekter för företaget då miljöredovisningens trovärdighet minskar ur 

intressenternas syn (Cormier & Magnan 2003). 

Även företagets karaktäristika kan påverka hur mycket information som 

redovisas. Stora företag tenderar att lämna mer information i sin 

miljöredovisning (Andrikopoulosi & Kriklani 2013; Huang & Kung 2010) 

liksom företag som straffats för miljöbrott (Huang & Kung 2010). Huang och 

Kung (2010) fann även att företag med höga marknadsandelar är mer villiga 

att redovisa sina miljöprestationer samt att antal anställda och ägarstruktur 

kunde påverka företagen vid upprättandet av miljöredovisningen.  

Att få med alla de beståndsdelar som krävs för en god miljöredovisning är 

dock inte så lätt som det verkar. Hur ska företagen på bästa sätt mäta och 

presentera det arbete som utförts så att det kan användas som beslutsunderlag 

för intressenterna? En förklaring till varför miljöprestationerna är så 

svårredovisade kan vara att den traditionella redovisningen, alltså den 

finansiella, inte ger miljöredovisningen det utrymme som krävs. 

Miljökostnader är ofta sammansatta med andra kostnader eller dolda i konton 

eller så utelämnas de helt då det är svårt att mäta dem. Ett exempel kan vara 

att information om sura föroreningar som visserligen kan mätas och redovisas 

på kort sikt. Men att visa på hur de på lång sikt bidrar till surt regn är desto 

svårare. Därför väljer företag att inte redovisa denna typ av information 

eftersom risken är stor att den är ofullständig eller felaktig. Ytterligare en 

faktor som spelar in är att medan den finansiella redovisningen ofta har ett 

kortare tidsperspektiv så fokuserar miljöredovisning på en lång och hållbar 

utveckling. Gällande tidsperspektivet står de två redovisningsformerna således 

i kontrast till varandra (Raiborn et al. 2011). 

3.2. Kraven på miljöredovisningen 

Syftet med uppsatsen är att studera företagens syn på deras miljöredovisning 

men även hur de arbetar för att möta intressenternas krav. Men då det är 

intressenternas informationsbehov som drivit fram miljöredovisningen så 

krävs en viss förståelse för intressenternas krav för att förstå 

miljöredovisningen. Det föreligger ett sorts samspel mellan företagets 

miljöredovisning och intressenternas krav. Intressenterna ställer krav på bra 

och trovärdig information och i samband med att företagen möter dessa krav 
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kan intressenterna dra nytta av att miljöredovisningen utvecklas och blir bättre 

(Elsakit & Worthington 2012). Kolk (1999) såg även att ju mer information ett 

företag gav ut desto högre blev efterfrågan på information. Kolk (1999) fann 

även ett samband mellan att ju mer information intressenterna hade desto 

högre blev kraven de ställde på företagen rörande måluppfyllelse och 

prestationer. Således bildas en sorts cirkel där mer information leder till högre 

krav som leder till att mer information efterfrågas. 

Gray (2001, s. 11) definierar intressenter som “vem som helst som kan 

påverka eller påverkas av organisationen”. Detta betyder att samtidigt som 

företaget blir påverkade av sina intressenter kan också intressenterna bli 

påverkade av företaget.   

Även vilka intressenter företagen vänder sig till med sin miljöredovisning 

påverkar upprättandet av miljöredovisningen. Enligt Bergström et al. (2002) 

var de främsta användarna av företags miljöredovisning år 1993 anställda, 

närboende och aktieägare. Men år 1996 hade en viss förändring skett och de 

huvudsakliga intressenterna var anställda, närboende och industrikunder. 

För ett företag fungerar miljöredovisningen som ett sätt att kommunicera sina 

prestationer inom miljöområdet till de externa intressenterna (Mallin et al. 

2012). Således är företagets krav på miljöredovisningen beroende av vilka krav 

intressenterna ställer på miljöredovisningen för att denna ska vara användbar. 

Den typ av information intressenter kräver, beror på vilken typ av intressent 

det är. Till exempel så är ideella organisationer mer intresserade av globala 

frågor och hur företag hanterar dem medan det lokala samhället vill ha 

information om sådant som berör närområdet. Dock är det vissa frågor som är 

aktuella för alla typer av intressenter, nämligen nuvarande policy, utsläpp och 

miljöpåverkan, miljöledningsstandard, framtida program och strategier, 

efterlevnad av regler, prestationstrender, miljökostnader och riskbedömningar  

(Azzone et al. 1997). 

I figur 1 beskrivs de interna och externa intressenter ett företag har. De interna 

intressenterna är anställda, ledning och ägare och de externa intressenterna är 

leverantörer, samhället, myndigheter, kreditgivare, aktieägare och kunder. 

Syftet med uppsatsen är att studera företagens syn på deras miljöredovisning 

men även hur de arbetar för att möta intressenternas krav. För att besvara 

syftet så kommer de interna intressenterna att behandlas och då främst 

ledningen och anställda och de externa intressenter som behandlas är 

myndigheter och samhället.  
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3.2.1. Intressenternas krav  

I bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 

1998:899) står det att stora verksamheter med hög miljöpåverkan måste ha 

tillstånd från miljödomstolen eller länsstyrelsen för att få bedriva sin 

verksamhet. I detta tillstånd ingår ett antal villkor som företagen måste följa 

och rapportera om till tillsynsmyndigheten. Kommunerna samlar varje år in 

miljörapporter från företag där företaget får rapportera om vilka utsläpp de 

haft under året och vilka åtgärder som vidtagits (Malmö stad 2013). 

Många intressenter efterfrågar miljöredovisning med konkreta prestationer så 

att det tydligt går att se vad företaget gjort. Att använda mätbara, kontinuerliga 

indikatorer som möjliggör jämförelse över tid samt att redovisa många olika 

aspekter inom miljöarbetet var något som ansågs positivt bland intressenterna. 

För att miljöredovisningen skall anses som trovärdig lyfter många intressenter 

fram värdet av att redovisa både framgångar och bakslag, att redovisa på ett 

ärligt sätt. Även redovisning av de styrmedel som berör företagets miljö- och 

hållbarhetsaspekter bidrar enligt intressenterna till trovärdighet (Ljungberg & 

Barkland 2010). 

Intressenternas inställning till miljöredovisningen beror på vilken typ av 

intressent det är. I en undersökning från 2005 som fokuserade på NGOs3 

inom miljö respektive sociala frågor fann författarna att de två grupperna 

ställde olika krav. Bland de sociala NGOs som förfrågades var det många som 

var positivt inställda till miljöredovisning och trodde att främsta skälet till att 

                                                 
3
 Non-Governmental Organizations, idella organisationer. 

Figur 1, intressentmodellen (Cantoria 2013) 
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upprätta en miljöredovisning var moral och etik. Miljö NGOs å andra sidan 

var så gott som uteslutande negativt inställda till innehållet i 

miljöredovisningen och ansåg att de upprättades för att dölja oansvariga 

handlingar företagen företagit. Dock efterfrågade båda grupperna verifierad 

och externt granskad miljöredovisning (O’Dwyer et al. 2005). 

Företag är beroende av de lokala samhällenas fortsatta deltagande och utan 

stöd från samhället så kan företag inte överleva (Kolk 1999). En annan studie 

som också visar på samhällets påverkan på företag fann tydliga samband 

mellan en ökning av miljöredovisning och samhällets ökade omtanke och 

medvetenhet i miljöfrågorna (Deegan & Gordon 1996). 

Det lokala samhället är intresserat av att analysera hur de anläggningar som är 

belägna i ett geografiskt område påverkar miljön. De behöver kvantitativ 

information om hur mycket föroreningar anläggningen släpper ut, hur mycket 

energi de konsumerar m.m. Det lokala samhället behöver också kvalitativ 

information i form av de framtida gröna strategierna företaget har (Azzone et 

al. 1997). 

Intressenternas krav på transparent miljöredovisning har ökat tillsammans 

med behovet av mer och mer information. Många företag har mött detta krav 

men med resultatet att miljöredovisningen blivit allt större. Det har nått den 

punkt där läsaren av miljöredovisning riskerar att bli överväldigad av blotta 

omfattningen av rapporten då företag vill redovisa så mycket information som 

möjligt (MacLean & Rebernak 2007). Att hitta miljö- och 

hållbarhetsredovisningar som överstiger 100 sidor är i dagens läge ingen konst 

men frågan som kan ställas är om den blivit mer informationsrik för det. 

