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Bakgrund:

Miljöredovisningen är ett sätt för företagen att beskriva sitt
miljöarbete. Den har fått allt större betydelse för företagen i takt med
att miljöfrågorna blivit allt viktigare hos intressenter och
allmänheten. Det gäller för företagen att visa att man tar ett miljöoch samhällsansvar för att skapa trovärdighet och förtroende i
samhället.

Syfte:

Att ge läsaren en bild över hur och varför miljöredovisningen ser ut
som den gör och vad företagen, som associeras med betydande
miljöpåverkan, väljer att fokusera på i sina miljöredovisningar.

Metod:

En kvalitativ studie som grundar sig i legitimitetsteorin och
institutionell teori har utförts. Vi har undersökt litteratur,
vetenskapliga artiklar, miljöredovisningar samt fört intervjuer med
personer som har behörig kompetens.

Slutsats:

Studien visar på hur viktig miljöredovisningen är för företagen som
associeras med betydande miljöpåverkan. Företagen belyser det
viktiga i att kunna vara transparent och visa intressenter och
allmänheten att man tar miljöfrågor på största allvar. Studien visar
även på hur yttre faktorer påverkar utformningen av
miljöredovisningen så som förväntningar och institutionella tryck.
Studien visar även på vad företagen fokuserar på i sina
miljöredovisningar så som; energieffektivisering, minskning av
utsläpp, miljökostnader, miljöinvesteringar, upprättandet av
miljömål, miljöstrategier och miljöaktiviteter.

Abstract
Title:

Environmental reporting – A study of why Swedish listed
companies associated with significant environmental impacts
choose to environmental report in a certain way

Department:

Department of Trade and Entrepreneurship, University of Skovde

Author:

De La Barra, Anders & Zekkari, Joseph

Director:

Fredrik Lundell

Pages:

1-54

Date:

2014-05-19

Keywords:

Environmental reporting, listed companies, environmental impact

Background:

The environmental reports are a way for companies to describe their
environmental efforts. The environmental reports have become
increasingly important for the companies, as the environmental
issues have become a priority issue to the general population.
Companies now have to show that they can take an environmental
and social responsibility in order to build credibility and trust of the
society.

Purpose:

In order to give the reader a picture of how and why environmental
reports looks like they do and what companies associated with a
negative impact on the environment, chooses to focus on in their
environmental reports.

Method:

A qualitative study based on the legitimacy theory and the
institutional theory is conducted in this thesis. A review and
examination of literature, scientific articles, environmental reports
and engaging interviews with people who have qualified skills in
the subject was made.

Conclusion:

This study demonstrates the importance of the environmental
reports for the companies associated with significant environmental
impacts. It highlights the importance of being transparent and
demonstrates to stakeholders and the public the importance of
taking environmental issues seriously. The study also shows how
external factors like expectations and institutional pressures affects
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environmental costs and the establishment of environmental goals
and strategies.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 1
1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................................. 1
1.2 PROBLEMDISKUSSION ............................................................................................................................ 3
1.3 PROBLEMFORMULERING ....................................................................................................................... 5
1.4 SYFTE............................................................................................................................................................. 6
2. TEORETISK REFERENSRAM ..................................................................................................................... 7
2.1 TIDIGARE FORSKNING INOM MILJÖREDOVISNING ....................................................................... 7
2.2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .................................................................................................... 10
2.2.1 LEGITIMITETSTEORIN ......................................................................................................................................... 10
2.2.2 INSTITUTIONELLTEORI ....................................................................................................................................... 12
2.5 TEORI SAMMANFATTNING ................................................................................................................. 13
3. METOD .......................................................................................................................................................... 15
3.1 METODVAL ............................................................................................................................................... 15
3.2 FORSKNINGSSTRATEGI ........................................................................................................................ 16
3.3 FORSKNINGSPROCESS .......................................................................................................................... 16
3.4 URVAL ........................................................................................................................................................ 16
3.4.1 VAL AV FÖRETAG.................................................................................................................................................. 16
3.5 DATAINSAMLINGSMETOD .................................................................................................................. 18
3.5.1 INTERVJUPROCESS ............................................................................................................................................... 18
3.5.2 DOKUMENTANALYS ............................................................................................................................................. 19
3.6 KÄLLKRITIK ............................................................................................................................................. 19
3.7 METODKRITIK ........................................................................................................................................ 20
3.8 ETISK REFLEKTION ............................................................................................................................... 22
3.9 ANALYSMETOD ....................................................................................................................................... 22
4. EMPIRI .......................................................................................................................................................... 23
4.1 SAMMANSTÄLLNING AV FÖRETAGENS MILJÖREDOVISNINGAR ........................................... 23
4.2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUUNDERSÖKNING................................................................. 25
4.2.1 VOLVO AB – INGE HORKEBY ............................................................................................................................. 25
4.2.2 SCANIA AB – JENNY JOHANSSON ...................................................................................................................... 28
4.2.3 SSAB – JONAS LARSSON ..................................................................................................................................... 30
4.2.4 BOLIDEN AB – CHRISTER RYMAN .................................................................................................................... 32
4.2.5 STORA ENSO AB – JOHAN HOLM ...................................................................................................................... 33
4.3 KOMPARATIV ANALYS ......................................................................................................................... 35
4.4 EMPIRI SAMMANFATTNING ............................................................................................................... 37
5. ANALYS ......................................................................................................................................................... 42
5.1 MILJÖREDOVISNINGENS TROVÄRDIGHET ............................................................................................................ 42

5.2 FÖRETAGENS RESONEMANG KRING MILJÖREDOVISNINGENS BETYDELSE ...................................................... 43
5.3 FÖRETAGENS HANDLINGSALTERNATIV OCH PROCESSER VID LEGITIMERING ................................................ 44
5.4 DEN INSTITUTIONELLA PÅVERKAN PÅ MILJÖREDOVISNINGEN ........................................................................ 46
6. SLUTSATS .................................................................................................................................................... 49
6.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .......................................................................................... 51
6.2 ETISKA REFLEKTIONER ....................................................................................................................... 52
REFERENSER ................................................................................................................................................... 53
BILAGA A .......................................................................................................................................................... 57
INDIVIDUELLA REFLEKTIONER AV EGET LÄRANDE ................................................................................................... 57
REFLEKTION: JOSEPH ZEKKARI .................................................................................................................................... 57
REFLEKTION: ANDERS DE LA BARRA ......................................................................................................................... 58
ARBETSGÅNG ................................................................................................................................................................... 58
BILAGA B .......................................................................................................................................................... 59
INTERVJUGUIDE............................................................................................................................................................... 59

1. Inledning
I det följande kapitlet redogörs kort om miljöredovisningens bakgrund och hur dess riktlinjer
och rekommendationer ser ut idag. Därefter följer en problemdiskussion med tillhörande
problemformulering och syfte.

1.1 Bakgrund
Miljöredovisning kan definieras som ett sätt att blottlägga företagens miljösituation (Bergström,
Catasús, & Ljungdahl, 2002). En miljöredovisning är en del av hållbarhetsredovisningen men
täcker enbart miljöaspekterna och tar inte upp sociala och ekonomiska faktorer i samma
utsträckning som en hållbarhetsredovisning respektive årsredovisning (Bergström et al, 2002).
Det var slutet av 1960-talet och början av 1970-talet som de första sociala - och
miljöredovisningarna kom (Bergström et al, 2002). Det stora uppsvinget för miljöredovisning
kom med Brundtlandrapporten. Rapporten utfärdades av United Nations (1987) och innehåller
restriktioner och analyser gällande miljöfrågor i förhållande till ekonomi.
Miljöfrågorna ökar i betydelse inom företagen och hos deras intressenter. Detta syns främst
genom att allt fler företag väljer att miljöredovisa (Simnet, 2012). The Corporate Register, som
är den enskilt största offentliga samlingen av miljö- och hållbarhetsredovisningar, visar en
tydlig ökning av företag som väljer att publicera sina miljöredovisningar (Simnet, 2012).
Dilling (2009) menar att orsaken till varför miljöredovisning har ökat beror bland annat på att
allmänhetens förtroende för att företag tar sitt miljö- och samhällsansvar, har minskat. Att
förtroendet har minskat beror bland annat på de miljö- och korruptionsskandaler som
uppmärksammas regelbundet samt att miljömedvetandet har ökat generellt (Shortcut, 2008).
Miljön ses även som ett konkurrensmedel och lyfts upp till betydelse i ledningssammanhang
(Bergström et al, 2002). Organisationer och politiska organ menar att en god miljö är nödvändig
för en långsiktig god ekonomi (Westermark, 1999) Det leder till en ökad efterfrågan på
ansvarfullt framtagna produkter, effektiv användning av resurser och en ökad granskning av
företagen (White, 2005). Konsumenter, investerare och andra intressenter efterfrågar även att
företagen genom sin miljöredovisning skall ge en rättvisande bild och att den ska representera
vad företaget har uppnått och vad den kommer att uppnå i framtiden (Park & Brorson, 2004).
Globaliseringen av ekonomin är en verklighet som varje region, land och företag står inför.
Företagens agerande och utnyttjade av naturresurser är avgörande för vår planet. För att
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beskriva miljöarbetet väljer företagen att bland annat miljöredovisa (Sarmento, Durao, &
Duarte, 2005). Redovisningen sker vanligtvis i enlighet med ett externt regelverk så som GRI,
Global Reporting Initiative. GRI är ett internationellt organ som publicerar riktlinjer för miljöoch hållbarhetsredovisning och används av tusentals företag världen över (GRI, 2006). Dessa
riktlinjer för miljöredovisning bygger på tre olika faktorer; ekonomi, miljö och samhälle (GRI,
2006). Företag tar vanligtvis hänsyn till den ekonomiska faktorn men för att det ska råda balans
mellan faktorerna så måste företagen även beakta miljö – och samhällsmässiga faktorer då de
har en samverkan (Elkington, 1999). G3 är den senaste versionen av detaljerade riktlinjer för
hur en miljöredovisning upprättas och släpptes år 2006 av GRI. G3 regelverket har dock
uppdaterats i vissa avseenden år 2011. Genom att använda G3 regelverket visar företag att de
följer god miljöredovisningspraxis (Dilling, 2009). Miljöfrågorna är en utmaning för företagen.
Detta gäller särskilt mot bakgrund av växande tryck från intressenter till exempel investerare,
kunder och aktieägare. Detta gör att företag är tvungna att ständigt förbättra sig inom detta
område. Betydelsen av miljörapporter ökar, särskilt uppgifter som kopplas till de ekonomiska
konsekvenserna av miljöfrågor (Dixon, Mousa, & Woodhead, 2005).
Miljöredovisning är idag frivilligt i Sverige för icke statliga företag, dock måste företagen
skicka in en miljörapport till tillsynsmyndigheter om verksamheten är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig på grund av den miljöfarliga verksamheten (SFS 1995:1 554;SFS 1998:808).
År 2007 beslutade regeringen i Sverige, som första land i världen, att ha tvingande lagstiftning
för statligt hel- eller delägda företag. Beslutet innebär att de statliga företagen ska miljöredovisa
enligt GRI:s riktlinjer (Frostenson, Helin, & Sandström, 2012). Rapporten ska därmed granskas
och bestyrkas av en extern part (Westermark, 2013). Miljöredovisningen ska då avges i
samband med den ordinarie årsredovisningen och ska även bestyrkas av en oberoende part.
Syftet är att de statliga företagen ska vara goda föredömen inom miljö- och hållbarhetsfrågor.
År 1994 kom Förenta Nationerna med ett förslag som omfattade femtio uppgifter som ska ingå
i en miljöredovisning. Där ingår bland annat redovisning av vision, etik och policy
(Westermark, 1999). I övrigt är GRI alltså enbart en rekommendation vilket innebär att
företagen kan själva välja vilka principer i GRI som man ska tillämpa. Väljer företagen dock
att följa GRI:s riktlinjer bör företagen redogöra varför man inte valt tillämpa någon av GRI:s
principer i sin redovisning, om man valt att inte tillämpa samtliga principer. Då reglerna och
riktlinjerna, som ovan nämnt, är frivilliga för de privata företagen resulterar detta i att de saknas
rättsliga påföljder vilket gör att företagen inte känner ett behov av att ta miljöredovisningen på
allvar (Nielsen & Thomsen, 2012). Vad ska miljörapporter innehålla, vilka indikatorer ska
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användas i redovisningen, liksom problemen med att samla in och analysera miljödata gör att
de blir svårt att verifiera miljöredovisningar (Dixon et al, 2005). Därför är det viktigt att
företagen tar sitt miljöansvar då det ligger i allas intresse att förbättra miljön då vi alla påverkar
och påverkas av vår omgivning.

1.2 Problemdiskussion
Miljöredovisning utgör ett verktyg för att ge miljöinformation till intressenter. Redovisningen
ska ge möjlighet till reflektion av företagets miljöambitioner och intresse för miljöfrågor (Alin,
2012). En miljöredovisning kan såväl innehålla uppgifter om företagets miljörelaterade
uppgifter eller miljöskyddsuppgifter samt miljöpolicy och liknande (Ljungdahl, 1995).
Många kritiker menar på att företag använder miljöredovisningar i syfte till att försköna bilden
av det egna företaget och att man inte lyfter fram de negativa aspekterna (Frostenson et al,
2012). Avsaknaden av en tvingande lagstiftning för icke statliga företag leder till att företagen
själva väljer vilken information som ska presenteras. Det vill säga att man skräddarsyr reglerna
och riktlinjerna så att de passar den egna verksamheten och på så sätt målar man upp en positiv
bild av företaget (Nilsson, Hennig, & Fernler, 2005). Då det är i princip frivilligt för företag att
tillämpa miljöredovisning så kan intressenter gå miste om viktig information om företagen
väljer att inte redovisa de delar som påverkar miljön. De icke statliga företagen behöver heller
inte granskas av en oberoende tredje part. Det innebär att många företag inte tar
miljöredovisning på allvar vilket resulterar i en bristfällig redovisning (Simnet, 2012). Företag
försöker genom marknadsföring förmedla en miljövänlig bild av verksamheten även om
företagen bedriver en verksamhet med en betydande miljöpåverkan vilket kallas grönmålning
eller greenwashing (Marketing, 2014). Företag ser alltså miljöredovisning som ett sätt att
marknadsföra sig och är oftast en strategisk och medveten satsning i syfte till att infria de krav
som intressenterna ställer eller för att legitimera verksamheten (Michael, 2003). Då det blir
svårt för intressenterna att bedöma innehållet i den miljöinformation som lämnas av företagen
därmed svårt att jämföra två olika företags miljöredovisningar. De kan exempelvis behandla
olika områden eller inte tillämpa samma definitioner på centrala begrepp (Ljungdahl, 1995).
Problemet blir då att intressenten eller användaren kan tolka miljöinformationen på olika sätt
utifrån olika personliga preferenser. Intressenten eller användaren kan sakna den nödvändiga
kompetensen eller tid till att tolka och använda informationen som utges i miljöredovisningen
(Ljungdahl, 1995).
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En avhandling gjord av Ljungdahl (1995) beskriver och analyserar då aktuell
miljörapporteringspraxis i svenska börsbolags årsredovisningar. Studien visade att
börsföretagens miljörapportering ökade avsevärt under den studerande perioden för åren 1990
till 1993. Rapporteringen blev även mer utbredd då företagen började lämna mera
miljöinformation i sina årsredovisningar mot slutet av undersökningsperioden. Den vanligaste
miljörapporteringen var information relaterad till tillverkningsprocessen och produkternas
miljöpåverkan

(Ljungdahl,

1995).