I Tabell 2 beskrivs vad för information de olika intressentgrupperna vill ha 

från företaget och vilken slags miljöinformation som är mest intressant. I 

tabellen tas endast de externa intressenterna upp. Ett av samhällets främsta 

intressen är bland andra oljud, lukt och utsläpp till luft, vatten och land, medan 

myndigheter är mer intresserade av att företagen följer de lagar och regler som 

finns. Beroende på vilken sorts intresse de olika intressenterna har så visas 

vilken sorts information företaget redovisar för att uppfylla intressenternas 

krav och förväntningar. Företagen använder sig av olika medium för att 

förmedla dessa budskap till intressenterna, exempelvis används miljörapporter 

som medium för att förmedla information till myndigheter.  
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3.2.2. Företagens uppfattning av krav 

De krav som företagen upplever från intressenterna är av betydelse vid 

miljöarbete och redovisningen av detta. Det kan föreligga en skillnad mellan de 

krav intressenterna verkligen ställer och de krav företagen upplever. Olika 

egenskaper hos företagen kan påverka hur de uppfattar kraven från 

intressenterna. Faktorer som företagets storlek, internationella samarbeten, 

bransch och ledningens medvetenhet rörande miljöfrågor fanns ha ett positivt 

samband med de krav företagen uppfattade från intressenterna. Även typen av 

intressent påverkade hur företagen uppfattade kraven. Till exempel fanns ett 

starkt samband mellan företagets storlek och de upplevda kraven från NGO 

medan inget samband hittades mellan storlek på företaget och krav från 

myndigheter (González-Benito & González-Benito, 2008). 

MacLean och Rebernak (2007) identifierade sex variabler som kunde förklara 

en högre eller lägre grad av upplevda påtryckningar från intressenter. Dessa 

var storleken på företaget, internationalisering, geografiskt läge, plats i supply 

chain4, industrisektor och ledningens värderingar. 

3.2.3. Bristande information 

Mycket forskning tyder på att företag inte lyckas möta de förväntningar och 

krav som intressenterna ställer. I en enkätundersökning som publicerades år 

                                                 
4
 Kedjan för att skapa och leverera produkter och tjänster till kund. 

Tabell 2, Intressenternas informationsbehov (KPMG 1997, s. 19) 
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2012 fann Peloza et al. (2012) att det förelåg en skillnad i företagens 

hållbarhetsinitiativ och den uppfattning intressenterna hade om företagets 

hållbarhetsarbete. 

I en artikel från år 2012 studerades totalt 29 företags hållbarhetsredovisningar 

från år 2005 och år 2010. Samtliga rapporter hade upprättats utifrån GRI:s 

ramverk och det var även detta ramverk som användes vid utvärderingen av 

redovisningen. Vid utvärderingen utgick studien från ett aktieägarperspektiv 

och fann att den information som företagen lämnar inte alltid var komplett 

eller tillförlitlig. Detta alltså trots att företagen angivit att de följer GRI:s 

ramverk. Dock möter de standards som finns informationsbehovet hos 

aktieägarna enligt studien (Leszczynska 2012). 

Ytterligare en artikel som studerat miljöredovisningars innehåll utifrån GRI:s 

ramverk gjordes år 2013. Nio icke-finansiella företag i Turkiet valdes då de 

upprättat hållbarhetsredovisning enligt olika nivåer av GRI:s ramverk. 

Slutsatsen var att företagen inte redovisade mer information än vad som var 

nödvändigt för att få klassas i den nivå som eftersträvades. Alltså redovisades 

den information som krävdes men inte mer än så (Aktas et al. 2013). 

En annan artikel från år 2013 utvärderade miljöredovisningar hos företag 

noterade på Copenhagen Stock Exchange. Syftet var att mäta bredden på 

miljöredovisningen och för att utvärdera miljöredovisningarna utgick studien 

från Environmental Disclosure Index, EDI. EDI baseras på åtta beståndsdelar 

i miljöredovisningen, till exempel mål, policies och påverkan. Resultatet var att 

nästan 50% av företagen inte redovisade någon av de beståndsdelar som 

angavs och inget företag redovisade alla åtta (Andrikopoulosi & Kriklani 

2013). 

3.3. Händelsers påverkan på miljöredovisningen 

Miljöredovisningen påverkas också mycket av sådant som händer i och kring 

företaget men även av sådana händelser som utspelar sig på andra kontinenter. 

Utifrån företagen perspektiv har Cormier och Magnan (1999) funnit att 

miljöredovisningens upprättande påverkas dels av vilket budskap företaget vill 

förmedla men även vilken typ av företag det är. Trenden för samtliga 

branscher var att de gick mot större redovisning men ökningen var störst 

bland de företag som hade högst miljöpåverkan. Vidare fann de att bland 

dessa högt miljöpåverkande företag så var det företag i massa- och 
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pappersindustri som lämnade mest information i sina miljöredovisningar 

jämfört med företag inom olje-, kemisk-, stål-, metall- och gruvindustri. 

Vad gäller externa händelser så kan dessa påverka företagen i sin upprättning 

av miljöredovisning trots att händelsen i sig inte berör företaget. Walden och 

Schwartz (1997) studerade 53 företag i fyra olika branscher för att se hur deras 

miljöredovisningar påverkades av oljespillet i Exxon Valdez i Alaska 1989. De 

fann att nivån av icke-finansiell miljöredovisning ökade kraftigt både vad gäller 

kvalitet och kvantitet mellan 1988-1989. Den främsta förklaringen till 

ökningen antas vara påtryckningar från samhället. Även en ökning av den 

finansiella miljöredovisningen fanns dock endast bland företag inom olje- och 

träindustrin, kemisk- och konsumtionsindustrin låg kvar på samma nivå som 

tidigare. 

Förutom att en miljöhändelse i sig kan påverka företag i dess beslut att lämna 

eller inte lämna viss information så kan även händelsens natur och 

uppmärksamhet från media spela en roll. Elijido-Ten (2011) fann ett samband 

mellan miljöhändelsens karaktär, ledningens uppfattning av miljöhändelsens 

betydelse och intressenternas potentiella reaktion. Dessa tre samverkar och 

påverkar hur företaget väljer att redovisa händelsen och om den ska redovisas 

överhuvudtaget. Den påverkan media har på beslutet att redovisa eller inte 

beror på händelsens karaktär. Är det en händelse som kan vara livshotande har 

media en obetydlig påverkan på beslutet, företag väljer att redovisa denna typ 

av händelse oavsett om media rapporterar om den eller ej. Om händelsen 

däremot påverkar den ekologiska balansen kan företag välja att inte redovisa 

detta för att på något vis försöka dölja det. Har däremot media lyft fram 

händelsen så väljer företagen att själva rapportera det också för att undvika att 

bli ifrågasatta av intressenterna.     
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4. Empiri  

Syftet med uppsatsen är att studera företagens syn på deras miljöredovisning 

men även hur de arbetar för att möta intressenternas krav. För att besvara 

syftet kommer följande kapitel innehålla den empiri som samlats in. Empirin 

börjar med att beskriva vilket syfte företagen har med att upprätta 

miljöredovisning, varför de gör det och om det finns några fördelar 

förknippade med miljöredovisningen. Sedan tar empirin upp vilka krav 

företagen uppfattar att intressenterna har och vilka intressenter företagen 

riktar sin miljöredovisning mot. Vidare tas det upp vilka krav kommunerna har 

på företagens miljöredovisning och miljörapporter och om det har skett någon 

förändring av kraven under åren. Slutligen kommer företagens syn på 

händelsers påverkan på miljöredovisningen att behandlas. 

 

4.1. Miljöredovisningen 

Syftet med miljöredovisningen är för de förfrågade företagen att visa upp vad 

som har hänt i verksamheten och ledmotivet är att vara transparenta. Att 

informera intressenterna ligger enligt Stålföretag B i företagens intresse och de 

menar även att ”miljöarbetet är en förutsättning för att få bedriva 

verksamhet”. Pappersföretag C uppger att det är viktigt att ta med både 

positiva och negativa händelser, detta för att ge en öppen och tydlig bild av 

företaget. På Stålföretag A tjänade miljöredovisningen även som ett sätt att 

visa på företagets sociala ansvar och för bruket är huvudsyftet att hålla 

kunderna informerade. Andra intressentgrupper som företag kan vilja 

informera är enligt Pappersföretag D de anställda och kringboende, men då är 

det främst med brukets egen miljöredovisning. Syftet med koncernens 

miljöredovisning är enligt Pappersföretag D att informera investerare samt att 

följa de lagkrav som finns. Även Pappersföretag B uppgav att det främsta 

syftet med miljöredovisningen är att följa de lagar och regler som finns. 

Pappersföretag A började redovisa för att det var ett krav från EMAS5, som är 

en sorts certifiering. När de sedan gick ur EMAS valde de att fortsätta 

miljöredovisa för att det fanns en efterfrågan på den. Men Pappersföretag A 

menar också att syftet med miljöredovisningen är ”att ge en bild av 

verksamheten helt enkelt”. Även de vill förmedla hur miljöarbetet ser ut till 

intressenterna. 

                                                 
5
 Ett miljöledningssystem baserat på certifieringen ISO 140001 
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De anledningar som finns till att företag väljer att miljöredovisa varierar 

beroende på vilket företag det är. Pappersföretag A och Pappersföretag D 

menar att deras anledning till att de upprättar miljöredovisningen är att 

informera intressenterna. Pappersföretag A vill också påskina att ”syftet är att 

skapa värde för människan och vår planet” och miljöredovisningen är ett sätt 

att presentera detta värdeskapande. Stålföretag A ser däremot inte några 

direkta motiv till att miljöredovisa, miljöredovisningen påverkar inte 

försäljningen utan upprättas endast för att informera. Stålföretag Bs 

uppfattning om varför miljöredovisning upprättas är att den kan användas 

som en pådrivande faktor internt. När miljöredovisningen upprättats kan de se 

vilka områden de är svaga på och arbeta för att förbättra de interna 

datainsamlingsrutinerna och även det praktiska miljöarbetet. Pappersföretag B 

berättade att det är viktigt att med miljöredovisningen visa ”att man har 

ordning på torpet […] att man är seriösa aktörer”. De faktorer som driver 

Pappersföretag C till att upprätta en miljöredovisning är deras egen vilja att 

visa deras miljöarbete, men de har även tryck utifrån och då främst från 

kunder. De utvecklar med att säga att det inte är konstigt att företag väljer att 

upprätta miljöredovisning eftersom de ändå måste skicka in miljörapporter till 

tillsynsmyndigheter varje år och kan använda de siffrorna i miljöredovisningen. 

Men Pappersföretag C säger att de helt klart hade miljöredovisat även om 

lagkravet inte funnits. 

Även på frågan om fördelarna med att miljöredovisa svarade företagen olika. 

På Stålföretag A, Pappersföretag B och Pappersföretag D sa de att de inte såg 

några ekonomiska fördelar med att miljöredovisa, miljöredovisningen hade 

inte resulterat i att företagen fått in fler ordrar. Dock ser Stålföretag A en 

fördel i att de genom miljöredovisningen kan kommunicera fördelarna med 

deras produkter. Stålföretag B ser däremot en fördel i att ha en 

miljöredovisning då de undviker att få för många frågor från analytiker och 

investerare eftersom de kan läsa sig till svaren i miljöredovisningen. Enligt 

Pappersföretag C är en fördel att då det uppkommit en ny intressentgrupp, så 

kallade hållbarhetsanalytiker, vars uppgift är att granska företags miljöarbete 

och lista de företag med bra miljöprestationer på ett index. Att hamna på detta 

index ger inga ekonomiska fördelar men företag kan få bättre goodwill, stärkt 

varumärke och bättre kundkontakt. Ekonomiska fördelar är inte direkt 

kopplade till miljöredovisningen, men de kan uppkomma i investeringar då en 

ny investering exempelvis kan minska energiförbrukningen och då blir en 

direkt miljövinst. Miljöredovisningen ger företaget möjlighet att visa på denna 

miljövinst i kombination med de ekonomiska aspekterna. Slutligen sa 
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Pappersföretag A ”Vi vill vara kundernas första val” och menade att det fanns 

en fördel i att miljöredovisa eftersom kunderna efterfrågade den.  

Att rent ut sagt vilseleda var företagen tveksamma till om det överhuvudtaget 

går eftersom miljörapporten, som ligger till grund för miljöredovisningen, 

granskas av miljöinspektörerna. Stålföretag B sa att ”människor är inte 

dumma, de ser igenom om man försöker skönmåla”. Däremot var 

informanterna överens om att det går att vinkla miljöredovisningen och bara 

visa på positiva saker. Även att ”skriva bara ord och ingen handling, som 

politiker” kan vilseleda, enligt Pappersföretag B. Men samtliga informanter var 

överens om att det inte finns någon anledning att vilseleda och de flesta 

uppgav att de har uppförandekoder och interna rutiner för att förhindra 

vinkling. Stålföretag B sa även om vilseledning att ”vilseledning kan slå tillbaka 

på en själv, seriösa företag inser detta och undviker att vilseleda”.  

4.1.1. Miljöredovisningens kvalitet 

Under intervjuerna ställdes frågan hur företagen arbetar för att uppfylla 

egenskaperna relevant, tillförlitlig, bergriplig och jämförbar. Många av de 

intervjuade anser att miljöredovisningen för att vara relevant ska anpassas efter 

vad intressenterna efterfrågar. På Stålföretag A sa de att “miljöredovisningen 

färgas av debatten och visar på trender” och på Pappersföretag C menade de 

att miljöredovisningen ska behandla “de frågor som är av vikt”. 

Informanterna svarade lite olika på frågan om hur tillförlitlighet uppnås, men i 

grund och botten handlar det om att använda validerade siffror. 

Pappersföretagen A och B svarade att tillförlitlighet fås genom att 

miljöredovisningen baseras på de siffror som finns i miljörapporten och som 

alltså granskats av miljöinspektörerna. Intern granskning används av 

Stålföretag B. Pappersföretag D uppgav att de försöker vara så ärliga som 

möjligt i sin miljöredovisning. Att låta en extern part granska 

miljöredovisningen menade Pappersföretag C och Stålföretag A var bra sätt att 

försäkra sig om miljöredovisningen tillförlitlighet. Stålföretag A sa även att 

kvalitetssystem kan användas för ge miljöredovisningen tillförlitlighet. 

Många av de intervjuade uppger att en förutsättning för att möjliggöra 

jämförelse med andra företag används GRI:s ramverk. Intern jämförelse 

uppnås med hjälp av tabeller över tid. Den miljöredovisning som 

Pappersföretag B upprättar ligger dock inte till grund för någon jämförelse 

eftersom det bara är brukets egen miljöredovisning och på Pappersföretag A 
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menar de att miljöredovisningen främst används för att jämföra internt inom 

koncernen. 

Informanterna uppger att begriplighet uppnås genom undvikande av svåra och 

fackliga uttryck. På Pappersföretag B menar de att “vanligt sunt folkvett” och 

att “inte pynta sig med ord” var viktigt för att göra miljöredovisningen 

begriplig. Stålföretag A hänvisade till ett lagkrav som säger att redovisningen 

ska “vara skrivet så att gemene man förstår”. Stålföretag B berättade att de 

använder sig av en ordlista om de måste använda komplicerade eller fackliga 

uttryck. 

De intervjuade har samtliga på ett eller annat sätt uttryckt att företagen har ett 

genuint intresse som sträcker sig från ledning ner till golvet. Att miljöarbetet är 

viktigt för samtliga företag framgår även av de policies som de ställt upp för att 

nå sina miljömål. På Pappersföretag A har de insett sambandet mellan ett 

genuint miljöarbete och miljöredovisning av hög kvalitet med företagets 

ekonomiska framgång. “Det samverkar att vara ekonomiskt framgångsrik och 

ha en schysst miljöpolitik, de går hand i hand”, menar Pappersföretag A. Att 

både Pappersföretag Cs och Pappersföretag Ds miljöredovisningar fått pris för 

bästa miljöredovisning respektive bästa redovisning är något de båda företagen 

framhåller och menar att det finns ett samband mellan kvalitén och 

engagemanget. 