Undersökningen

visade

även

variationer

i

miljörapporteringens omfattning och utformning som uppvisades mellan de olika företagen
(Ljungdahl, 1995). Även mellan företag i likartade branscher fanns det stora skillnader i
miljörapporteringen. Problemet med miljörapporteringen är att det inte finns möjlighet att
verifiera företagens uppgifter. Företagen använder dessutom olika begrepp och definitioner
vilket gör att miljöredovisningarna brister i jämförbarhet (Ljungdahl, 1995). Om
miljöredovisningen inte kan anses tillförlitlig har den ett tveksamt värde och kan inte användas
i något egentligt syfte (Ljungdahl, 1995).
Ljungdahl (1999) utförde en liknande studie några år senare. Denna gång fokuserade studien
på åren 1990-1996. Studien visade att miljöredovisning ökade kraftigt mellan åren 1990-1996
samt att den vanligaste miljörapporteringen var information relaterad till tillverkningsprocessen
och produkternas miljöpåverkan, det vill säga i stort sätt samma resultat som den tidigare
studien (Ljungdahl, 1999). Undersökningen visade också att de företag som hade den mest
omfattande och innehållsrika miljöredovisningen tillhör de branscher med en jämförelsevis
tydlig miljöpåverkan (Ljungdahl, 1999). De sex bästa miljöredovisarna var två kemiföretag, två
skogsföretag, ett kraftföretag och ett fordonstillverkande företag (Ljungdahl, 1999). Detta
medför att de flesta tillverkande företagen faller inom ramen för branscher som associeras med
en betydande miljöpåverkan. Därför är det en intressant diskussion, att ha i åtanke, om hur
företag legitimerar sin verksamhet genom miljöredovisningar, oavsett hur mycket än företagen
påverkar miljön negativt.
Även en avhandling av Westermark (2008) visar att 35 procent av företagen som undersöktes,
hade formuleringen minskad miljöpåverkan i sina miljöredovisningar. Westermark (2008)
menar om företagens inverkan på miljön är positiv borde företagen sträva efter att öka sin
miljöpåverkan. Den positiva inverkan på miljön innefattar olika miljöåtgärder i form av till
exempel renare vatten och luft. Företagen anser att deras miljöpåverkan är generellt sett är
negativ, och att den därför bör minska utan att redovisa ett övergripande förhållningssätt
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(Westermark, 2008). Detta tyder på att de företag som väljer att miljöredovisa flitigt, är företag
som är verksamma i branscher med betydande miljöpåverkan.
En studie gjord på portugisiska företag syftade till att bedöma beteendet hos miljöförorenande
företag och införandet av miljöfakta i räkenskaperna som avses i Förenta Nationernas
ställningstagande,

International

Accounting

Standards

och

Europeiska

Unionens

rekommendation (Sarmento et al, 2005). Studien visade att 92 procent av företagen väljer att
miljöinvestera på grund av de negativa effekterna av sannolika miljöolyckor. Studien visade
även att tre av fem företag enbart väljer att miljöinvestera i syfte att skydda miljön och en
femtedel av företagen avslöjade aldrig redovisningen av miljöfakta (Sarmento et al, 2005). Att
enbart tre av fem företag väljer att miljöinvestera för miljön, väcker frågor gällande om företag
enbart ser miljöredovisning som ett sätt att marknadsföra sig. Då ekonomin idag är global och
företagen oftast är multinationella blir det även väsentligt att undersöka hur de svenska
börsnoterade företagen som har en betydande miljöpåverkan väljer att miljöredovisa.
Företagens negativa miljöpåverkan är självklar, då den ingår i varje led i en produkts livscykel;
tillverkning, distribution, konsumtion och återvinning (Westermark, 2008). Problemet är utbrett
och gäller inte bara den betydande miljöpåverkan, utan även att miljöredovisningens
information inte stämmer i praktiken. En studie av Ayadi (2010) gjord på franska stora
börsnoterade företag förtydligar detta. Studien visade att miljöinformationen inte stämmer i
många av de undersökta företagen då belopp för avsättningar och garantier för att täcka
miljörisker, bötesbelopp och åtgärder som verkar med att reparera negativa konsekvenser på
grund av företagets verksamhet och mål inte garanterades (Ayadi, 2010). Frågan är om företag
ser miljöredovisningar främst som legitimeringsstrategier där företagsledningen manipulativt
och handlingskraftigt enbart strävar efter att legitimera företagets agerande utan att genomföra
några reella förändringar (Ljungdahl, 1999). Vår studie motiveras utifrån företag som
associeras med, eller har en betydande miljöpåverkan, då de rent intuitivt, bör ha störst
incitament att legitimera sin verksamhet genom miljöredovisning. Det är i synnerhet just dessa
företag som är intressanta att fördjupa sig i för att se hur de kommunicerar ut sin roll och sitt
förhållningssätt till viktiga miljöfrågor och se vad de väljer att fokusera på i sina
miljöredovisningar.

1.3 Problemformulering
Miljöredovisning kan alltså ses som ett sätt att legitimera sin verksamhet. Det gäller i hög grad
de företag som är associerade med en betydande miljöpåverkan då det verkar finnas ett positivt
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samband mellan miljöpåverkan och miljöredovisning. Det är därför intressant att fokusera på
de resonemang som ligger till grund för utformningen av miljöredovisningar i dessa typer av
företag. Våra frågeställningar är följande:


Vad väljer börsnoterade företag som associeras med en betydande miljöpåverkan att
fokusera på i sina miljöredovisningar?



Varför väljer dessa företag att miljöredovisa på ett visst sätt?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att ge läsaren en ökad förståelse kring hur svenska börsnoterade företag
som associeras med en betydande miljöpåverkan legitimerar sin verksamhet genom
miljöredovisningar. Vi vill även att läsaren ska få en förståelse över hur och varför
miljöredovisningen ser ut som den gör och vad företagen väljer att fokusera på i sina
miljöredovisningar.
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2. Teoretisk referensram
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen, det vill säga hur studien förhåller
sig till tidigare forskning och teoribildning, följt av de teorier som skall tillämpas och som
ligger till grund för den empiri och diskussion som presenteras i denna studie. Inledningsvis
kommer en redogörelse att göras över vilka tidigare studier och forskning som gjorts inom
miljöredovisningen och avslutningsvis en förklaring över de två teorier vi valt att tillämpa.

2.1 Tidigare forskning inom miljöredovisning
Tidigare forskning inom området är bland annat en avhandling gjord av Ljungdahl (1995) där
han beskriver och analyserar aktuell miljörapporteringspraxis då i svenska börsbolags
årsredovisningar. Ljungdahl (1995) analyserar företagen utifrån FN:s miljörapporteringsmodell mellan åren 1990-1993. Redovisningen innehöll information relaterad till
tillverkningsprocessen och produkternas miljöpåverkan (Ljungdahl, 1995). Undersökningen
visade även variationer i miljörapporteringens omfattning och utformning som uppvisades
mellan de olika företagen (Ljungdahl, 1995). Även mellan företag i likartade branscher fanns
det stora skillnader i miljörapporteringen. Skillnaden beror inte enbart på vilken
branschtillhörighet företaget har, utan även hur ledning, styrelse och chefers allmänna intresse
för miljöfrågor och miljörapportering ser ut (Ljungdahl, 1995).
Ljungdahl (1999) utförde en liknande studie några år senare. Denna gång fokuserade studien
på åren 1990-1996. Han väljer att analysera företagen utifrån beslutanvändbarhetssynsättet,
agentteorin, intressentteorin och legitimitetsteorin. Beslutanvändbarhetssynsättet innebär att
redovisningsinformationen ska vara användbar för finansiella aktörers ekonomiska
investeringsbeslut. Ljungdahl (1999) menar på att det finns knappt några tidigare studier som
visar på att aktieägare aktivt efterfrågar miljö- och samhällsrelaterad information. Detta
bekräftas genom att aktiekursen inte reagerar nämnvärt när sådan information om företagen blir
offentlig. Det därmed inte är de finansiella intressenternas behov av miljö- och
samhällsrelaterad information som förklarar förekomsten av denna redovisning (Ljungdahl,
1999). Han menar att intressentteorin belyser krav på information eller aktivt försöka övertyga
intressenterna om att miljöarbetet fortskrider, förmå intressenterna att fortsätta stödja företaget
på olika sätt. Ljungdahl (1999) fann det uppenbart att många företag direkt eller indirekt utsatts
för påtryckningar från miljömedvetna intressenter och krav på miljöanpassning av verksamhet.
Hur starka dessa påtryckningar är och vilka intressenter som sätter krav beror på flertal faktorer
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och egenskaper hos intressenterna. Dock är detta inget nytt fenomen. För många företag har
dock kraften bakom miljöpåtryckningar från bland annat kunder och konsumenter kommit som
en överraskning. I andra fall har myndighetskrav och begränsningar varit fallet. Intressentteorin
kopplas till legitimitet, eftersom en del intressenter inte bidrar med ekonomiska resurser till
företaget utan kan trots detta påverka företagets utveckling genom ”samhällelig legitimitet”.
Ljungdal (1999) menar att miljöredovisningen även uppfattas som en kommunikationsstrategi
som syftar till att återställa eller behålla företagets legitimitet. Legitimitetshot behöver däremot
inte alltid vara så dramatiska eller akuta att de tvingar fram reella förändringar. Ofta kan de
hanteras med olika kommunikationsstrategier för att informera, utbilda och påverka
omgivningens uppfattningar om företaget eller genom symboliska handlingar visa att man
strävar efter att motsvara samhälleliga förväntningar och på så sätt återställa legitimiteten
(Ljungdahl, 1999).
Typiska kommunikationsstrategier är att vidta miljöåtgärder eller att förändra intressenternas
uppfattning om företagets prestationer (Ljungdahl, 1999). Genom att i lagom utsträckning
förneka eller ursäkta ageranden kan företagsledningen behålla eller återställa legitimiteten och
därmed säkra sin och företagets fortlevnad. En bra kommunikationskanal för den här typen av
legitimitetsstrategier är skriftliga dokument eftersom dessa frikopplar och delvis döljer
företagets verksamhet från externa intressenter (Ljungdahl, 1999). Detta erbjuder en möjlighet
för företagsledningen att sätta in företagets miljöprestationer i ett sammanhang. Ljungdahl
(1999) fann i sin intervjuundersökning att trovärdighet är ett intressant legitimitetsperspektiv.
Trovärdighet kan vara en aspekt av legitimitet, då företag som inte framstår som trovärdiga i
till exempel miljöfrågor sannolikhet löper större risk att bli ifrågasättas och utmålas som
oaktsamma och illegitima (Ljungdahl, 1999). Att genom miljöredovisningen presentera en
trovärdig bild av företagets miljöarbete och miljöambitioner är viktig för företagsledningen
efter strävan att etablera företagets legitimitet (Ljungdahl, 1999).
Ljungdahl (1999) lyfter även fram den institutionella teorin och menar att det inte har tillämpats
i tidigare publicerande studier av miljö- och samhällsrelaterad redovisning. Undersökningen
visade också att de företag som hade den mest omfattande och innehållsrika miljöredovisningen
tillhör de branscher med en jämförelsevis tydlig miljöpåverkan (Ljungdahl, 1999). De sex bästa
miljöredovisarna var två kemiföretag, två skogsföretag, ett kraftföretag och ett
fordonstillverkande företag (Ljungdahl, 1999). I övrigt har studien samma resultat som den
tidigare studien från år 1995.
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Christer Westermark (2008) har gjort en studie kring om den etiska dimensionen i svenska
börsnoterade företags miljöredovisningar omvandlats utifrån intressentteorin och huruvida
miljön tilldelats ett egenvärde i miljöredovisningarna. Detta görs med fokus på den normativa
kärnan i intressentteorin vilket uttrycks genom att miljön tilldelas ett så kallat egenvärde i
företagens miljöredovisningar (Westermark, 2008). Det vill säga att miljön ses som en
intressent enligt intressentteorin och där intressenten definieras som personer eller
organisationer som har ett intresse i företagets aktivitet. Det legitima intresset från
intressenterna behöver inte vara ömsesidigt utan det föreligger oavsett om företaget har ett
intresse av dem eller inte. Studiens huvudsakliga problemformulering mynnar ut i ett antal
underfrågor som berör hur miljöredovisningarna skiljer sig åt utifrån ett miljöetiskt
förhållningssätt (Westermark, 2008). Jämförelser görs mellan företags miljöredovisningar
utifrån olika branscher och huruvida företagen är börsnoterade eller inte – utifrån ett
intressentteoretiskt perspektiv. Christer Westermark (2008) kommer fram i studien till att
miljön inte tilldelats något egenvärde i någon betydande omfattning i de företagen som
undersöktes och att den normativa kärnan i intressentteorin saknar empiriskt stöd. Studiens
empiri visar istället på att det är den formella och instrumentella rationaliteten med fokus på
aktieägarna som fortfarande dominerar bland företagen. Christer Westermark (2008) drar
slutligen slutsatsen om att en omvandling av den intressentteoretiska kärnan har gjorts men att
den ursprungliga teorin inte kan avisas. Teorikärnan som tas upp i avhandlingen skall istället
ses som en vision, eller riktlinjer på hur företag bör förhålla sig långsiktigt för att behålla och
locka till sig omvärldens stöd (Westermark, 2008).
Sarmento et al (2005) fann i sin studie att få av de börsnoterade miljöförorenade företagen i
Portugal omfattas av en miljöförsäkring vilket innebär att företagen själva skulle stå för
kostnaderna vid en eventuell miljöolycka. Studien utgår ifrån miljöfakta i räkenskaperna som
avses i Förenta Nationernas ställningstagande, International Accounting Standards och
Europeiska Unionens rekommendation. Sarmento et al (2005) menar att en hållbar utveckling
kommer att uppnås när samtliga företag inför miljömässig fakta i sina förvaltningsstrategier och
även i sina finansiella rapporter, som visar socialt ansvar och problem med samhället. Studien
visade även att tre av fem företag väljer att miljöinvestera för att skydda miljön på grund av de
negativa effekterna av sannolika miljöolyckor. 92 % av företagen i studien menade att de
miljöinvesterade på grund av sannolikheten var stor till att en miljöolycka kan inträffa
(Sarmento et al, 2005).
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2.2 Teoretiska utgångspunkter
Legitimitetsteorin anger olika typer av strategier för att legitimera företaget gentemot dess
intressenter och omgivning (Deegan, 2002). Det vill säga hur svenska börsnoterade företag som
associeras med en betydande miljöpåverkan väljer att legitimera sin verksamhet och hur
företagen väljer att kommunicera ut miljöredovisningen till sina intressenter. Legitimitetsteorin
hjälper oss i den här studien att förklara företagens handlande efter de värderingar och normer
som råder i samhället för att företaget skall uppfattas som legitima (Deegan & Unerman, 2006).
Tillämpningen av legitimitetsteorin kommer således ge läsaren en djupare förståelse över vad
företagen fokuserar på i sina miljöredovisningar och huruvida stor påverkan värderingar och
normer har på företagets fokus.
En institutionellteori upplyser hur organisationer anpassar sig till de normer och regler som
krävs för att få legitimitet från den omgivande miljön (DiMaggio & Powell, 1983). Den
institutionella teorin kommer att belysa och ge oss en fingervisning på hur organisationerna
hanterar yttre påverkningar och huruvida dessa ligger till grund för hur företagen väljer att
miljöredovisa på ett visst sätt. Deegan och Unerman (2006) menar att legitimitetsteorin och
institutionellteori kompletterar varandra. Detta kommer hjälpa att belysa vår undersökning ur
två olika synvinklar vilket ger vår studie en bra och röd tråd och en djupare förståelse kring
problemformuleringen. Ljungdahls studie (1999) menar även på att den institutionella teorin
inte har tillämpats i tidigare publicerande studier av miljö- och samhällsrelaterad redovisning.
Detta är även en orsak till varför vi finner det intressant att kombinera den institutionella teorin
med legitimitetsteorin. I följande avsnitt kommer vi alltså att gå djupare in på de teorier vi valt
att tillämpa i den här studien.