Vad gäller kvalitet hade företagen lite olika definitioner, men i grund och 

botten faller allt tillbaka på att miljöredovisningen ska vara transparent. Enligt 

Pappersföretag D är kvalitet på miljöredovisning ”en trovärdig redovisning där 

någon försöker förklara sitt område” och Stålföretag B definierade kvalitet 

som ”relevant, korrekt och lättillgänglig redovisning”. Stålföretag A anser att 

redovisningen har kvalitet när den är transparent, ärlig, tydlig och begriplig. På 

Pappersföretag C svarade de att för att uppnå kvalitet ska de ”vara transparenta 

med det vi redovisar och det innebär att vi berättar om det miljöarbete som bedrivs 

och hur vi har uppnått våra mål, vilka möjligheter och hot vi har med vårt 

miljöarbete och hur vi hanterar hot”. Problem som uppstått ska tas med och de 

resultat som nåtts. Det ska vara skrivet på ett seriöst vis och undvika att det 

liknar en broschyr. Redovisningen ska vara lättillgänglig för så många som 

möjligt och granskas av tredje part. 

4.2. Kraven på miljöredovisningen 

De intervjuade företagen är noga med att nämna att det finns två typer av 

miljöredovisning och att dessa vänder sig till olika typer av intressenter. Först 
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tar de upp miljörapporteringen som vänder sig till tillsynsmyndigheter och 

innehåller hård data om företagets utsläpp och miljöpåverkan. Den andra 

typen av miljöredovisning är den miljöredovisning som även tar upp 

ekonomiska aspekter och alltså är den typ av redovisning som uppsatsen 

fokuserar på. Denna redovisning riktar företagen till den eller de 

intressentgrupper som de anser är intresserade av företagets miljöprestationer.  

Gemensamt för samtliga företag är att de i sin miljöredovisning riktar sig till 

aktieägarna, men annars skiljer sig svaren lite åt. På Stålföretag A sa de att 

brukets miljöredovisning riktar sig till kunder medan koncernredovisningen 

riktar sig till aktieägare och investerare och Stålföretag B uppgav att det främst 

är analytiker, aktieägare och investerare som läser miljöredovisningen. Även 

Pappersföretag B uppgav att det är aktieägarna som läser miljöredovisningen 

men även andra som läser årsredovisningen då miljöredovisningen är 

integrerad i årsredovisningen. Pappersföretag C riktar sig till en bred 

intressentgrupp bestående av kunder, aktieägare, leverantörer, skolvärlden, 

hållbarhetsanalytiker och miljöfonder, men de har ingen särskild grupp i åtanke 

vid upprättandet utan vill nå ut till så många som möjligt. Tre av företagen 

svarade lite avvikande jämfört med de andra. Pappersföretag A som uppgav att 

det främst är kunder och studenter som läser miljöredovisningen och 

Stålföretag C vars främsta intressent är investerare, alltså inte aktieägarna. 

Pappersföretag D tror inte att särskilt många läser miljöredovisningen, men att 

det främst är interna intressenter såsom anställda men även en liten grupp 

besökare och studenter som läser miljöredovisningen. Överlag riktar sig 

stålföretagen främst till aktieägare och pappersföretagen riktar sig till en 

bredare grupp intressenter.  

Mängden information som företag väljer att lämna ut kan mätas med hjälp av 

GRI:s ramverk. GRI:s ramverk har olika nivåer över hur mycket information 

som lämnas ut, där nivå A har flest villkor och mest information, B är 

mellannivån och C är den lägsta nivån. Av de företag som intervjuades 

redovisade tre av pappersföretagen enligt nivå A, det fjärde använde sig inte av 

GRI:s ramverk. Två av stålföretagen redovisade efter nivå B och det tredje 

stålföretaget enligt nivå C.    

Vad gäller kraven som ställs på miljöredovisningen har företagen märkt en 

förändring i de krav som ställs. Stålföretag A och Pappersföretag A upplever 

att miljöfrågorna har fått mer fokus och på Stålföretag A tog de även upp att 

ur rekryteringssyn är miljöfrågorna en allt viktigare aspekt, ingen vill arbeta på 

ett företag som förstör miljön. Ett liknande svar gav Pappersföretag A, “ingen 
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vill satsa pengar i ett företag som skövlar regnskog.” På Pappersföretag C 

märker de att klimatfrågan blivit stor och information om företagets utsläpp av 

växthusgaser och koldioxid efterfrågas. Stålföretag C har märkt att intresset för 

miljöfrågorna har ökat men att det främst är företagets egen ambition att 

miljöredovisa som ökat. En annan typ av förändring har de märkt på 

Stålföretag B där intressenterna är ”mer intresserade av hur vi jobbar utanför 

vår egen verksamhet [… ] så att våra affärspartner inte gör fel saker.” De 

menar att fokus skiftat lite från den egna verksamheten till affärspartners, 

intressenterna vill se att Stålföretag B inte samarbetar med företag som inte 

sköter sig. Dock har Pappersföretag D inte märkt av någon förändring i 

kraven på miljöredovisning utan det är samma lagkrav och krav från 

koncernen som gäller. 

På frågan om huruvida kraven från intressenterna uppfylls har de tillfrågade 

svarat jakande, men de har olika syn på det. För Stålföretag A beror det på 

vilken intressent de talar om och när det gäller kunder kan de se det på två 

sätt, ”dels kan man se det från det perspektivet att de ska be om saker men samtidigt 

ser vi också att det här är kanske något vi måste lära kunderna”.  Antingen som att 

kunden ska efterfråga information eller som att det är företaget som ska 

utbilda kunden om vilken typ av information de vill ha. På Pappersföretag A 

märker de av kraven då de hinner få förfrågningar på den engelska versionen 

av miljöredovisningen mellan det att den gamla blir inaktuell och den nya ges 

ut. Även Stålföretag B känner av kraven i form av frågor, men då oftast i form 

av kompletterande uppgifter. Detta rör sådant som företaget inte anser 

relevant men som intressenterna ändå vill veta. Ett exempel som Stålföretag B 

tog upp var redovisning av dödsfall då de valt att inte redovisa denna 

parameter. Förklaringen till detta var att de inte haft ett dödsfall på flera år och 

därför ansåg de att denna information inte var av intresse. Dock fick de in en 

förfrågan om just denna information från en utländsk kund. Stålföretag C 

upplever inte direkt krav från intressenterna utan talar om förväntningar och 

att dessa fylls. Pappersföretag C gav ett lite mer konkret exempel på hur de 

möter kraven på miljöredovisning då de upptagits på en internationell 

indexlista över företag som redovisar koldioxid och de fick en hög ranking på 

denna lista. Således anser de att kraven från intressenter rörande koldioxid och 

klimatfrågan är mötta. På Pappersföretag B har de inte upplevt några direkta 

krav i form av att någon som beställt årsredovisningen efterfrågat mer och 

utifrån detta antar de att intressenterna är nöjda. Slutligen uppgav 

Pappersföretag D att de inte känner några krav på brukets miljöredovisning 

utan att det är den koncerngemensamma redovisningen som kraven ställs på. 
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Genom att denna koncerngemensamma miljöredovisning granskas av revisor 

anser den intervjuade att kraven möts. 

En viktig intressentgrupp för de intervjuade är de närboende på orten där 

bruken ligger. Eftersom både pappers- och stålbruk kan orsaka störningar i 

form av lukt, buller och utsläpp till vatten och luft anser företagen att det är 

viktigt att hålla de närboende informerade om vad som händer. Men de 

uppger också att de inte känner av några direkta krav från de närboende utan 

samtliga företag säger att de har en ansvarskänsla gentemot orterna och att de 

väljer att ge ut information även om den inte efterfrågas. 

4.2.1. Kommunernas krav 

En stor aktör i närområdet av företagen är kommunerna. Kommun C anser att 

“företagen har en viktig roll för att kommuner ska kunna utveckla sig som 

miljökommuner”. Detta innebär att om en kommun har som vision att bli 

miljökommun så är det viktigt att kommunen samarbetar med företag för att 

lyckas, då företagen har en stor roll i samhället. 

Samtliga kommuner uppger att deras främsta informationskälla vad gäller 

företags miljöprestationer är de miljörapporter som lämnas in varje år. De krav 

kommunernas miljöinspektörer ställer på dessa rapporter är att de fyller de 

krav som företagen har i sina verksamhetsbeslut. Exempel på sådana villkor 

kan vara hur mycket koldioxid företaget får släppa ut eller hur mycket de får 

producera. Men Kommun A sa även att de utför inspektioner på företagen för 

att se hur det verkligen ligger till. 

Då kraven som ställs på företagen är desamma som står i verksamhetsbesluten 

och rapporten till myndigheterna är lagstadgad så är det väldigt tydligt vad som 

ska ingå i rapporten och miljöinspektörerna anser att företag för det mesta 

fyller kraven. Dock händer det att företag redovisat för lite och får lämna in 

kompletterande uppgifter, men det är sällan som företag faktiskt försöker 

undanhålla information. 

Det viktigaste för miljöinspektörerna är att företagen följer de villkor som 

finns och att de redovisar den information som inspektörerna behöver för att 

kontrollera verksamheten. Den typen av data som miljöinspektörerna vill ha är 

så kallad hård data, alltså konkreta siffror på hur mycket de släppt ut och 

producerat. Kommun C sa även att det är viktigt att företag redovisar sin 

klimatpåverkan, detta genom att till exempel redovisa vilken påverkan 

transporter och energianvändning företaget har. 
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Enda anledningen miljöinspektörerna ser till att företag skulle välja att inte 

lämna ut miljöredovisningar är att de “inte har rent mjöl i påsen”, enligt 

Kommun A. 

Att vilseleda i miljörapporterna är svårt eftersom miljöinspektörerna utför 

inspektioner i verksamheten och miljöinspektörerna har således bra insikt i vad 

företagen gör. Det kan hända att miljöinspektörerna måste be att få in 

kompletterande information eller att företagen får in information i efterhand 

och kompletterar själva. Då det är olagligt att medvetet vilseleda i 

miljörapporterna så är det få företag som ens försöker. På Kommun B sa de 

att det går att vilseleda om miljöinspektören inte har så bra inblick i 

verksamheten. 

På Kommun A finns uppfattningen att det främst är kunder och aktieägare 

som driver på företagen i miljöarbetet. De krav som finns från samhället 

utgörs av en “psykologisk massa” som påverkas av kunder, media och köpare. 

Men det är inte kommunens jobb att se till att kraven möts utan de ser till att 

företagen möter de undre kraven. De anser även att ett sätt för företag att visa 

att de möter vissa krav är de certifieringssystem som finns. Genom exempelvis 

ISO 14001 visar företag både kunder och aktieägare att de fyller vissa krav. 

För att en rapport ska anses som relevant har kommunerna lite olika 

uppfattning. I Kommun C menar de att det beror lite på vilken typ av rapport 

det rör sig om. Kommun B anser att en relevant rapport innehåller 

information om produktionsmängd och utsläpp och även i Kommun A är det 

hård data som utgör relevans. Sammanfattningsvis ska de redovisa de 

frågeställningar som finns i kraven. I Kommun A sa de även att redovisning 

och rapportering ska visa vad som hänt. 

Miljöinspektören som intervjuades på Kommun B hade ingen direkt 

uppfattning om vad som krävs för att en rapport ska vara tillförlitlig. På 

Kommun C anser de att tillförlitlighet kan avgöras av erfarenhet samt att vissa 

krav uppfylls. Kommun A anser att certifiering och granskning av tredje part 

resulterar i tillförlitlig redovisning. Kommun A sa även att de som 

miljöinspektörer spelar en sådan roll då de granskar rapporterna och är 

oberoende av företagens vinster. De sa även att sådana saker som 

anmärkningar och kontroller från tillsynsmyndigheter kan resultera i bristande 

trovärdighet. 
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4.3. Händelsers påverkan på miljöredovisningen 

Sådana händelser som utspelar sig externt påverkar enligt de intervjuade 

företagen inte redovisningen utan istället verksamheten. På Pappersföretag B 

sa de till exempel att om en olycka inträffar på ett annat bruk så får de i 

uppdrag att beräkna sannolikheten att samma sak ska hända hos dem. 

Stålföretag A upplever det som att olyckor som inträffar externt har mindre 

påverkan på verksamheten än vad de beräknat och på Pappersföretag A 

uppgav de att de inte tar med globala händelser i redovisningen 

överhuvudtaget. Däremot sådant som sker internt, exempelvis förändringar i 

produktionen, olyckor eller innovationer, tas upp och påverkar redovisningen. 

De intervjuade företagen var överens om att det var viktigt att redovisa både 

positiva och negativa händelser i företaget. På Stålföretag B sa de även att 

eftersom inte allt kan redovisas måste en avvägning om vad som är relevant 

för läsarna ske, vilket kan visa sig svårare än väntat. Detta framgår av den 

förfrågan på redovisning av dödsfall som nämndes tidigare. Dödsfall som inte 

inträffat och som företaget därför ansåg sådan information irrelevant, medan 

kunder faktiskt ville ha den informationen.  

Ytterligare en sak som företagen tog upp som påverkar miljöredovisningen är 

utvecklingar och sådant som händer i samhället. Stålföretag A sa att då EU 

skärpt kraven på nickelhantering så påverkar detta även deras redovisning av 

nickel och på Pappersföretag D sa de att miljöredovisningen färgas av vad som 

är aktuellt. Slutligen sa informanten från Stålföretag B att det ökade intresset 

för miljöfrågorna har påverkat miljöredovisningen. Pappersföretag C menade 

att ”en utveckling över tid som ändrat miljöredovisningens karaktär är 

miljöfrågan, att inresset för påverkan ökat. Det är inte en separat händelse utan 

en utveckling över tid.” 
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5. Analys 

I analysen tolkas den empiri som samlats in mot den teoretiska referensramen, 

även likheter och skillnader mellan företagens svar och likheter och skillnader 

mellan kommuner och företag. Nyckelord som exempelvis transparens har 

analyserats och egna reflektioner har gjorts. Efter genomförandet av 

intervjuerna fördes minnesanteckningar med reflektioner för att användas som 

underlag för analysen och för att besvara syftet, som är att studera företagens 

syn på deras miljöredovisning men även hur de arbetar för att möta 

intressenternas krav. 

5.1. Miljöredovisning 

Syftet med miljöredovisningen är att kommunicera företagets miljöprestationer 

samt signalera de fördelar företaget har (Azzone et al. 1997; Mallin et al. 2012). 

Även om de intervjuade företagen angett lite olika intressentgrupper så har 

samtliga angett att huvudsyftet är att informera intressenterna om vad som 

hänt i företaget. Anledningen till att de upprättar miljöredovisning är att de vill 

kommunicera och berätta på ett öppet sätt om vad som hänt i företaget under 

året. Våra resultat stämmer således överens med tidigare forskning. 

De främsta pådrivande faktorerna som tidigare forskning funnit för att företag 

väljer att miljöredovisa är antingen lagkrav eller att de har en egen vilja att 

redovisa sina miljöprestationer (MacLean & Rebernak 2007). Detta kan sedan 

brytas ner till lagkrav, intressenters krav, försök att nå ekonomiska fördelar, 

arbete mot förbättring i verksamheten och företagets ansvarskänsla, den etiska 

biten (Bansal & Roth 2000). Här ger Pappersföretag As, Pappersföretag Ds, 

Stålföretag Bs och Pappersföretag Cs svar stöd till tidigare teori då de svarat 

att anledningen är att informera, förbättra och att de känner ett eget driv att 

upprätta miljöredovisningen. Stålföretag As svar å andra sidan motsäger 

tidigare teori eftersom de inte ser någon direkt anledning till att upprätta 

miljöredovisning. Detta kan förklaras på två sätt. Dels eftersom brukets 

kunder själva utför revisioner och granskar verksamheten och på så sätt får 

information om verket. Dels kan det förklaras av att koncernen och bruken 

befinner sig långt från konsumenterna i supply chain och således inte märker 

av de krav och fördelar som mer konsumentnära företag kan få med sin 

miljöredovisning. 

De fördelar som upptäckts i tidigare forskning är möjligheten till ökad 

kompensation, konkurrensfördelar, legitimering samt rent ekonomiska 
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fördelar (Elsakit & Worthington 2012; Healy & Palepu 2001;Gray et al. 1990). 

Svaren var spridda och vissa stärkte tidigare teori medan andra fällde den. 