2.2.1 Legitimitetsteorin
Legitimitetsteorin menar att organisationer försöker hela tiden se till att de uppfattas som att de
arbetar inom de gränser och normer samhället kräver, det vill säga att de försöker att se till att
deras verksamhet uppfattas av utomstående som legitimt (Deegan & Unerman, 2006). Dessa
gränser och normer anses inte vara begränsade, utan förändras över tiden, vilket kräver företag
att vara lyhörda för den etiska eller moraliska miljö som de verkar i. Legitimitet anses vara en
status eller ett tillstånd, och legitimering anses vara den process som leder till att organisationer
blir legitima. Legitimitetsteorin bygger på tanken att det finns ett socialt kontrakt mellan
organisationen i fråga och samhället där organisationen är verksam (Deegan, 2002). Det sociala
kontraktet är inte lätt att definiera, men begreppet används för att representera de många
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implicita och explicita förväntningar som samhället har, om hur organisationen ska bedriva sin
verksamhet (Deegan & Unerman, 2006). Det innebär att det sociala kontraktet kan brytas om
företagen inte håller sig till de förväntningar samhället har på hur företagen ska förhålla sig till
de aktuella miljöfrågorna. Deegan (2002) menar på att företag inte har någon naturlig rättighet
till att utnyttja samhällets resurser, därför måste företagen skapa ett större värde, utifrån en
miljösynpunkt, än kostnader i syfte till att legitimera sin existens. Då samhällsförväntningar
förändras, måste även organisationer anpassa och ändra sin verksamhet. Om samhällets
förväntningar förändras kommer en organisation att behöva visa vad den gör för att förändras
eller ibland motivera varför verksamheten inte har ändrats. Därför blir det intressant att
undersöka vad företagen väljer att fokusera på i sina miljöredovisningar och om legitimiteten
är en avgörande faktor när företagen miljöredovisar.
Processen att upprätthålla samhällets förväntningar och dess uppfattningar om hur
organisationen fungerar leder till vad som kallas organisatorisk legitimitet. Deegan & Unerman
(2006) menar att organisationer kan legitimera sin verksamhet genom att; anpassa sin
produktion, mål och arbetssätt för att anpassa sig till rådande definitioner av legitimitet.
Organisationen kan försöka, genom kommunikation, att ändra definitionen av social legitimitet,
så att den överensstämmer med organisationens nuvarande praxis, produktion och värderingar
(Deegan & Unerman, 2006). Det vill säga att företaget kommunicerar ut sina legitimerade
handlingar till sin omgivning, vilket görs främst genom organisationens årsredovisning eller
miljöredovisning. Genom att upprätta en miljöredovisning så kan organisationen kommunicera
ut till omgivningen att man följer de förväntningar samhället har på företagen över hur de
arbetar med miljöfrågor (Deegan, 2002). Legitimitetsteorin betonar att organisationen måste
beakta rättigheterna för allmänheten i stort, inte bara dess investerare. Underlåtenhet att
uppfylla sociala förväntningar kan leda till att påföljder utdöms av samhället i form av till
exempel bojkottningar och ekonomiska sanktioner (Deegan & Unerman, 2006).
För att företagen ska behålla legitimiteten finns fyra handlingsalternativ menar Deegan &
Unerman (2006): Första handlingsalternativet är att sträva efter att utbilda och informera
relevanta målgrupper om förändringar i organisationens resultat och verksamhet, resultat som
är mer i linje med samhällets värderingar och förväntningar. Det kan exempelvis vara att
redovisa eventuella åtgärder man vidtar för att minska företagets miljöpåverkan för att motsvara
samhällets förväntningar. Andra alternativet är att försöka ändra de uppfattningar som relevanta
målgrupper har av organisationens resultat och verksamhet, utan att ändra organisationens
faktiska beteende. Ett exempel kan vara att påverka en relevant målgrupp genom att presentera
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miljöredovisningen och på så sätt försöka ge en bild av företaget utan handlande utan enbart
med hjälp av redovisningen. Tredje handlingsalternativet är att försöka manipulera
uppfattningen genom att avleda uppmärksamheten från frågan om oro på andra relaterade frågor
genom ett vädjande till exempelvis, känsloladdade symboler, att visa hur organisationen har
uppfyllt sociala förväntningar i andra delar av verksamheten. Det sista handlingsalternativet är
att försöka förändra omvärldens förväntningar på dess prestanda, möjligen genom att visa att
specifika sociala förväntningar är orimliga. Ett exempel kan vara att visa att vissa miljömål är
orealistiska att nå och därför kan företagen var tvungna att avveckla en verksamhet, spara
resurser och dra ner på personal för att visa samhället att lagkraven är orimliga och leder till en
olönsam verksamhet.

2.2.2 Institutionellteori
Institutionellteori håller på att utvecklas till ett av de dominerande teoretiska perspektiven i
organisationsteori och tillämpas alltmer vid redovisningsforskning. En viktig anledning till att
institutionellteori är relevant för forskare som undersöker frivilliga företags redovisningar är att
det ger ett kompletterande perspektiv till bland annat legitimitetsteorin (Deegan & Unerman,
2006). Teorin hjälper oss förstå hur organisationer reagerar på förändrade sociala och
institutionella tryck och förväntningar (DiMaggio & Powell, 1983). En institutionellteori
hjälper oss förstå vad miljöredovisningen har för värde i det samhälle där organisationen är
verksam i och vilka behov som krävs för att upprätthålla organisationens legitimitet. Den
institutionella teorin ger därför en förklaring till hur processer i organisationer kan försöka
anpassa sina uppfattningar och egenskaper i förhållande till sociala och kulturella aspekter
(Deegan & Unerman, 2006).
Det finns två stycken olika dimensioner inom institutionellteori; isomorphism och frikoppling
(DiMaggio & Powell, 1983). Båda dessa kan vara av central betydelse för att förklara frivillig
redovisning. Isomorphism hänvisar till anpassning av en organisation. De frivilliga
redovisningsprinciperna som en organisation upprättar är en institutionell handling.
Isomorphismen kan delas in i tre underkategorier; tvingande, normativ och härmande, som ett
sätt att tolka den frivilliga rapporteringen (DiMaggio & Powell, 1983). Det kan exempelvis vara
att staten inför tvingande reglering för miljöredovisningar för att på så sätt kontrollera
förhållandet på marknaden. Det kan även vara normer som byggs upp av till exempel frivilliga
eller professionella organisationer som tvingar företagen att anpassas sig. Denna uppsats
kommer enbart behandla två av underkategorierna; tvingande och normativ. Detta beror på att
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den härmande isomorphismen inte är relevant för vår studie då den inte belyser vårt syfte
gällande ge en djupare förståelse varför miljöredovisningarna ser ut på ett visst sätt och vad
företag med en betydande miljöpåverkan väljer att fokusera på. Att miljöredovisa är idag
frivilligt för privata företag vilket gör det svårt att belysa den härmande isomorphismen.
GRI och dess normgivande riktlinjer kan både uppfylla den tvingande och den normativa
isomorphismen. Ett praktexempel på den förstnämnda isomorphismen är den tvingande
lagstiftningen som svenska staten infört för de hel – och delägda statliga företag (Westermark,
2013). Den institutionella teorin förklarar således hur de statliga organisationerna tvingats att
reagera på institutionella förändringar i omvärlden. När det gäller den normativa pelaren i den
institutionella teorin förklarar Scott (1987) den som ett beteende som baserar sig på moraliska
grunder där sociala åtaganden ses som viktigare än formella regler. Vilka normer som följs
beror bland annat på vilken social ställning organisationen tar till de institutionella eller sociala
förväntningar som finns i samhället (Scott, 1987). Detta kan exempelvis ge en förklaring till
hur och varför organisationer väljer att tillämpa GRIs riktlinjer.
Frikoppling innebär att företagsledare kan uppfatta ett behov av deras organisation och anta
vissa institutionella rutiner eller handlingar (DiMaggio & Powell, 1983). Dessa rutiner kan
bestå av uttalanden och tillämpning av frivilliga redovisningsprinciper. Den organisatoriska
bilden kan förmedlas genom olika företagsrapporter som visar på socialt och miljömässigt
ansvar, dock kan rapporterna ge en annan bild av företaget än den verkliga rättvisande bilden
(Deegan & Unerman, 2006). Därmed hjälper den institutionella teorin oss att förstå varför
företagen miljöredovisar på de sätt de gör och vilka faktorer som styr deras handlande.

2.5 Teori sammanfattning
Miljöredovisningen fungerar som ett sätt för företag att kommunicera ut till sin omgivning och
visa att man följer de förväntningar och krav som finns. Figur 1 visar hur legitimitetsteorin
påverkar miljöredovisningen i form av förväntningar, krav och normer som samhället ställer,
samtidigt som miljöredovisningen är ett svar på dessa förväntningar (Deegan, 2002).
Legitimitetsteorin hjälper oss belysa vad företagen väljer att fokusera på och om det företagen
väljer att ta upp sina miljöredovisningar är för att få legitimitet. Den institutionella teorin visar
istället på hur företagen reagerar på förändrade sociala och institutionella tryck (DiMaggio &
Powell, 1983). De institutionella dimensionerna; tvingande och normativ isomorphism
tillsammans med frikoppling påverkar i sin tur miljöredovisningens utformning genom
frivilliga regelverk och redovisningsprinciper, se figur 1. Detta hjälper oss öka läsarens
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förståelse kring varför miljöredovisningarna ser ut på ett visst sätt. Samtidigt sker de en
växelverkan mellan de olika teorierna då den institutionella teorin förklarar hur företagen
reagerar på förändringar med utgångspunkt från vad som ses som legitimt.

Miljöredovisning

Institutionell teori

Legitimitetsteorin

Figur 1. Teoretisk modell, egen bearbetning.
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3. Metod
Metodkapitlet beskriver det tillvägagångssätt som använts i syfte till att besvara de
frågeställningar som påträffas i problemformuleringen. Kapitlet beskriver dessutom vilket
tillvägagångssätt som tillämpats vid insamling och redovisning av information och data.
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet, kritisk granskning av
källmaterialets, etisk reflektion och analysmetod.