Stålföretag As, Pappersföretag Cs, Stålföretag Bs, Stålföretag Cs och 

Pappersföretag As svar stärker tidigare teori då de nämner fördelar såsom 

kommunikation av fördelar, stärkt varumärke, förbättring, rent ekonomiska 

fördelar och mött efterfrågan på information. Varken Pappersföretag D eller 

Pappersföretag B såg några direkta fördelar med att miljöredovisa. Den 

troligaste förklaringen till detta är att de intervjuade på respektive företag inte 

är så insatt i arbetet med miljöredovisning utan främst hanterar det praktiska 

miljöarbetet. Således kommer de inte i kontakt med fördelarna på samma sätt 

som personer i en mer ledande roll. En annan förklaring kan vara att det inte 

är så många som läser miljöredovisningen. Enligt Pappersföretag D är det 

främst de anställda som läser den miljöredovisning som bruket ger ut och 

därför ger den inte de fördelar som kan förväntas av miljöredovisning med 

högre kundkontakt. Möjligtvis kan den miljöredovisning som ges ut för hela 

koncernen ge mer fördelar än den som bruken ger ut. 

Dock så har tidigare forskning även visat på att företag kan välja att inte 

redovisa allt som hänt i företaget under året. Evans et al. (2009) fann att 

företag kan göra en avvägning mellan de för- och nackdelar som 

informationen ger samt välja att undanhålla information som kan antas skada 

företaget. Även Walden och Schwartz (1997) och Elsakit och Worthington 

(2012) fann bevis för att företag kan välja att undanhålla negativ information 

för att på så vis framstå som en bättre aktör. Våra resultat går mot denna teori 

då de svarande angett att ledmotivet med deras redovisning är att vara öppna 

och transparenta. De vill redovisa både positiva och negativa händelser 

eftersom det påverkar intressenterna och ger redovisningen trovärdighet. 

Vidare fann Andrikopoulos och Kirkland (2013) och Huang och Kung (2010) 

att stora företag väljer att redovisa mer samt att företagets marknadsandel kan 

påverka hur mycket information som lämnas ut. Att stora företag redovisar 

mer än mindre företag kan stämma med våra resultat då samtliga intervjuade 

företag är stora med hög miljöpåverkan samt ingår i internationella koncerner. 

Dock ger resultaten ej någon säkerhet i denna fråga då endast stora företag 

intervjuats. 

5.1.1. Miljöredovisningens kvalitet 

En bra miljöredovisning ska i grund och botten vara trovärdig och för att 

uppnå trovärdighet ska miljöredovisningen vara relevant, tillförlitlig, begriplig 
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och jämförbar (Azzone et al. 1997). Vidare är det många intressenter och 

forskare som anser att trovärdig miljöredovisning ska vara transparent 

(MacLean & Rebernak 2007). Under intervjuerna har samtliga företag någon 

gång nämnt ordet transparent eller hänsyftat till dess innebörd på något vis när 

de talat om upprättandet av miljöredovisningen. Alltså stödjer våra resultat 

tidigare teori om att trovärdig och bra miljöredovisning ska vara transparent 

och visa på vad som verkligen har hänt utan att dölja något. Detta är rimligt 

eftersom redovisningens syfte är att visa på vad som hänt och detta uppnås 

genom transparent och öppen redovisning.  

För att definiera egenskaperna relevant, tillförlitlig, begriplig och jämförbar 

används definitionerna i IASB:s föreställningsram. Denna föreställningsram 

menar att relevant information är sådan att den kan påverka användarna i 

deras beslut (ESV 2002). Många av de intervjuade anser att miljöredovisningen 

ska anpassas efter vad intressenterna efterfrågar. Ett antagande som kan göras 

är att intressenterna efterfrågar sådan information som de har användning av i 

sina beslut rörande företaget. Således stärker våra resultat tidigare teori 

eftersom företagen försöker anpassa den lämnade informationen efter vad 

intressenterna efterfrågar. 

En tillförlitlig redovisning uppnås genom neutralitet och undvikandet av 

väsentliga fel (ESV 2002). De svarande uppgav att tillförlitlighet uppnås 

genom att använda samma siffror i den ekonomiska miljöredovisningen som i 

rapporteringen till tillsynsmyndigheter, vilket blir en sorts form av extern, 

oberoende granskning. Ett annat sätt att uppnå tillförlitlighet är enligt de 

intervjuade att låta en intern eller extern revisor granska miljöredovisningen. 

Då våra resultat visar på att företag väljer att låta granska miljöredovisningen 

för att uppnå tillförlitlighet, och i många fall sker denna granskning av en 

oberoende tredje part så stärker våra resultat tidigare teori. Redovisning som 

granskats av en oberoende tredje part kan antas vara neutral och fri från 

väsentliga fel. 

Jämförbarhet i redovisning innebär att likartade transaktioner hanteras på 

samma sätt i redovisningen (ESV 2002). De svarande var så gott som överens 

om vad som gäller för att miljöredovisningen ska vara jämförbar. För att 

jämföra med andra företag tyder våra resultat på att det är GRI:s ramverk som 

används och för att jämföra med det egna företaget över tid visar våra resultat 

på att tabeller som visar utvecklingen över vanligtvis en femårsperiod används. 

Då GRI är ett ramverk som berättar hur företag ska upprätta sin 

miljöredovisning så kan det antas att de intervjuade företagen använder 
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liknande värderingsprinciper och framställning för transaktionerna och således 

uppnår de jämförbarhet i enlighet med tidigare teori. Vad gäller jämförelse 

över tid så förutsätter tabellerna att de använder samma värderingsprinciper 

och presentationsmetod för att den redovisade informationen ska gå att 

jämföra. Men eftersom företagen använder GRI:s ramverk så kan det antas att 

de har jämförbara siffror i tabellerna. 

Den sista egenskapen som tidigare teori tar upp för en lyckad miljöredovisning 

är begriplighet och ESV (2002) säger att begriplig redovisning är lättförståelig 

för användarna. Att begriplighet uppnås genom sunt förnuft och undvikandet 

av svåra och fackliga termer är samtliga intervjuade överens om. Våra resultat 

stärker således tidigare teori eftersom de svarande anger att de strävar efter en 

redovisning som läsarna kan förstå. 

Att ett genuint intresse i miljöfrågorna leder till bra miljöarbete och 

miljöredovisning konstaterade MacLean och Rebernak (2007). De intervjuade 

har samtliga på ett eller annat sätt uttryckt att företagen har ett genuint intresse 

som sträcker sig från ledning ner till golvet. Att miljöarbetet är viktigt för 

samtliga företag framgår även av de policies som de ställt upp för att nå sina 

miljömål. På Pappersföretag A har de insett sambandet mellan ett genuint 

miljöarbete och miljöredovisning av hög kvalitet med företagets ekonomiska 

framgång. Att både Pappersföretag Ds och Pappersföretag Cs 

miljöredovisningar fått pris för bästa miljöredovisning respektive bästa 

redovisning är ett bevis på att det genuina intresset leder till redovisning av 

hög kvalitet. 

5.2. Kraven på miljöredovisningen 

Enligt Bergström et al. (2002) är de huvudsakliga användarna av företags 

miljöredovisning anställda, närboende och industrikunder. Våra resultat 

stödjer till viss del denna teori då företagen angett både anställda och 

närboende som viktiga användare av deras miljöredovisning. Men få av de 

tillfrågade företagen har nämnt industrikunder och istället är det aktieägarna 

som utgör den huvudsakliga intressentgruppen för företagen. Vilka 

intressenter företag vänder sig till i sin miljöredovisning beror på vilken typ av 

företag det är. Stålföretagen anger att det främst är aktieägare och investerar de 

vänder sig till med sin miljöredovisning, men även kunder och analytiker är 

viktiga grupper. Pappers- och massaföretagen gav lite mer varierande svar. 

Pappersföretag B uppgav att främst aktieägare och andra som läser 

årsredovisningen som läser miljöredovisningen medan Pappersföretag C 
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vänder sig till en väldigt bred grupp. Pappersföretag As främsta läsare upplever 

de är kunder och studenter och Pappersföretag D tror att det främst är interna 

intressenter som läser miljöredovisningen. Att de två typerna av företag vänder 

sig till olika intressenter kan förklaras av att de befinner sig på olika avstånd till 

konsumenterna. Stålföretagen befinner sig längre från konsumenterna än 

pappers- och massaföretagen och såldes blir det viktigare för dem att 

kommunicera med investerare och aktieägare. Pappers- och massaföretagen å 

andra sidan befinner sig närmare konsumenten och alltså blir det av större vikt 

att kommunicera med kunder.  

Teorin säger att företag i massa- och pappersindustri lämnar mer information i 

sina miljöredovisningar jämfört med företag inom stålindustrin (Cormier & 

Magnan 1999). Ett sätt att mäta det på är att se vilken nivå av GRI:s ramverk 

företagen har valt att använda i sin miljöredovisning. Ju högre nivå desto mer 

information redovisas, där den högsta nivån är A och lägst är C. De 

pappersföretag som studerats har överlag valt nivå A, medan stålföretagen 

ligger på nivå B eller C. Ett av pappersföretagen redovisar inte enligt GRI:s 

ramverk. Utifrån det här stärks tidigare teori att pappersföretag redovisar mer 

information än stålföretag.   

Förändringarna på kraven har i regel rört att intressenterna efterfrågar mer 

information om miljö och klimat men det har även blivit viktigare för 

företagen att redovisa vad som händer utanför verksamheten. Detta stödjer 

tidigare forskning om att intressenter efterfrågar mer transparent redovisning 

och allstå vill ha en större inblick i företagens verksamhet (MacLean & 

Rebernak 2007). Att företagen upplever att kraven ligger mer på miljö, klimat 

och helhetsbilden stämmer överens med teorin om att redovisningen ska bli 

mer transparent.  

Trots att de intervjuade svarat lite olika och har olika uppfattning om vilka 

krav som finns och vilka som ställer dem så upplever samtliga tillfrågade 

företag att kraven möts. Detta går mot den tidigare forskning som ligger till 

grund för uppsatsen eftersom den visar på att företagen inte fyller kraven. 

Leszczynska (2012) och Aktas et al. (2013) utvärderade miljöredovisningen 

utifrån GRI:s ramverk och  Andrikopulosi och Kriklani (2013) använda EDI 

för att mäta miljöredovisningens innehåll. Samtliga studier visade på att 

miljöredovisningen inte fyllde de krav som ställdes på den. Att våra svar 

motsäger tidigare teori kan förklaras av att det är företagens syn vi utgått från. 

De intervjuade kanske inte skulle medge att de inte möter intressenternas krav 

utan vill framställa sig på ett positivt sätt. Men eftersom företagen fått priser 
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för sina miljöredovisningar kan det antas att kraven verkligen möts. Återigen 

kan den svenska företagsmentaliteten förklara skillnaden i våra svar och 

tidigare forskning. Att vara öppen och göra vad som förväntas ligger i svensk 

natur och tidigare forskning baseras på företag i andra länder. 

Slutligen berättade företagen om samspelet med orten. Att företag är beroende 

av samhällets fortsatta deltagande och stöd för att överleva har konstaterats av 

Kolk (1999). Även ett samband mellan samhällets ökade omtanke om miljön 

och en ökad grad av miljöredovisning har funnits (Deegan & Gordon 1996). 

Våra resultat stärker detta eftersom företagen uppgett att de upplever ett 

ansvar gentemot samhället och orten där bruken är belagda. Eftersom 

företagen väljer att frivilligt redovisa sina miljöprestationer till de närboende 

trots att denna inte efterfrågas tyder på hur viktigt samhället är för företagen. 

5.2.1. Kommunernas krav  

Eftersom kommuner är en stor del av det lokala samhället kan det antas att 

deras förväntningar till viss mån speglar samhällets förväntningar. Enligt 

Azzone et al. (1997) är det lokala samhället intresserade av att analysera hur de 

anläggningar som är belägna i det geografiska närområdet påverkar miljön. I 

våra resultat framgår det tydligt att detta är viktigt för kommunerna och de 

miljöinspektörer som arbetar där. Miljöinspektörerna anger att det är av stor 

vikt för dem att företagen följer de krav och villkor som ställs på dem för att få 

så låg miljöpåverkan som möjligt. Tidigare forskning tyder på att företags 

miljöredovisningar innehåller för lite information och även att intressenterna 

inte är nöjda med informationsinnehållet. Leszczynska (2012) och Aktas et al. 

(2013) utvärderade företags miljöredovisningar utifrån GRI:s ramverk och 

fann att den lämnade informationen inte alltid var komplett eller tillförlitlig 

och att företag inte redovisade mer information än vad som var nödvändigt. 

Även utifrån EDI, ett annat sätt att mäta miljöredovisningen på, konstaterade 

Andrikopulosi och Kriklani (2013) att företags miljöredovisning inte lever upp 

till kraven. De kommuner vi intervjuat uppger dock att de är nöjda med 

företagens miljörapporteringar och att de uppnår de krav som ställs. Således 

motsäger våra fynd vad tidigare forskning konstaterat. En trolig förklaring till 

detta är att kommunner utgår från företagens lagstyrda miljörapporter. De 

krav som ställs på företagens miljörapporter framgår således tydligt i 

företagens verksamhetsbeslut och kommunerna vet exakt vilken information 

de vill ha. 
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En annan förklaring kan vara att det är svenska företag som kommunerna 

utgått från när de svarat på våra frågor. Många svenska företag uppger att de 

vill vara öppna och göra vad som är rätt och en del i det är att sköta 

rapporteringar och redovisningar på bästa möjliga vis. 

5.3. Händelsers påverkan på miljöredovisningen 

Tidigare teori har funnit att externa händelser kan påverka företagen vid 

upprättande av miljöredovisning. Walden och Schwartz (1997) fann att efter 

en olycka i ett företag så började företag överlag att redovisa mer information i 

sina miljöredovisningar. Även Elijido-Ten (2011) såg att externa 

miljöhändelser kunde påverka företagen i deras arbete med 

miljöredovisningen. 

Våra resultat motsäger sig dock dessa fynd då företagen uppger att externa 

miljöhändelser inte påverkar dem vid upprättandet av miljöredovisning så 

mycket och i vissa fall inte alls. Detta kan dels tänkas bero på att företagen vi 

intervjuat är belagda i Sverige och drivs enligt svenska principer. Olyckor som 

utspelar sig i exempelvis Sydkorea kan tänkas förklaras av en lägre 

säkerhetsnivå jämfört med svenska företag och således kräver inte 

intressenterna att företagen ska redovisa sannolikheten att samma olycka ska 

inträffa under svenska förhållanden. Ett lite mer konkret exempel blir fallet 

med Stålföretag B som valde att inte redovisa antalet dödsfall eftersom de inte 

haft några dödsfall. Informationen som gavs ut ansågs således som relevant ur 

företagets syn. Men intressenter på den globala marknaden ansåg att denna typ 

av information ändå var viktig att redovisa. Antagligen eftersom det på den 

globala marknaden sker fler dödsfall än vad som är fallet inom svensk industri. 

Enligt detta resonemang blir svenska företag på ett sätt avskärmade från den 

globala marknaden eftersom sådant vi ser som självklarheter inte 

nödvändigtvis är självklart ur ett globalt perspektiv. De intervjuade företagen 

tog istället upp att sådana händelser som utspelat sig internt hade större 

påverkan på redovisning och verksamhet. Detta är förståligt då samtliga 

företag var överens om att det är viktigt att redovisa både positiva och negativa 

händelser inom företaget. Sålunda är det naturligt för företagen att redovisa allt 

som hänt inom verksamheten och detta påverkar i sin tur redovisningen. 
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6. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att studera företagens syn på deras miljöredovisning 

men även hur de arbetar för att möta intressenternas krav. Våra resultat tyder 

på att ledordet för företagen vid upprättandet av miljöredovisningen är att den 

ska vara transparent. 

Den främsta anledningen till att företag väljer att miljöredovisa är enligt våra 

resultat att de vill kommunicera sina miljöprestationer. Detta är en självklarhet 

eftersom redovisningar i stort ska informera om vad företaget gjort under året 

och en miljöredovisning bör således syfta till att informera om 

miljöprestationerna. Fördelarna med att miljöredovisa är många och rör sig 

främst om stärkt varumärke och goodwill. Att det är denna typ av fördelar 

som företagen har tagit upp kan förklaras av att miljöinvesteringar i sig inte ger 

så mycket ekonomiska fördelar utan ger legitimitet och en förbättrad roll i 

samhället. Det blir således mer en investering i varumärkesuppbyggnad än en 

rent ekonomisk investering. 