3.1 Metodval
Syftet med studien är att läsaren inte bara ska få en djupare förståelse av hur och varför
miljöredovisningar ser ut som de gör, utan de ska även få en förståelse över hur svenska
börsnoterade företag som associeras med betydande miljöpåverkan legitimerar sin verksamhet
genom miljöredovisningar. För att nå det önskade resultatet krävs det att studien består av en
eller flera metoder. En redogörelse över vilka motiv som ligger till grund för valet av metod
görs nedan och i följande avsnitt; Forskningsstrategi och Forskningsprocess.
Studien bygger på en kvalitativ - och komparativ ansats. En kvalitativ metod är användbar för
att få i ny information, till skillnad från en kvantitativ metod (Backman, 2008). Den kvalitativa
metoden kan således beskrivas som; där användningen av formuleringar och ord, skrivna eller
talade, står i fokus (Backman, 2008). Den är även bättre att tillämpa vid studier som inte
möjliggör användningen av matematiska uttryck, statistik och mätningar, som mer specifikt
utgörs av exempelvis; experiment, enkäter, frågeformulär och diverse prover och tester
(Backman, 2008). Våra frågeställningar är inte utformade på ett sätt som kräver numeriska
redogörelser. En kvalitativ ansats hjälper vår studie att få djupare förståelse får vårt fenomen,
då syftet inte är att nå ut till så många så möjligt, utan ge läsaren förståelse kring hur och varför
miljöredovisningen ser ut som den gör. Kvalitativ forskning bygger även på förståelse av den
sociala miljön och verkligheten beroende på hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna
verklighet (Bryman & Bell, 2011).
Den komparativa metoden innebär att man har ett resultat, fall eller perspektiv som genom
upprepning, flera gånger, möjliggör en jämförelse med alternativa, resultat, fall eller perspektiv
(Backman, 2008). I vårt fall så har vi jämfört företagens miljöredovisningar med varandra i för
att hitta likheter och olikheter. Detta har gjorts parallellt med intervjuer i syfte till att ge en
bredare och djupare förståelse över hur och varför miljöredovisningen ser ut som den gör samt
vad företag med betydande miljöpåverkan väljer att fokusera på.
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3.2 Forskningsstrategi
Vad väljer börsnoterade företag som associeras med en betydande miljöpåverkan att fokusera
på i sina miljöredovisningar besvaras främst genom jämförelser mellan olika företags
miljöredovisningar, det vill säga en komparativ textanalys. Detta innebär att vi har tagit del av
företagens miljöredovisningar och jämfört likheter och olikheter för att hitta olika mönster.
Forskare menar att den komparativa metoden således kan hjälpa en att hitta mönster i data och
en kombination mellan en kvalitativ och en komparativ ansats höjer analysnivån (Rihoux,
Rezsöhazy, & Bol, 2011). Det resulterar i att studien får ett större djup och att granskning och
värdering av informationsunderlaget blir trovärdigare (Rihoux et al, 2011). Vi har även gjort
fem stycken kvalitativa intervjuer med de olika företagsrepresentanterna. Syftet med
intervjuerna har således inte varit att nå ut till så många som möjligt utan syftet är istället att
hjälpa oss att formulera arbetet på ett sätt som ger läsaren förståelse får vårt fenomen, då man
inte behöver vara knuten till kvantitativa siffror.

3.3 Forskningsprocess
Många forskare uppfattar ofta sambandet mellan teori och forskning som induktivt, vilket
innebär att teorin är resultatet av en forskningsinsats (Bryman & Bell, 2011). Denna studie
bygger huvudsakligen på ett induktivt synsätt då vår studie omfattar fem stycken
undersökningsföretag. Vi har dragit slutsatser utifrån vår teoretiska referensram och vår
insamlade empiri i form av en kvalitativ - och komparativ ansats. En kvalitativ
forskningsstrategi kan ibland uppfattas som generering av teorier och där relationen mellan
teori och forskning ses som induktiv (Bryman & Bell, 2011). Dock kan den induktiva processen
visa inslag av deduktion, det vill säga en förutsägelse om hur resultatet kommer att bli (Bryman
& Bell, 2011). I vårt avseende var detta främst tydligt vid val av teoretiska referensramar. Vi
hade sedan innan en överblick över vilka eventuella teoretiska referensramar som passar vår
problemformulering bäst. Detta kan tyda på att vår forskningsprocess är en kombination mellan
ovanstående forskningsprocesser.

3.4 Urval
3.4.1 Val av företag
Att vi just valt att undersöka; Volvo AB, Boliden AB, Stora Enso AB, Scania AB och SSAB beror
bland annat på att de bedöms ha en betydande miljöpåverkan, direkt eller indirekt, med
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skapandet av deras produkter eller i tillverkningsprocessen. En annan orsak till att vi väljer just
dessa företag, utöver redogörelsen nedan, är för att de är stora börsnoterade företag. Vi har valt
att utgå utifrån ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval är ett icke-randomiserat urval som
lämpar sig väl i en kvalitativ studie med ett relativt litet urval (Jacobsen, 2002). Vi anser att fem
företag är tillräckligt många för att ge oss ett gott underlag för denna typ av studie, både när det
gäller omfattning och innehåll. För få företag kan leda till att studien blir för specifik och tunn.
För många företag kan däremot leda till att vår studie blir mättad, det vill säga att vi finner
återkommande mönster som leder till att resultatet kan anses vara repetitivt.
Förbränning av fossila bränslen är i särklass de största bidragen till växthuseffekten inte bara i
Sverige utan också i övriga världen (Naturvårdsverket, 2014). Den svenska transport sektorn är
idag beroende av fossila bränslen och man står för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp
(Naturvårdsverket, 2014). Detta innebär att det är väsentligt att undersöka företag inom
transport sektorn eftersom de anses ha en betydande miljöpåverkan, vilket är en av orsakerna
till att vi valt att undersöka Volvo AB och Scania AB. Enligt Naturvårdsverket (2014) har
koldioxidnivåerna som transport – och bilindustrin är högst bidragande till, varierat mellan 59,3
miljoner ton år 2009 som lägst och 78,3 miljoner ton år 1996 som högst.
I skogsindustrin är kväveoxidutsläppen ett stort problem och de har inte kunnat reduceras då
det idag inte finns någon kostnadseffektiv teknik till att göra det (Skogsindustrierna, 2014).
Skövlingen av skogarna är ett annat stort problem i den sektorn, vilket gör det väsentligt att
undersöka ett företag inom skogsindustrin i vårt avseende, Stora Enso AB (Skogsindustrierna,
2014). Gruvindustrin är en bransch som även den ses som ett miljöhot. Utvinning av giftiga
metaller påverkar inte bara miljön utan också oss människor (Naturvårdsverket, 2014).
Gruvindustrin är i särklass den mest avfallsproducerande sektorn i Sverige där 76 procent av
det totala avfallet, 117,5 miljoner ton, kommer från gruvindustrin vilket motiverar vårt val av
företaget, Boliden AB (Naturvårdsverket, 2014).
Stålindustrin står för stora utsläpp av koldioxid, kväveoxid, svaveldioxid och även stoftutsläpp
(Jernkontoret, 2014). Även om de sistnämna inte bedöms vara ett lika stort miljöproblem längre
tack vare olika reningstekniker. Stålverken i form av koksverk och masugnar är dock väldigt
energikrävande vilket resulterar i att stålindustrin har i genomsnitt en högre energianvändning
än andra branscher vilket gör det signifikant att undersöka ett företag inom stålindustrin, SSAB
AB (Jernkontoret, 2014).
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3.5 Datainsamlingsmetod
Datainsamlingen görs utifrån tre informationskällor; miljöredovisningar, intervjuer och
litteratur. Miljöredovisningarna inhämtades genom företagens officiella hemsidor från år 2013
och vi har utfört intervjuer främst via telefon men vi har även haft en personlig intervju med
Volvo AB:s respondent. Det finns två typer av data, det ena är primärdata och det andra är
sekundärdata

(Backman,

2009).

Primärdata

är

främst

observationer

och

informationsinhämtning gjord av forskaren själv. Sekundärdata är information som är insamlad
av andra forskare och författare, eller referenser som en vetenskaplig artikel hänvisar till, de
kan exempelvis vara vetenskapliga artiklar, publicerade böcker och andra tidskrifter (Backman,
2008). Studien består av både primär- och sekundärdata. Primärdata inhämtas främst genom
intervjuer med sakkunniga företagsrepresentanter i ämnet. Hänvisning till sekundärdata, det vill
säga information som exempelvis någon annan samlat in, görs i sådana fall i den löpande texten
(Backman, 2008).

3.5.1 Intervjuprocess
Intervjuerna har varit semi-strukturerade, det vill säga att vi har haft ett bestämt tema som
berörts, men att respondenten i respektive företag haft stor frihet att utforma svaren på sitt eget
sätt samt att följdfrågor förekommer vilket har berikat intervjuprocessen (Bryman & Bell,
2011). Valet av respondenter motiveras utifrån att varje respondent i respektive företag är
miljöansvarig och har en ledande roll gällande miljö – och hållbarhetsfrågor. Detta för att kunna
få svar på våra frågor av sakkunniga inom området samt för att stärka studiens trovärdighet.
Intervjuerna varierade tidsmässigt en aning, det var främst den personliga intervjun som
genomfördes med Volvo AB:s respondent som tog längre tid och det berodde främst på att man
tog del av visuella hjälpmedel, vilket man inte fick vid en telefonintervju. Telefonintervjuerna
kretsade mer specifikt kring frågeformuläret varpå den personliga intervjun kunde åsidosätta
frågeformuläret för att visa relevanta tabeller, siffror eller bilder när det så behövdes. Den
aspekten gjorde att den personliga intervjun med Volvo AB:s respondent varade i över 90
minuter varav telefonintervjuerna varierade mellan 40-50 minuter vardera. Intervjuerna
spelades in och transkriberades kort efter varje intervju. Sedan har frågeformuläret skickats i
förhand, via e-post, till respektive företag för att de ska ha haft kännedom över vad vår studie
går ut på och att de ska ha varit någorlunda förberedda på frågorna. Detta för att i viss mån
undvika avfärdande svar i stil med att man inte vet eller att man inte kan uttala sig.
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3.5.2 Dokumentanalys
Miljöredovisningen är som tidigare nämnt en del av hållbarhetsredovisningen och båda varierar
i omfattning beroende på hur stort företaget eller koncernen är. Dokumentanalysen bygger på
företagens miljöredovisningar från år 2013 där vi har läst igenom över hundrafemtio sidor
miljöinformation fördelat på fem företag med utgångspunkten på vad man lägger störst fokus
på. Vi har sedan sammanfattat miljöinformationen till något mer hanterbart för att lättare kunna
applicera det i vår studie. Dokumentanalys är ett bra verktyg för att jämföra olika delar och
avsnitt med varandra för att på så sätt hitta olikheter och likheter (Berg, 2003).
Miljöredovisningarna hjälper oss förstå vilka områden företag som associeras med en
betydande miljöpåverkan fokuserar på. Den komparativa textanalysen kommer bland annat
presentera likheter och olikheter med företagens miljöredovisningar samt omfattning och
innehåll.

3.6 Källkritik
Källkritik är en metod till att bedöma sanningshalten i referenser och påståenden om
verkligheten. Källkritiken är på så sätt användbar till att kunna avgöra vilka artiklar,
publikationer och andra källor som är oanvändbara och mindre trovärdiga (Thurèn, 2003).
Vetenskapliga publikationer har oftast en hög trovärdighet då forskare och experter förkovrat
sig inom ett visst område under många år och deras publikationer är normalt sett granskade av
andra auktoriteter inom området (Thurèn, 2003). Det gäller alltså att göra en samlad bedömning
över huruvida källorna är trovärdiga eller inte. Majoriteten av källorna i det här arbetet hänförs
till litteratur och vetenskapliga artiklar, men vi hänvisar även till olika myndigheter och
branschorganisationer. De sistnämnda skall man vara försiktig med i och med att källor tenderar
att ha en högre trovärdighet om de är oberoende (Thurèn, 2003). Vi syftar främst på
hänvisningen till branschorganisationen Jernkontoret som gjordes i syfte till att redovisa
stålindustrins betydande miljöpåverkan. Jernkontoret utger sig själva från att vara trovärdiga
och att myndigheter, medlemsföretag och forsknings- och utbildningsväsen ser dem som
trovärdiga (Jernkontoret, 2014). Vi har dock inte hänvisat till organisationen i någon större
utsträckning vilket gör att vi anser att det inte krävs en djupare redogörelse över organisationens
oberoende och trovärdighet. Vi anser istället att redovisningen om branschens betydande
miljöpåverkan är trovärdig.
Vår studie baseras på en kvalitativ - och komparativ ansats i syfte till att ge läsaren en större
inblick och förståelse över begreppet miljöredovisning. Vi tror att uppsatsens trovärdighet
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stärks genom våra semi-strukturerade intervjuer som görs med nyckelpersoner som har relevant
kompetens och som arbetar med företagens miljöredovisningar. Vi har även utfört en
komparativ textanalys på de miljöredovisningar vi ska studera. Forskare menar att en
kombination mellan en kvalitativ och en komparativ metod höjer analysnivån vilket resulterar
i att studien får ett större djup samt att granskning och värdering av informationsunderlaget blir
trovärdigare (Rihoux et al , 2011).

3.7 Metodkritik
Den kvalitativa metoden är enligt Jacobsen (2002) väldigt resurskrävande då man får in mycket
information som kan vara svårtolkad. Kvalitativa intervjuer tenderar även att ta lång tid att
utföra. Vi har haft begränsade resurser och en tidsram att förhålla oss till, vilket haft en viss
påverkan på över hur många företag vi valt att undersöka.
De fem respondenterna vi valt att intervjua har intervjuats via två kanaler; telefonintervju och
genom en personlig intervju. Fyra av fem respondenter har intervjuats via telefon varav en
respondent har intervjuats personligen, Volvo AB:s respondent. Tanken var att utföra alla
intervjuer personligen men på grund av tidsbrist från både vår och företagens sida så har
majoriteten av intervjuerna utförts via telefon för att underlätta för båda parterna.
Telefonintervjuer har vissa fördelar i jämförelse med personliga intervjuer (Bryman & Bell,
2011). Dessa fördelar kan till exempel vara att olika faktorer som etnicitet, ålder och kön inte
påverkar respondentens svar i samma utsträckning som en personlig intervju kanske hade gjort.
Dock kan en telefonintervju medföra problem i och med att respondenten inte kan klargöra en
frågeställning via visuella hjälpmedel som till exempel diagram eller bilder (Bryman & Bell,
2011). Kvalitén på de data man samlar genom telefonintervjuer blir oftast sämre än personliga
intervjuer. Kritiken riktar sig i första hand till att telefonintervjuer tenderar till att vara kortare
än personliga intervjuer och att risken finns att engagemanget blir lidande i intervjuprocessen
(Bryman & Bell, 2011). För vår del var båda intervjuerna tidsmässigt lika, även om någon var
kortare än en annan. Generellt så tycker vi att tidsfaktorn inte haft någon vidare negativ
påverkan på intervjuprocessen. Den personliga intervjun var enklare att ta in i och med att man
fick en klarare bild över företagets miljöarbete. Det berodde främst på tillämpningen av visuella
hjälpmedel så som tabeller, diagram och bilder över produkter och verksamheten. Det
resulterade i att transkriberingen blev enklare än om man jämför med de intervjuer som gjordes
via telefon. I övrigt så utfördes transkriberingen på samma sätt oavsett intervjuform och direkt
efter intervjuerna. För att öka studiens trovärdighet kunde vi utfört testintervjuer innan för att
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försäkra oss om att våra frågeställningar ger trovärdigare svar, men då våra frågor kräver en
viss kompetens för att besvara och på grund av tidsbrist både för oss och respondenterna blev
det inte aktuellt.
Miljöredovisningen har en stor betydelse för företagen, särskilt i företag som huserar i branscher
som har en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att vissa frågor kan vara känsligare än
andra. Det kan finnas information som varken vi eller någon annan får eller kan ta del av vilket
är viktigt att i åtanke (Thurèn, 2013). Man ska även beakta att det kan finnas ett egenintresse
som i kombination med känslig information gör att man kan få en bättre bild av företagen än
vad de egentligen är. Vi har även i större utsträckning försökt att undvika ledande frågor, det
vill säga frågor som leder respondenten till att svara på ett sätt som skulle gagna oss eller ställa
företaget mot väggen (Thurèn, 2013).
Studiens tillförlitlighet bedöms utifrån två kriterier; validitet och reliabilitet. Reliabilitet handlar
om huruvida studien hade fått ett likartat resultat om man hade utfört den igen (Bryman & Bell,
2013). Problemformuleringen i vår kvalitativa studie behandlar frågor som företag med tiden
kan ändra inställning till. Miljöredovisning handlar inte bara om den interna informationen utan
också de sociala förväntningar och krav som samhället ställer. Dessa förväntningar och krav
kan förändras med tiden, vilket innebär att reliabiliteten kan påverkas på så sätt att en liknande
studie inte hade blivit identisk. Reliabiliteten blir således relativt låg.
Det

andra

kriteriet,

validitet,

handlar

om

huruvida

studiens

resultat

klargör

problemformuleringen och att man gör det man utger sig för att göra. Den interna validiteten
uppnås när man har ett stort samband mellan observationer; i det här fallet intervjuer,
komparativ textanalys och teorier (Bryman & Bell, 2013). Konkret så kan det starka sambandet
mellan empiri och teori beskrivas som att företagen är medvetna om sin påverkan och att
miljöredovisningen spelar en central roll i kommunikationen mellan företagen och dess
omvärld. Det är trots allt omvärlden företagen strävar efter att legitimera sig mot och den
processen har en stor inverkan på hur miljöredovisningen ser ut och vad man väljer att fokusera
på. För att uppfylla validiteten och den interna validiteten så gäller det även beakta den kritik
som finns gällande att kvalitativa undersökningar i större grad använder sig av subjektiva
tolkningar (Bryman & Bell, 2013).
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3.8 Etisk reflektion
I den här studien har vi fått tillstånd av respondenterna att namnge dem i den empiriska
intervjuundersökningen. Det kan även antas att respondenterna, i och med sin ställning i
företagen, har den befogenhet som krävs till att besvara miljöfrågor utan att det skadar företaget
eller dem själva. Studien har även skickats i ett utkast till respektive företag för att ge dem en
möjlighet till att rätta till felaktiga påståenden eller eventuella missförstånd. Detta för att ge
företagen och respondenterna en trygghet i att felaktiga påståenden eller missförstånd inte förs
vidare genom denna studie.

3.9 Analysmetod
Genom de semi-strukturerade intervjuerna med företagsrepresentanter med hög kompetens
inom området och en ledande befattning inom miljö – och hållbarhetsfrågor har intervjuerna
berikats med följdfrågor och djupa diskussioner kring fenomenet. Detta märks tydligast vid den
personliga intervjun med Volvo AB:s respondent där intervjun varade i cirka 90 minuter.
Intervjuerna spelades in och transkriberades noga efter varje intervju som ägt rum. Fördelen
med inspelade intervjuer är att det ger en bättre bild av vad respondenten sagt beroende på att
de kan återupptas flera gånger om (Bryman & Bell, 2011). När intervjuundersökningen
sammanställdes skickades svaren till varje respondent för att säkerställa att inga missförstånd
uppkommit under respektive intervju eller transkribering. Sammanställningen av vår
intervjuundersökning har sedan kopplats till våra valda teorier; legitimitetsteorin och
institutionellteori för att se om respondenternas svar kan appliceras på respektive teori.
Dokumentanalysen som ligger till grund för vår komparativa textanalys kompletterar vår
intervjuundersökning och hjälper oss förstå vad företagen fokuserar på samt ökar förståelsen
kring vilka likheter och olikheter som kan förekomma mellan respektive företag.
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4. Empiri
I det här avsnittet sammanställs den information som vi hämtat från verkligheten. Vi har
tidigare redogjort över hur miljöredovisningen görs i teorin, men nu är det dags att undersöka
hur det går till när företagen miljöredovisar i verkligheten. Avsnittet inleds med en
sammanställning

av

företagens

intervjuundersökningarna,

avslutas

miljöredovisningar,
med

en

följs

komparativ

av

sammanställning

textanalys

av

av

företagens

miljöredovisningar.

Volvo AB
Scania AB
SSAB AB
Boliden AB

Stora Enso AB

Figur 2. Sammanfattade modell över undersökningsföretagen, egen bearbetning.

4.1 Sammanställning av företagens miljöredovisningar
Fyra av de fem företagen väljer att miljöredovisa enligt GRI:s riktlinjer. Volvo AB är det enda
företaget som istället har valt att upprätta sina miljöredovisningar utifrån FN:s Global Compacts
principer (The Volvo Group, 2013). Stora Enso AB (2013) använder sig dessutom av GRI:s
senaste rekommendationer och riktlinjer, G4. Detta innebär att företaget använder sig av fler
indikationer och principer än de övriga företagen som tillämpar den äldre versionen, G3 (Stora
Enso, 2013).
Det företagen väljer att fokusera på i sina miljöredovisningar är relativt likartat. Volvo AB
väljer att fokusera på kontinuerlig utveckling och förbättring av produkterna samt
energieffektivisering. Företaget lyfter fram ”hållbara transporter” som ett nyckelbegrepp i sin
redovisning (The Volvo Group, 2013). I redovisningen framkommer även miljöprojekt,
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samarbeten och andra åtgärder som vidtas för att minska den negativa miljöpåverkan. Ett
exempel är miljöprojektet ”city distribution” där Volvokoncernen tillsammans med ett antal
partners för att förbättra effektiviteten i distributionsverksamheten i centrala Göteborg, Sverige.
I projektet gjorde man byten av konventionella dieseldistributionsbilar med fordon som
använder tre olika tekniker. Förnybara bränslen som; biodiesel, biogas, hybridteknik och
metan-diesel, resulterade i en betydande minskning av utsläppen. I övrigt är det annars
miljödata och mätetal från utsläpp av produktionsanläggningar och produkterna i sig, som
presenteras i olika diagram för att visa utvecklingen de senaste åren (The Volvo Group, 2013).
Scania och Volvo har samma fokus då båda använder sig av nyckelbegreppet ”hållbara
transporter” och kontinuerlig förbättring av produkterna och energieffektiviseringen av
produktionsanläggningar etc. Att båda företagen har samma fokus beror på att de är verksamma
i samma bransch och har likartade produkter. Dock är utformningen av miljöredovisningen
annorlunda. Detta beror främst på att Scania (2013) följer GRI:s riktlinjer och Volvo FN:s
Global Compacts principer (The Volvo Group, 2013). Volvos miljöredovisning är även längre
vilket kan bero på att verksamheten är större. Scania (2013) har stort fokus på samarbeten
mellan leverantörer och transportörer.
SSABs mål för miljöarbetet är att systematiskt arbeta med att förbättra energianvändningen i
verksamheten (SSAB, 2013). Företaget lägger stor fokus på vilka investeringar man gjort och
hur de i sin tur påverkar miljöpåverkan. Företaget har under senare år haft en stor
återvinningsfokus där man slutit långsiktiga avtal med Mobile-verksamheten i syfte till att
minska avfallsvolymen. För det är trots allt avfall och utsläpp av både stoft och fossila bränslen
samt energianvändningen som man har störst fokus på. Svenska energimyndigheten har
tillsammans med branschorganisationen Jernkontoret tagit fram ett forskningsprogram i syfte
till att järn och stålindustrin ska vara ledande, år 2050, på den internationella marknaden när
det kommer till att producera energi-, klimat -och miljöeffektiva produkter. Det är ett av flera
olika forskningsprogram som SSAB aktivt deltar i och de flesta är europeiska samarbetsprojekt
som syftar till bland annat minska koldioxidutsläppen. Sedan lägger man stor vikt i det så
kallade ”stålkretsloppet” som innebär att man producerar höghållfasta stål som är nästintill
hundra procent återvinningsbart och som bidrar till en bättre miljöpåverkan (SSAB, 2013).
Boliden (2013) är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Bolaget fokuserar på
kompetens i redovisningen inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Företaget
lyfter även fram kontinuerlig förbättring av processer och minskning av resurskrav. Miljödata
i form av utsläppssiffror av metaller i luft och mark är även den en central del i redovisningen
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(Boliden, 2013). Dock finns ingen information relaterad till produkterna och deras
miljöpåverkan eftersom metallerna kan användas i så många olika sammanhang, därför är fokus
på produktionsanläggningarna och tillverkningsprocessen. I övrigt fokus på vilka åtgärder
företaget vidtar för att minska miljöpåverkan samt presentera vilka mål man uppnått och tänker
arbeta vidare med.
Stora Enso beskriver sig själva som ett världsledande företag inom hållbar skogsindustri. Det
kan tyckas avspegla sig även i miljöredovisningen då den är omfattande och tar upp en rad
miljöfaktorer som man arbetar med att förbättra. Det man lägger stor fokus på är
koldioxidutsläpp, energianvändning, vattenanvändning och effektivisering av material (Stora
Enso, 2013). Den miljöpåverkan man har är främst kopplad till framställningen av produkterna,
då produkterna i sig är återvinningsbara. Tillverkningen av pappersmassa är i särklass den mest
energikrävande fasen i produktionen och man strävar efter att ständigt förbättra
energianvändningen genom att bland annat köpa in förnyelsebar energi från externa
leverantörer. Man lyfter även fram olika investeringar, samarbeten och projekt man deltar i, i
syfte till att ständigt förbättra sin miljöpåverkan. Avslutningsvis är miljöolyckor,
miljökostnader och miljöinvesteringar en central del i de alla fem företagens
miljöredovisningar. Även strategier och mål relaterad till miljön finns hos alla fem företag.

4.2 Sammanställning av intervjuundersökning
För att identifiera vilka faktorer som kunde bidra med en förklaring till varför börsnoterade
företag som associeras med en betydande miljöpåverkan väljer att miljöredovisa på ett visst sätt
och vad väljer de att fokusera på i sina miljöredovisningar, utfördes en intervjuundersökning
med företagsrepresentanter ur de fem utvalda företagen. Varje företagsrepresentant har en
ledande roll (miljöansvarig) gällande miljö – och hållbarhetsfrågor i respektive företag.
Strukturen i resultatdiskussionen följer ordningsföljden i intervjuguiden (Bilaga B). Dock förs
en diskussion kring eventuella följdfrågor. De spontana frågorna har berikat diskussionerna och
gett oss en bättre förståelse för företagens arbete med sin miljöredovisning.