Företagen upplever inte att samhälle och intressenter har några större krav på 

dem vad gäller deras miljöredovisning vilket vi anser är konstigt. Trots att 

kraven på miljövänliga produkter ökat så upplever företagen inte att 

intressenterna har några förväntningar på deras miljöredovisning utan de 

uppger att det är de själva som vill visa på sin miljöpåverkan. Visserligen 

uppger de intervjuade företagen att de märker av krav på deras miljöarbete, till 

exempel att de ska vara certifierade, men inga krav ställs på redovisningen av 

miljöprestationerna. Det borde vara fler intressenter som efterfrågar 

miljöredovisning av hög kvalitet eftersom detta är det enklaste sättet för 

många att komma åt företagens miljöinformation. Dock kan denna brist på 

upplevda krav förklaras på tre sätt. För det fösta kan det helt enkelt vara så att 

intressenterna inte ställer några krav på företagens miljöredovisning. En annan 

förklaring är att intressenterna ställer krav men att företagen inte uppfattar 

dem. Slutligen kan det förklaras av att de intervjuade företagen befinner sig 

långt från konsumenterna i supply chain och det är hos konsumenterna som 

efterfrågan på miljövänliga produkter är som starkast. Alltså är förklaringen att 

det finns krav men att de inte når upp till de intervjuade företagen. 

Att en miljöredovisning ska vara transparent för att möta de krav som ställs på 

den framgår både av tidigare forskning och våra resultat. Detta kan dock 

kännas som en självklarhet eftersom miljöredovisningen är en frivillig rapport 

och företagen som upprättar dem alltså gör det frivilligt. Om företaget gjort 
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det valet så kan det antas att det är för att det vill visa på vad som hänt och då 

blir transparens en viktig del i utformningen. Att lämna en frivillig rapport bara 

för att undanhålla och vilseleda känns inte som något ett seriöst företag skulle 

göra. Dock finns det ett annat sätt att se på anledningen till att miljöredovisa, 

nämligen att företaget vill framstå som miljövänligt trots att det inte är det. Då 

kan miljöredovisningen vinklas och anpassas för att fylla funktionen som 

marknadsföringsverktyg och transparens blir då inte ett ledord vid 

upprättandet. Men våra resultat tyder på att så är inte fallet i de svenska 

företagen utan en grundläggande princip är att miljöredovisningen ska vara 

transparent och äkta. 

Företagens syn på miljöredovisningen blir då att den ska vara transparent, 

öppen och tillgänglig. De ser det som ett sätt att kommunicera och informera 

utåt. Detta är ett krav som företagen har på sin egen miljöredovisning, dock 

upplever de inte några direkta krav från intressenterna. De känner ett krav på 

att de ska miljöredovisa, men inga direkta krav på hur de ska miljöredovisa. En 

anledning till varför företagen inte uppfattar några krav kan vara att 

intressenternas krav och förväntningar redan är uppfyllda. Då företagen 

använder sig av samma siffror i sin miljöredovisning som de siffror de skickar 

in till tillsynsmyndigheter kan detta innebära att intressenterna får tillräcklig 

information och ställer därmed inga fler konkreta krav. En annan förklaring till 

att företagen inte märker några krav från intressenterna kan vara att de inte 

uppfattas. Om inte företagen känner av några direkta krav så kan det antas att 

det inte finns någon anledning att vilseleda. En annan slutsats som kan dras är 

att om företagen väljer att upprätta miljöredovisning, som är frivillig, så finns 

det ingen anledning till att vilseleda. Då kan man helt enkelt bortse från att 

miljöredovisa.  

6.1. Förslag till fortsatt forskning 

Forskning skulle kunna studera vilka intressenter som läser företagens 

redovisningar och hur fler ska bli intresserade av att läsa dem. En annan 

frågeställning senare forskning skulle kunna behandla är huruvida företagen 

verkligen uppfattar intressenternas krav. I den här uppsatsen tror företagen att 

de uppfyller intressenternas krav och vidare forskning skulle kunna studera om 

företagen verkligen uppfattar kraven. Vidare kan det ifrågasättas varför kraven 

i så fall inte fylls, om det beror på att företagen inte uppfattar dem eller att 

företag av någon annan anledning väljer att inte ta hänsyn till kraven.  
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6.2. Begränsningar  

För att få empiri om intressenternas krav på miljöredovisningen hade 

intervjuer med flera olika intressentgrupper gett de mest representativa 

resultaten. Det bästa hade varit att intervjua bland andra kunder, anställda, 

leverantörer, investerare och banker. Detta hade gett en bred och tydlig bild av 

de verkliga kraven som ställs på företagens miljöredovisning. Av praktiska skäl 

begränsades uppsatsen till att enbart beakta kommuners uppfattning och krav 

på företags miljörapporter. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till FÖRETAG 
 

 
1. Vad har ni för syfte med miljöredovisningen? Vilka motiv finns det 

utöver eventuell lag att börja miljöredovisa? Påverkande faktorer?   
2. Finns det några ekonomiska fördelar förknippade med 

miljöredovisning och i så fall vilka? Finns det några andra fördelar? 
3. Har olika händelser i företaget påverkan på miljöredovisningen? I så fall 

hur? Har olika sorters händelser olika sorters påverkan? 
4. När miljöredovisning upprättas, vad är det som är viktigast för dig att 

få med? 
5. Om ni använder GRIs ramverk, varför har ni valt detta ramverk? 
6. Anser du att miljö- och hållbarhetsredovisning kan vilseleda och i så fall 

hur? Hur försäkrar ni er om att er miljöredovisning är rättvisande? 
7. Har ni märkt någon skillnad på tiden innan och efter det att ni började 

miljöredovisa? Alltså, har miljöredovisningen påverkat er i er 
verksamhet? 

8. Vilka är era största användare av miljöredovisningen? 
När ni upprättar miljöredovisningen, har ni då någon särskild intressent 
i åtanke? Riktar ni er till någon särskild intressentgrupp och i så fall 
vilka? 

9. Har kraven från intressenterna på hållbarhetsredovisningen förändrats 
under åren? Hur? 

10. Hur upplever ni de nuvarande kraven? Hur upplever ni att kraven 
förändrats över tid? 

11. Upplever ni att ni uppnår intressenternas krav? 
12. Vad har det lokala samhället för förväntningar och krav på er? 
13. Upplever ni att det finns ett förväntningsgap mellan de krav ni 

uppfattar att intressenterna ställer och de krav intressenterna verkligen 
ställer? Alltså, har ni märkt att intressenterna efterfrågar mer eller 
mindre eller annan information än den ni ger ut?  

14. Hur utformar ni er miljöredovisning för att den ska vara: 
a) relevant, alltså kunna användas i beslutsfattande 
b) tillförlitlig och trovärdig, utomstående granskning.  
c) begriplig, hur man presenterar fakta 
d) jämförbar, både över tid och med andra företag 
15. Läser ni andra företags miljöredovisning? (om de har en miljöredovisning) 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till INTRESSENTER 

  

1. När ni vill ha tag om information om företagens miljöarbete, vilken källa för 
information används främst?  

2.När du läser miljöredovisningar, vad lägger du fokus på? Vad vill du veta? 

3. Hur upplever du hållbarhetsredovisningar? Upplever du att de uppfyller 
dina krav? 

4. Upplever du att dina krav på miljöredovisning har förändrats med åren? 
Hur? 

5. Tycker du att den miljöredovisning du läser är jämförbar med andra 
företag? Alltså, kan du jämföra olika företags miljöarbeten när du läser 
miljöredovisningen? 

6. Anser du att miljöredovisning kan vara vilseledande och i så fall hur? 

7. När företag väljer att inte miljöredovisa offentligt, vad tror du då är den 
främsta anledningen? Med offentlig miljöredovisning menar vi att ha 
miljöredovisning i sin årsredovisning eller en separat miljörapport, man kan 
alltså fortfarande redovisa en del miljöinformation på ex. hemsidan. 

8. Finns det något du saknar i dagens miljöredovisning? 

9. Vad har du för framtida önskemål på miljöredovisningen? Bör det bli lag på 
att upprätta miljöredovisning? 

10. Vilka krav ställer ni på företag i deras miljöarbete? Vilka krav ställer ni på 
redovisningen? 

11. Upplever ni att företagen uppfattar de krav samhället ställer på dem på rätt 
sätt? 

12. Vilka krav ställer ni på en miljöredovisning för att denna skall uppfattas 
som: 
a) relevant, alltså kunna användas i beslutsfattande 
b) tillförlitlig, eller trovärdig 
c) begriplig, hur man presenterar fakta 
d) jämförbar, både över tid och med andra företag  
13. Vad förväntar sig samhället av er som inspektörer/kommun?  
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