4.2.1 Volvo AB – Inge Horkeby
Volvo grundandes år 1927 och har alltid burit med sig begreppen om säkerhet och kvalité.
Miljöfrågan togs på allvar i företaget år 1972 då företaget fick en ny VD, Pehr Gustaf
Gyllenhammar. Han deltog i FN:s miljökonferens och chockade motorbranschen genom att
påpeka att motorbranschen inte har alla lösningar utan man måste hitta lösningar i kombination
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med miljön. År 1983 utvecklade man en miljöpolicy för produktions-verksamheten och år 1989
utvecklades en miljöpolicy för hela koncernen. I miljöpolicyn belyste man en kontinuerlig
utveckling, kontinuerlig förbättring av produkterna och energieffektivisering. Dessa
grundpelare är huvudbudskapen även i dagens miljöredovisningar. I miljöpolicyn framgick det
även att man ska vara transparens och kommunicera i vilka åtgärder man vidtar och presentera
vad företaget gör för miljön. År 1987 startades en avdelning, ”Enviromental Technology” som
består av tre olika grupper. Den första gruppen jobbade med miljöteknik för
produktionsanläggningarna, andra gruppen jobbade med kemikaliefrågor och den tredje
gruppen arbetade med livscykel analyser. I miljöredovisningen ville man presentera de olika
mätetalen, företagets olika miljöinstanser samt vilka olika miljöprojekt företaget deltar i. Detta
ledde till att företaget publicerade sin första miljöredovisning år 1990. Volvo var ett av de första
företagen som började miljöredovisa. Syftet var att företaget ville redovisa olika mätetal och
visa åt vilket håll företaget jobbar åt. Mätetalen mäts dock av Volvo själva i deras olika
produktionsanläggningar. Nyckeltalen som presenteras i miljöredovisningen finns även i
årsredovisningen. Detta gör att mätetalen är granskade av en tredje part. Detta för att slippa
kostnaderna för dubbel granskning, vilket kan bli en stor kostnad för företaget och kan ta
mycket administrativ tid. Dock innehåller miljöredovisningen mer information än vad som tas
upp i årsredovisningen vilket leder till att en stor del av miljöinformationen inte granskas av en
tredje part. Hade man inte haft en viss miljöinformation i årsredovisningen så hade man
antagligen haft en tredje part som granskade miljöredovisningen. Företaget upprättar sina
miljöredovisningar utifrån FN:s Global Compacts principer.
Miljöfrågorna har blivit viktiga frågor de senaste åren men Horkeby menar att miljöaspekterna
alltid funnits med i bilden eftersom företagets vision är att ha så klimatsmarta transportlösningar
så möjligt. Genom att ha en vision där miljöaspekten ständigt är i fokus så bygger man upp
förväntningar både internt och externt. Det gäller att leverera vad företaget står för till olika
intressenter och samhällsaktörer. Förväntningarna är som störst där företaget är verksamt och
syns mest. När lagar och förordningar hela tiden höjer kraven på hur en verksamhet ska skötas
så höjs även kraven från intressenterna mot företaget att dessa lagar och förordningar följs.
Företaget belyser det viktiga i att miljöredovisa eftersom det gäller att leva som man lär och att
det dessutom höjer företagets värde och anseende. Pehr Gustaf Gyllenhammar var tidig med att
säga att; ”Företaget är en del av miljöproblemen men även en del av lösningen”, vilket tyder
på att man tycker sig ha ett större ansvar än andra företag. Genom miljöredovisning så
förespråkar företaget en god vilja att vilja vara en del av lösningen. När företaget visar
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engagemang i miljöfrågor så förväntar omgivningen att det ska synas och företaget ska
presentera vilka åtgärder man vidtar för att minska den negativa miljöpåverkan. Verksamheter
som ofta väntar med att vidta åtgärder har en tendens att få åtgärder som är påtvingade istället.
Då blir man bunden av de tvingande åtgärderna och lösningarna blir oftast mycket dyrare i
förhållande till om du själv hade utfört lösningarna i tid.
Lagkraven har eskalerat den senaste tiden och kraven är nästan på gränsen av vad tekniken
klarar av. Horkeby nämner att nästan ingen i fordonsindustrin kan hålla sig till de riktlinjer och
lagkrav som finns och exemplifierar detta med en lastbilstillverkare i USA som inte klarade av
att uppfylla de krav som ställdes. Vilket resulterade i att man var tvungna att stoppa sin egen
motortillverkning för att istället köpa in motorer från en annan leverantör. Detta för att man
saknade en egen tekniskt lösning som motsvarande kraven som ställdes.
Många studier visar på att företag väljer att miljöredovisa i syfte till att marknadsföra sig men
Horkeby poängterar att detta inte kan appliceras på Volvo då det är en fråga om trovärdighet.
Respondenten menar på att det är svårt att tala om förändringar och miljöpåverkan med enbart
ord utan att visa på konkret resultat. Det måste finnas en substans bakom detta och genom att
redovisa nyckeltal och mätetal så påvisar man förändringar och vad man åstadkommit i
företaget. Genom att låta viktiga mätetal och nyckeldata vara en del årsredovisningen, som
nämns ovan, så låter man den också granskas av en extern part. Det innebär att man måste
kunna visa revisorerna var ifrån miljödatan tas ifrån och hur den tas fram, vilket gör det svårt
för Volvo att prata om miljö utan visa på faktiska resultat. Den största utmaningen med
miljöredovisningen är att den inte ska bli för omfattande i storlek, den tenderar nämligen att
ligga på gränsen i att bli för lång. Dock försöker man ha ett lättläst språk för att så många som
möjligt ska få ta del av miljöredovisningen. Dock är man medvetna om att vissa utesluts i och
med att nästan all miljöredovisning inom koncerner är på engelska. Detta på grund av att
Sverige är en relativt liten marknad. Horkeby anser att en viktig faktor i miljöredovisningen är
att lyfta fram att man faktiskt gör något, att man kan påvisa förbättringar, utveckling av
produkter och effektivisering av anläggningar inom koncernen. Det är viktigt att man visar
transparens det vill säga att man även redovisar om det går åt det andra hållet, exempelvis att
energiförbrukningen eller utsläppen ökat under året eller liknande. Det finns olika sätt att
utvärdera på hur man hanterar miljöredovisningen dels kan de göras genom enkäter och olika
värderingssystem som Carbon Discolsure Project och Down Jones Sustainability Index, där
sistnämnda har blivit den viktigaste referenspunkten i miljöredovisningar för både investerare
och bolag. Värderingssystemen driver företaget att hela tiden vilja förbättra sig för att inte halka
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av indexet eller för att få ett bättre poängsnitt, detta med hänsyn till att investerare i allt högre
grad kollar om företagen är med på sådana listor eller inte.
De företag som är i behov av miljötillstånd måste årligen skicka in miljörapporter till
insynsmyndigheter. Ett regelverk likt de som införts för hel -och delägda statliga företag skulle
kunna tillämpas om de miljörapporter som skickas till insynsmyndigheter skulle godtas som en
sådan rapportering. Enligt Horkeby skulle bli ett ramaskri om man var tvungen att
dubbelrapportera miljöredovisningen. En lagstiftning kring miljöredovisningen skulle bli för
komplicerat i och med att det hade lett till att ett flertal myndigheter hade fått samarbeta.
Respondenten menar istället på att om man hade infört en tvingande reglering kring
miljöredovisningen så bör man i sådana fall göra ändringar i årsredovisningslagen.
Avslutningsvis betonar man att en miljöredovisning kan ha många olika ansikten och att vara
undervisande och utbildande i sin karaktär är en viktig aspekt som ger nytta till inte bara
företaget utan samhället i stort. Miljöredovisningen kan också användas i syfte till att visa
intressenter var man står i produktutvecklingen. Den viktigaste faktorn är den att man är
transparent och visar på att man vill utvecklas inom området för att på så sätt skapa trovärdighet.

4.2.2 Scania AB – Jenny Johansson
Scania publicerade sin första miljöredovisning år 1994. Det som fick företaget att börja
miljöredovisa var att man ville vara transparent med vilka åtgärder man vidtog för att förbättra
miljön. Företaget ville kommunicera indirekt och direkt genom att publicera olika miljödata
som påvisar att företaget ständigt vill förbättra miljön. Genom att miljöredovisa visar man
samhället och olika intressenter att man inte enbart är ett miljöproblem utan att man även är en
lösning. Johansson anser inte heller att det är bra för företag att bygga ett varumärke kring
miljöredovisningen och vilja marknadsföra sig denna väg, eftersom företaget kan förlora sin
trovärdighet om man ska bygga ett varumärke kring ett dokument. Respondenten menar istället
att det är bättre att låta företaget kommunicera med vilka aktiviteter man bidrar med för att
förbättra miljön.
Det som är svårt och utmanande med miljöredovisningen är att få fram och visa att mätetalen
är riktiga och styrker företagets arbete för en bättre miljö. Trovärdigheten är avgörande för att
bevisa att man inte enbart skriver saker utan att man även utför de i praktiken. Internt så arbetar
företaget med ett styrningssystem där olika hållbarhets- och miljöfrågor behandlas.
Styrningssystemet inkluderar miljöarbetet i den industriella verksamheten samt forskning och
utveckling i produktionen. Miljöredovisningen i sin helhet granskas inte av en oberoende extern
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part. Utan enbart mätetalen som används i samband med miljöredovisningen är granskade sedan
innan då de även finns med i årsredovisningen. Att man inte har en oberoende granskning beror
på att det blir för dyrt för företaget och respondenten anser att de blir en dubbel granskning av
då bland annat mätetalen redan återfinns i årsredovisningen. Miljöredovisningen upprättas
utifrån GRI:s rekommendationer och riktlinjer. Att man just valt GRI:s riktlinjer och
rekommendationer beror på att de har en god insyn i vilka indikationer som behöver vara med
i en sådan redovisning. Syftet och huvudbudskapet i Scanias miljöredovisning är att förmedla
att man står för hållbara transporter samt presentera vilka åtgärder företaget vidtar för att minska
den negativa miljöpåverkan. Miljöredovisningen riktar sig i första hand till analytiker i olika
banker som bedömer bolaget. I andra hand riktar sig miljöredovisningen till de anställda i
företaget.

Det som ligger i fokus och som man strävar efter att förbättra i sina

miljöredovisningar är datainsamlingen. Det innebär att man visar på att det man beskriver med
ord går att mäta och visa upp med relevanta nyckeltal.
Johansson menar att det är viktigt för företaget att man förstår att man har en negativ
miljöpåverkan men att man samtidigt har idéer över hur man skall minska påverkan. Vidare
poängterar man att en tvingande lagstiftning (hypotetiskt) hade varit formulerad på så sätt att
den skulle passa alla vilket man tror skulle resultera i att kraven blev för låga. Respondenten
anser att företaget själva kan göra bedömningen av vad som är relevant och viktigt att rapportera
om. Johansson menar även på att man anser sig ha högre ambitioner än vad en tvingande
lagstiftning hade medfört. Däremot tycker man att GRI:s riktlinjer är bra då det möjliggör att
enklare jämföra olika bolag.
Respondenten anser att Scania är världskänt när det kommer till att ha så lite slöseri som möjligt
i sina produktionsanläggningar. Något man gärna belyser är det att man inte bara säljer en
produkt utan man hjälper även sina kunder i att se över sina transporter för att se vad man kan
åtgärda för att minska miljöpåverkan. Huruvida allmänhetens bild av företaget påverkas av
miljöredovisningen är ganska oklar då man tror att en stor del av allmänheten inte tar del av
miljöredovisningen då, ovan nämnt, miljöredovisningen främst riktar sig till intressenter.
Däremot tror Johansson att miljöredovisningen påverkar de anställda syn på företaget och att
de kan ta till sig de som står i miljöredovisningen och känna stolthet över företagets miljöarbete.
Avslutningsvis så hoppas man och tror att man i framtiden kommer gå emot en mer integrerad
rapportering, det vill säga att miljöfaktorn kommer att anses vara lika viktig som den finansiella
faktorn.
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4.2.3 SSAB – Jonas Larsson
SSAB har redovisat sitt miljöarbete i sin årsredovisning sedan år 1990, sedan år 2008 har också
en särskild hållbarhets- och miljöredovisning publicerats årligen. Det som fick företaget att
börja miljöredovisa var strävan att upprätta en trovärdig miljökommunikation. Det finns ett
lagkrav från länsstyrelsen att lämna in en miljörapport för verksamheter som är tillståndspliktig
eller anmälningspliktig på grund av den miljöfarliga verksamheten. Larsson menar att företaget
alltid har överträffat lagkraven för miljökommunikation. Han poängterar även att intresset för
miljöfrågorna är stort inom företaget vilket också är en drivkraft bakom redovisningen.
Företaget anser sig inte miljöredovisa i ett renodlat marknadsföringssyfte dock belyser Larsson
att den bilden företaget målar upp i sina miljöredovisningar för att kommunicera med
omvärlden leder till en typ av marknadsföring. Miljöfrågorna och hållbarhetsbegreppet finns
även med som en del i företagets vision vilket markerar en tydlig förankring i högsta ledningen.
Respondenten menar även att företaget är medvetet om vilken bild de vill förmedla ut och hur
företaget ska uppfattas. Detta eftersom företagets anseende påverkar hur företaget värderas.
Det som är svårt och utmanande med miljöredovisningen är att vara transparent. Detta eftersom
SSAB är ett globalt företag med olika verksamhetsorter i olika världsdelar, vilket är en
utmaning att sammanställa för hela koncernen på ett och samma sätt. Larsson menar att det är
viktigt att redovisa det företaget har koll på och vid bristande underlag bör redovisning avvaktas
för att inte äventyra företagets trovärdighet. Internt så jobbar företaget med miljöfrågorna via
en miljöorganisation per produktionsort men viss samordning sker koncernövergripande.
Företaget har även ett miljöcertifikat vilket ger indikationen på att man faktiskt tar
miljöfrågorna på allvar. På den centrala nivån samlar man in miljödata och har dialoger kring
vilken data som ska publiceras i miljöredovisningarna. Miljöredovisningarna i sin helhet
granskas inte av en enskild externpart, dock så redovisar man även en del miljöinformation i
årsredovisningen, vilket gör att en viss del av miljöredovisningen granskas av en tredje part.
Företaget tillämpar GRI:s riktlinjer och rekommendationer när de upprättar sin
miljöredovisning. Att man just valt GRI:s riktlinjer är för att regelverket är internationellt erkänt
samt har de indikatorer företaget själv strävar efter i sin redovisning. Företaget tillämpar idag
G3 som är en av de senaste versionerna av detaljerade riktlinjer för hur en miljöredovisning
upprättas och släpptes år 2006 av GRI. Dock kommer företaget år 2014 börja tillämpa G4 som
är den senaste versionen av detaljerade riktlinjer.
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Det man fokuserar mest på med miljöredovisningarna är kopplingen till kärnverksamheten och
produkterna man tillverkar. Respondenten belyser det att utsläpp och andra miljöfaktorer är
viktiga men att man även bör ta i beaktning den nytta produkterna gör i användningen, det vill
säga att man får en helhetsbedömning av den faktiska miljöbelastningen. På frågan huruvida
man anser sig ha ett större ansvar i och med att man arbetar i en bransch som har betydande
miljöpåverkan så säger man sig ha ett större ansvar i att redovisa hur det ser ut, i och med att
det är en energiintensiv industri där koldioxidutsläppen står för cirka tio procent av de totala
utsläppen i landet. Enligt Larsson leder detta till att allmänintresset ökar vilket även resulterar
i att man känner ett ökat ansvar i att redovisa sin miljöpåverkan. Respondenten belyser det att
produkterna man tillverkar i slutändan bidrar till en minskad miljöpåverkan då den ökade
miljöpåverkan vid framställning av produkterna kompenseras med det man sparar vid
användning av produkterna. Detta genom ett livscykelperspektiv där produkterna möjliggör
tillverkning av mer resurseffektiva stålprodukter och att de är nästintill hundra procent
återvinningsbara. Miljöredovisningen är skriven på så sätt att den ska passa en så bred målgrupp
som möjligt, man har nämligen ingen direkt avgränsning. Målgruppen är då investerare, ägare,
kunder och medarbetare. Sen försöker man att avgränsa delar av miljöredovisningen i syfte till
att passa på en specifik målgrupp, det kan exempelvis vara att man för en djupare dialog kring
produkternas miljönytta med kunder då det är relevant information för dem.
En tvingande lagstiftning kring miljöredovisning inte haft en större betydelse då man anser att
marknadskrafterna styr och att man hade förlorat betydligt i konkurrenskraft utan en
miljöredovisning. Larsson menar på att en tvingande lagstiftning ligger längre bort i tiden och
beror på hur företagen agerar. Är det en stor del av företagen som inte tillämpar en
miljöredovisning så kommer det driva på en lagstiftning då han tror att man inte kommer
acceptera att företag står utan en sådan. Respondenten menar om alla ändå tar fram
miljöredovisningar så finns det inget incitament till att lagstifta, så man kan säga att det ligger
lite i företagens egna händer. Det som ligger närmre i tiden är tydligare och hårdare krav på mål
och uppföljning.
Avslutningsvis så förs ett resonemang över allmänhetens bild av företaget och huruvida den
påverkas av miljöredovisningarna. Det är viktigt och visa på hur man förhåller sig till de mål
man satt upp och hur man följer upp dessa. Det betyder att man inte bara beskriver med ord vad
man har tänkt göra, utan att man konkret kan visa på de förbättringar man gjort i verksamheten
under året. Sedan kan allmänheten bli misstänksam mot de företag som inte upprättar en
miljöredovisning, även om inte alla tar del av den så finns det ett värde i att miljöredovisningen
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faktiskt existerar. Det innebär att allmänheten uppskattar att man är transparent och visar hur
det egentligen ser ut.

4.2.4 Boliden AB – Christer Ryman
Boliden publicerade sin första miljöinformation i sin årsredovisning i slutet av 1990-talet. Den
första separata miljöredovisningen publicerades år 2005. Det som fick företaget att börja
miljöredovisa är att företaget är börsnoterat och företaget måste vara öppet inför marknaden.
För att företaget ska få bedriva sin verksamhet krävs ett miljöstånd, detta innebär att företaget
måste bedriva ett miljöarbete. Miljöredovisningen bekräftar de miljöarbete företaget vidtar.
Ryman menar att det är viktigt för företaget att visa att man har kontroll över situationen. Detta
visar man bland annat genom att miljöredovisa de åtgärder man vidtar för att minska
miljöpåverkan. Dock belyser respondenten att utsläppssiffror inte ger en rättvisande bild av
förteget eftersom de inte beskriver vilken egentlig miljöpåverkan företaget har. Respondenten
menar att de finns två stora utmaningar med miljöredovisningen. En utmaning är att visa vad
siffrorna egentligen betyder ur miljöaspekter och vilken miljöpåverkan de har. En annan
utmaning är vad man ska lyfta fram i redovisningen, det vill säga vad man ska ha med respektive
vad man inte ska ha med.
När det gäller vilken syn företaget har på verksamheter som använder miljöredovisningen i
syfte till att marknadsföra sig menar Ryman att det är svårt för Boliden att marknadsföra sig
som ett företag som tar hand om miljön för det skulle förutsätta att man redovisar tomma siffror.
Därför anser man att det är viktigt för företaget att lyfta fram de miljömål man sätter upp och
redovisa hur man går tillväga för att nå dessa mål. Ryman menar dock på att det kan röra sig
om en sorts marknadsföring beroende på vilket perspektiv man väljer att se det ifrån. Företaget
arbetar internt med miljöfrågor genom lokal rapportering. Varje operativ verksamhet är
ansvarig för miljöfrågorna i den egna verksamheten och jobbar internt med frågorna eftersom
de lokala verksamheterna är utspridda och i olika delar av norden. Lagstiftningen ser
annorlunda ut beroende vart verksamheten befinner sig och därför är det effektivaste sättet att
varje lokal verksamhet jobbar med frågorna självständigt. Företaget upprättar sin
miljöredovisning utifrån GRI:s riktlinjer och rekommendationer. Företaget är också certifierat
enligt ISO 14000. Miljöredovisningen är översiktlig granskad av en extern part, i detta fall, av
revisorer som även granskar årsredovisningen. Den översiktliga granskningen innebär att
revisorerna utför en stickprovskontroll för att se om redovisningen stämmer. Företagets
huvudbudskap med miljöredovisningen är att lyfta fram vilka miljömål företaget har och åt
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vilken riktning man jobbar åt.
I och med att man arbetar med inom gruvindustrin och att den har en stor miljöpåverkan så
känner man också att man därmed har ett större ansvar i att miljöredovisa.

Bolidens

miljöredovisningar riktar sig i första hand till ägare, investerare, media och speciellt de
anställda. Den riktar sig inte mot myndigheter då man har en särskild miljörapport som skickas
till de myndigheterna som kräver det. Målet med miljöredovisningen är också att den ska vara
så lättläst och begriplig som möjligt, för den som tar del av den. Det man försöker att förbättra
i sina miljöredovisningar är att genom en väsentlighetsanalys kunna avgöra vad som är viktigt
respektive mindre viktigt att ta upp i miljöredovisningen. Det vill säga att man kan lägga mer
krut på det som är väsentligt för intressenterna. Eftersom man så småningom kommer att gå
över till att redovisa enligt G4 så anser respondenten på att man bör ha en bättre
väsentlighetsanalys i grunden.
En tvingande lagstiftning hade inte påverkat verksamheten i och med att man redan
miljöredovisar och man tror att företaget även skulle uppfylla de krav som hade ställts på
företaget om en tvingande lagstiftning hade införts. Att Sverige har en relativt strängare
miljölagstiftning än andra länder tror Ryman gör att Boliden har en stark konkurrenskraft på
den globala marknaden, utifrån en miljösynpunkt. Även om det kan vara en generaliserande
bild. Huruvida om allmänheten tar del av miljöredovisningen och påverkas av den ser Ryman
som föga troligt. Respondenten menar på att man vill tro att allmänheten har en positiv bild av
företaget men att man kanske inte får det av att läsa miljöredovisningen. Däremot påverkar
miljöredovisningen företagets anseende och genom att man är transparens och öppen med sin
miljöpåverkan på kan anseendet påverkas positivt.
I framtiden tror Ryman att miljöredovisningarna kommer att ha större fokus på miljöpåverkan.
Han menar på att man bör få fram mer kvalitativa redovisningar om vad företagen har för
faktiskt miljöpåverkan istället för att bara presentera hårda siffror. Han menar på att det krävs
en djupare analys av miljöpåverkan. Att man släpper ut tio eller hundra ton koldioxid är svårt
att värdera och på så sätt kommer miljöredovisningen i framtiden att ha ett större fokus på
företagens faktiska påverkan.

4.2.5 Stora Enso AB – Johan Holm
Stora Enso publicerade sin första miljöredovisning år 1995. Det var den första
miljöredovisningen i Sverige som verifierades av en extern revisor. Det som fick företaget att
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börja miljöredovisa var att man ville vara proaktiv och öppen med vilka åtgärder man vidtar i
miljöfrågan. En annan orsak som respondenten poängterar är att det är viktigt att miljöredovisa
för att öka trovärdigheten i dessa frågor. Det är viktigt att beskriva vad företaget gör och vara
så transparent så möjlig.
När det gäller frågan om företaget använder miljöredovisningen som ett sätt att marknadsföra
sig menade Holm att detta inte förekommer i Stora Enso. Utan man använder enbart
miljöredovisningen för att presentera hur företaget ligger till när det kommer till miljöfrågor.
Internt arbetar företaget enhet för enhet med miljöfrågorna. Företaget har ett gemensamt
rapporteringssystem som varje enhet måste följa. Detta anses även vara en utmaning för de
olika enheterna eftersom Stora Enso är ett globalt företag. Även sammanställningen av de olika
enheterna till en rapport anses vara en utmaning. Miljöredovisningen granskas av en externpart
och dessutom tillämpar varje enhet ISO 14001. Redovisningen upprättas utifrån GRI:s
rekommendationer och riktlinjer och man använder den senaste versionen G4. Att man valde
just GRI:s riktlinjer är för att man känner att rekommendationerna har störst genomslagskraft
internationellt. Företaget gör även en utvärdering om vad intressenterna tycker är viktigast att
redovisa. Dessa utvärderingar visar bland annat på att miljökostnader, miljöinvesteringar och
miljöavsättningar ses som viktigast att redovisa. Även på klimat- och vattenfrågor är efterfrågan
stor. Därför lägger företaget stort fokus på dessa områden.
Respondenten menar att företaget inte har ett större ansvar att miljöredovisa i relation till andra
verksamheter som redovisar. Däremot har företaget ett större ansvar att visa vilka åtgärder man
vidtar och visa åt vilken riktning man jobbar åt. Holm poängterade att ”det är mindre ingen
fråga om miljöpåverkan utan en fråga om att vara transparent och visa djupet i verksamheten.”
På frågan vad som behöver förbättras i miljöredovisningen menar respondenten på att det gäller
att hitta det som är särskilt viktigt och relevant i syfte till att ta reda på vad intressenterna vill
att företaget skall rapportera om. Det vill säga vad intressenterna tycker är särskilt viktigt att
lyfta fram, även om företaget i många fall vet själv vad som är viktigt att lyfta fram. Utifrån en
miljösynpunkt så försöker man bland anat förbättra vattenrapporteringen, det vill säg hur man
använder vattnet, hur man minskar vattenanvändningen och vart man tar vattnet ifrån. Sedan
arbetar man en hel del med att dels identifiera men också minska påverkan i värdekedjan
gällande koldioxidemissioner. Miljöredovisningen är riktad till en stor målgrupp och eftersom
man är ett stort och globalt företag så rapporterar man på engelska. Målgruppen är som sådan;
Investerare, ägare, kommuner, media, leverantörer och så vidare.
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En tvingande lagstiftning hade inte påverkat företaget i någon större utsträckning då man redan
miljöredovisar. Respondenten menar på att om lagstiftningen går in på detalj över hur
miljöredovisningen skall se ut så kommer det kanske att påverka företaget. Holm anser istället
att en tvingande lagstiftning bör hänvisa till någon typ av standard som kan anpassas efter den
svenska lagstiftningen. Huruvida miljöredovisningen påverkar allmänhetens bild så menar
respondenten på att den kanske inte påverkar bilden så mycket mer än att den faktiskt bygger
upp ett förtroende, även om det finns så mycket annat som kan rasera förtroendet på en väldigt
kort tid. Respondenten belyser det viktiga i att visa det man faktiskt gör och att man följer de
policys och principer som finns. Holm menar på att redovisningen är beskrivningar av det man
gjort under året vilket resulterar i att det är viktigt att lyfta fram det som skall göras kommande
år och att man arbetar med förbättringar på rätt sätt, varje dag, för att förbättra företagets
miljöpåverkan.
I framtiden så tror Holm att fokus bland annat kommer ligga på kostnader eftersom investerarna
kommer att kräva mer information rörliga kostnader relaterade till miljön. Kostnadsposter som
till exempel; miljökostnader, miljöinvesteringar och avsättningar - som görs i syfte till att
återställa förorenad mark kommer få större fokus. Då gäller det för företagen att bli bättre på
att bedöma vad föroreningar egentligen kostar för samhället.

4.3 Komparativ analys
För att stärka vår undersökning har vi valt att jämföra företagens miljöredovisningar och
presentera likheter och olikheter. Alla miljöredovisningarna innehåller information relaterad till
tillverkningsprocessen och produkternas miljöpåverkan. Fokus ligger främst på mätetal som
styrker vilka åtgärder företagen vidtar för att minska miljöproblemen. Alla företagen
presenterar långsiktiga och kortsiktiga åtgärdsprogram för att minska miljöpåverkan. Även
information relaterad till miljö aktiviteter (projekt) förekommer i stor utsträckning. Företagen
förespråkar en kontinuerlig utveckling och förbättring av produkter, resurser och
energieffektivitet. Majoriteten av företagen har valt att upprätta sina miljöredovisningar utifrån
GRI:s (Global Reporting Initiative) rekommendationer förutom Volvo AB som upprättar sina
miljöredovisningar utifrån FN:s Global Compacts riktlinjer. Företagen förespråkar att de är en
del av lösningen och påvisar att deras verksamheter gör mer för miljön än vad andra företag
gör. I miljöredovisningarna presenteras även olika samarbeten med olika intressenter som till
exempel, statliga myndigheter, politiker, universitet och miljöorganisationer. Det företag som
utmärker sig mest gällande olika samarbetsprojekt är Volvo koncernen. Detta beror dels på att
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företaget är störst bland de företag vi valt att undersöka dels på att Volvo jobbar i en bredare
front med olika aktörer. Det företagen även har gemensamt är att de alla har miljömål de strävar
efter och lyfter fram i sina redovisningar. Dessa mål täcker flera områden bland annat hur
mycket utsläppen från tillverkningen som ska reduceras innan ett visst årsskifte. De belyser
ansvarsfördelningen i miljöfrågorna och hur viktigt det är att ha god kompetens inom området
för att lyckas. Företagen presenterar det interna miljöarbetet med olika miljömodeller eller
koncept som hjälper företagen att uppnå miljömålen. Ett exempel är Bolidens koncept, ”The
New Boliden Way” som är övergripande riktlinjer på hur områden med utrymme för
kontinuerlig förbättring och hjälper till att säkerställa stabila processer och minskning av
resurskrav.
Som nämnts ovan har företagen mycket gemensamt vid rapportering av sin miljöpåverkan i
sina miljöredovisningar. Det är främst hur man väljer att strukturera och presentera
miljöredovisningen som det skiljer sig åt. En faktor är språket, där Boliden redovisar på svenska
och SSAB är de enda bolagen av de fem som miljöredovisar på svenska och engelska. De
resterande bolagen miljöredovisar på engelska. Anledningen till detta beror främst på att man
har en stor verksamhet utanför Sveriges gränser, det vill säga att Sverige är en relativt liten
marknad. Det resulterar i att man väljer att presentera miljöinformationen på engelska då
majoriteten som tar del av miljöredovisningen är av internationell karaktär. Alla bolagen
presenterar även en viss miljöinformation i årsredovisningen men väljer även att ha en
omfattande miljöredovisning i hållbarhetsredovisningen.
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen av att alla de fem företagen är medvetna om sin
miljöpåverkan vilket illustreras tydligt av Horkeby som sade att; ”man är en del av problemet
men samtidigt en del av lösningen”, vilket direkt eller indirekt genomsyrar alla fem företagen.
Det som tycks vara en genomgående faktor i alla miljöredovisningar är den fokus man lägger
på energianvändningen, där alla företag har mer eller mindre olika planer och mål för att uppnå
en effektivare energianvändning. Det är främst här miljöredovisningarna skiljer sig åt alltså
hur man går tillväga för att minska energianvändningen. Det beror förstås på vilket företag och
bransch det är då åtgärderna i syfte till att förbättra miljön är relaterade till de produkter man
tillverkar. Övergripande handlar det om att investera i ny och effektivare teknik i bland annat
sina anläggningar vilket bidrar till exempelvis lägre koldioxid- och kväveutsläpp, effektivare
avfallshantering, effektivare energianvändning och så vidare. Företagen lägger stor vikt i att
betona att det är viktigt att vara transparens när det gäller att miljöredovisa, det räcker inte bara
att beskriva med ord utan man måste kunna visa vilka åtgärder man tillämpar och vad man
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förbättrar i verksamheten i syfte till att förbättra miljön. Detta illustreras tydligt i att alla
företagen i studien är öppna med att redovisa incidenter och olyckor under året som bidragit till
en negativ miljöpåverkan, vilket är ett tydligt exempel på att man visar på vad som faktiskt
händer i verksamheten och vad man gör för att åtgärda problemen.

4.4 Empiri sammanfattning
Svenska

Miljöredovisningarnas

börsnoterade

Intervjuundersökning

fokus

företag
Volvo AB
Inge Horkeby

Miljöredovisar enligt FN:s

Publicerade sin första

Global Compacts principer.

miljöredovisning år 1990. Vill

Lyfter fram kontinuerlig

redovisa olika mätetal och visa åt

utveckling, förbättring av

vilket håll företaget jobbar åt. Viktigt

produkterna samt

att miljöredovisa då det höjer

energieffektivisering.

företagets värde och anseende.

Förespråkar hållbara transporter.
Miljöprojekt, samarbeten och
andra åtgärder som vidtas för att
minska den negativa miljöpåverkan. Exempel på
miljöprojekt, ”city distribution”.
Lyfter även fram företagets
interna miljöarbete; miljömål,
miljöstrategier och matriser för
att effektivisera miljöarbetet.

Granskning: Inte granskad från en
tredje part i helhet.
Utmaningar: Lagkraven har
eskalerat den senaste tiden och
kraven är nästan på gränsen av vad
tekniken klarar av. Svårt att tala om
förändringar och miljöpåverkan med
enbart ord.
Miljöredovisar i syfte till att visa
intressenter var man står i

Redovisning av miljödata;
nyckeltal, utsläpp av koldioxid,

produktutvecklingen.

energiförbrukning, miljö-

Trovärdighet: visa att man är

kostnader och miljöinvesteringar

transparens och att man visar på att

etc.
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man vill utvecklas inom området för
att på så sätt skapa trovärdighet.
Riktar sig till; investerare,
myndigheter, anställda och
aktieägare.

Scania AB
Jenny Johansson

Miljöredovisar enligt GRI:s

Publicerade sin första

riktlinjer (G3).

miljöredovisning år 1994. Vill vara

Energieffektivisering av

transparens med vilka åtgärder man

produktionen och av

vidtar för att förbättra miljön. Visa

produkterna. Förespråkar

samhället och olika intressenter att

hållbara transporter. Miljö-

man inte enbart är ett miljöproblem

projekt, samarbeten med

utan att man även är en lösning.

miljöorganisationer,
myndigheter, leverantörer och
kunder. Exempel på
miljöprojekt, ”green passage”.
Interna arbetet inom
organisationen; miljömål,
strategier och instanser som
jobbar med olika miljöfrågor.

Utmaningar: är att få fram och visa
att mätetalen är riktiga och styrker
företagets arbete för en bättre miljö.
Trovärdigheten: är avgörande för att
bevisa att man inte enbart skriver
saker utan att man även utför de i
praktiken. Miljöredovisningen är inte
granskad av en oberoende extern part
i helhet.

SSAB AB
Jonas Larsson

Redovisning av miljödata;

Riktar sig: i första hand till

utsläpp, miljöinvesteringar,

analytiker i olika banker som

miljökostnader och

bedömer bolaget. Andra hand

energiförbrukning etc.

anställda i bolaget.

Miljöredovisar enligt GRI:s

Publicerade sin fösta

riktlinjer (G3). Förbättra

miljöinformation i sin årsredovisning

energianvändningen i

år 1990. Publicerade en enskild

verksamheten. Miljö-

miljöredovisning år 2008. Konkret
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investeringar och hur de i sin tur

kan visa på de förbättringar man gjort

påverkar miljöpåverkan.

i verksamheten under året. Det som

Återvinningsfokus där man
slutit långsiktiga avtal med
Mobile-verksamheten i syfte till

fick företaget att börja miljöredovisa
var strävan att upprätta en trovärdig
miljökommunikation.

att minska avfallsvolymen.

Viktigt att miljöredovisa: eftersom

”Stålkretsloppet”

företagets anseende påverkar hur

Redovisning av miljödata;

företaget värderas.

avfall, utsläpp av både stoft och

Utmaningar: med

fossila bränslen samt

miljöredovisningen är att vara

energianvändningen. I övrigt

transparent eftersom SSAB är ett

miljökostnader och miljöolyckor

globalt företag med olika

etc.

verksamhetsorter i olika delar av

Miljöprojekt och samarbeten
med olika organisationer.
Interna miljöarbetet; miljömål
och strategier för att minska den
negativa miljöpåverkan.

världen, vilket är en utmaning att
sammanställa koncernen på ett och
samma sätt.
Granskning: inte granskad av en
oberoende extern part i helhet.
Fokus: är kopplingen till
kärnverksamheten och produkterna
man tillverkar.
Riktar sig till; investerare, ägare,
kunder och medarbetare.

Boliden AB
Christer Ryman

Miljöredovisar enligt GRI:s

Den första miljöredovisningen

riktlinjer (G3). Fokuserar på

publicerades år 2005. Det som fick

kompetens i redovisningen inom

företaget att miljöredovisa;

prospektering, gruvdrift,

börsnoterat och måste vara öppet

smältverk och återvinning.

inför marknaden. Redovisningen

Fokus även på produktionsanläggningarna och
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bekräftar de miljöarbete företaget
vidtar.

tillverkningsprocessen. Åtgärder

Utmaningar: visa vad siffrorna

företaget vidtar för att minska

egentligen betyder ur miljöaspekter

miljöpåverkan. Internt

och vilken miljöpåverkan de har.

miljöarbete; miljömål, strategier,
samarbeten med organisationer
och myndigheter.
Miljödata: utsläppssiffror av
metaller i luft och mark.

Granskning: är översiktlig granskad
av en extern part. B
Syftet med redovisningen är att lyfta
fram vilka miljömål företaget har och
åt vilken riktning man jobbar åt.
Riktar sig till; ägare, investerare,
media och speciellt de anställda.

Stora Enso AB
Johan Holm

Miljöredovisar enligt GRI:s

Publicerade sin första miljö-

riktlinjer (G4). Fokus ligger på

redovisning år 1995. Viktigt att

koldioxidutsläpp, energi-

miljöredovisa för att öka

användning, vattenanvändning

trovärdigheten i miljöfrågor och vara

och effektivisering av material.

så transparent så möjlig.

Tillverkningen av pappersmassa
är i särklass den mest
energikrävande fasen i
produktionen och man strävar
efter att ständigt förbättra
energianvändningen.
Interna strategier, miljömål samt

Utmaningar: hitta det som är särskilt
viktigt och relevant i syfte till att ta
reda på vad intressenterna vill att
företaget skall rapportera om.
Granskning: är granskad av en
extern part.

hur företaget arbetar med

Fokus: miljökostnader,

miljöfrågor. Lyfter även fram

miljöinvesteringar och

olika investeringar, samarbeten

miljöavsättningar. Även klimat- och

och projekt man deltar i.

vattenfrågor.

Miljödata; miljöolyckor,

Riktar sig till; investerare, ägare,

miljökostnader, utsläppssiffror

kommuner, media, leverantörer och

och miljöinvesteringar m.m.

anställda.

Figur 3. Empirisk sammanfattning, egen bearbetning.
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5. Analys
I följande avsnitt kommer resultatet från vår intervjuundersökning att analyseras och
sammanställas. Analysen kopplar ihop legitimitetsteorin och den institutionella teorin i
förhållande till tidigare forskning inom området och vårt resultat. Analysen innehåller även
egna tankar och kritik kring vårt resultat.

5.1 Miljöredovisningens trovärdighet
Miljön har varit ett aktuellt ämne under en längre period. Det resulterar i att samhället ställer
allt större krav på att företagen kan visa på hur och vad man gör i syfte till att minska sin
miljöpåverkan. Legitimitetsteorin och den institutionella teorin förklarar hur företagen svarar
på påtryckningar från samhället. En karakteristisk faktor som kan kopplas till teorin är att alla
företagen i studien, varit mån om att belysa det viktiga i att kunna visa vad man faktiskt gör för
miljön. Det vill säga att man måste kunna påvisa konkreta resultat på vad man faktiskt har
åstadkommit och inte bara förklara sin miljöpåverkan med ord. Varför har det varit så viktigt
för företagen att belysa just det problemet? Anledningen kan vara begreppet grönmålning eller
greenwashing. Greenwashing kallas det när företag försöker skapa sig en miljövänlig bild av
företaget genom marknadsföring även om företaget egentligen bedriver en mindre miljövänlig
verksamhet (Marketing, 2014). Det handlar alltså om hur företagen legitimerar sin verksamhet
eller hur de arbetar för att uppfattas som legitima. Det är just den distinktionen som är viktig
för företagen i studien att belysa. Respondenterna menar att man faktiskt inte kan grönmåla sin
verksamhet då man opererar i branscher som har en så stor miljöpåverkan att det inte hade varit
hållbart i och med att man har fler ögon på sig. Respondenterna talar även om att det handlar
om trovärdighet och menar på att det är svårt att tala om förändringar och miljöpåverkan med
enbart ord, utan att visa på konkreta resultat. Dock granskas enbart en av fem
miljöredovisningar av en tredje part i helhet, något som styrker bilden av att stora företag inte
är konsekventa avseende sin miljöpolicy. Ett exempel på att företag grönmålar sin verksamhet
är de miljöskandaler som uppmärksammas med jämna mellanrum. Detta kan exemplifieras med
den miljöskandal Boliden orsakade, där de förorenade en hel vattendamm i Spanien (Boliden
Annual Report, 1998). Boliden nämner olyckan på ett vagt och mycket svår begripligt sätt vilket
resulterar i att miljöredovisningen tappar sin trovärdighet och sitt värde. Så länge företagen inte
arbetar för att uppfylla sina miljömål, underlåter att redovisa sina miljöbrister samt inte på ett
trovärdigt sätt tagit fram handlingsplaner för att åtgärda dessa kommer de fortsättas att brottas
med trovärdighetsproblem.
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Ljungdahl (1999) fann i sin undersökning att trovärdighet är ett intressant legitimitetsperspektiv
och menar att trovärdighet kan vara en aspekt av legitimitet. Verksamheter som inte framstår
som trovärdiga i till exempel miljöfrågor löper sannolikt större risk att bli ifrågasätta och
utmålas som oaktsamma och illegitima. Ljungdahls (1999) resonemang bekräftas av vår studie
då samtliga företag lyfter fram trovärdighetens betydelse. Detta eftersom alla företagen genom
miljöredovisningen vill presentera en trovärdig bild av företagets miljöarbete och
miljöambitioner. Det tyder på att det är viktig för företagsledningen att sträva efter att etablera
företagets legitimitet (Ljungdahl, 1999). Legitimitetsteorin förklarar även hur företagen
förhåller sig till de normer och värderingar som råder i samhället i syfte till att verksamheten
skall uppfattas som legitim av allmänheten. När företag med en betydande miljöpåverkan inte
vill stå för de negativa effekter företaget har på miljön, utan istället försöker profilera sig som
miljömedvetet, förlorar företaget sin trovärdighet.

5.2 Företagens resonemang kring miljöredovisningens betydelse
Respondenternas syn på vilket värde miljöredovisningen har och hur den påverkar allmänhetens
bild av företaget är olika. Majoriteten för resonemanget om att miljöredovisningen inte påverkar
allmänhetens bild i större utsträckning, utan att den positiva bilden av företaget uppstår från
något annat än miljöredovisningen. Respondenterna menar att miljöredovisningen istället
bygger upp ett förtroende och att den även påverkar företagets anseende. Respondenten menar
att miljöredovisningen istället påverkar de anställdas syn på företaget. Medan en annan
respondent säger att om företaget är transparent och kan visa på hur man förhåller sig till de
miljömål man satt upp och hur uppföljning av dessa ska ske, kan man genom miljöredovisning
påverka allmänhetens bild av företaget. Ljungdal (1999) menar i sin avhandling att
miljöredovisningen även uppfattas som en kommunikationsstrategi som syftar till att återställa
eller behålla företagets legitimitet. Företagen tonar dock ner denna bild och uppger istället att
miljöredovisningen enbart handlar om att vara transparent med vilka åtgärder man vidtar och
ge en insyn i verksamheten. Ljungdahl (1999) poängterar att legitimitetshot, ofta kan de
hanteras med olika kommunikationsstrategier för att informera, utbilda och påverka
omgivningens uppfattningar om företaget eller genom symboliska handlingar visa att man
strävar efter att motsvara samhälleliga förväntningar. De symboliska handlingarna är tydliga i
vårt avseende; samarbeten med miljöorganisationer, miljöcertifieringar samt delaktighet i olika
miljöprojekt visar att alla fem företagen använder sig av kommunikationsstrategier. Dessa
symboliska handlingar leder till att företagen påverkar omgivningens uppfattningar och får oss
att se företagen som mer miljömedvetna, det vill säga legitima.
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Företagen som undersöktes i studien säger sig mer eller mindre ha ett större ansvar i att
miljöredovisa. Detta för att de är medvetna om sina miljöutsläpp och att branscherna är väldigt
energikrävande. Ju mer resurs- och energikrävande företaget är desto större blir allmänhetens
intresse, något som bidrar till ett ökat ansvar i att miljöredovisa. Stora Enso sticker ut ur
mängden och säger att man inte har ett större ansvar än någon annan som också miljöredovisar,
men att man istället har ett större ansvar i att visa vilka åtgärder man vidtar och åt vilken riktning
man arbetar åt i syfte till att minska miljöpåverkan. Det tyder trots allt på att man ändå känner
ett större ansvar, och även om svaren skiljer sig en aning på den frågan så visar det att
tyngdpunkten ligger på transparens. Det vill säga att man är ärlig och öppen i sin
miljöredovisning även om det går åt fel håll.

5.3 Företagens handlingsalternativ och processer vid legitimering
Legitimering kan även anses vara den process som leder till att organisationer blir legitima
(Deegan & Unerman, 2006). Alla företagen arbetar aktivt internt och externt med miljöfrågor.
Detta framgår i allas miljöredovisningar samt i vår intervjuundersökning. Företagen har
miljöstrategier, miljömål och aktiviteter för att minska den betydande miljöpåverkan. Dessa
mål, strategier och aktiviteter är en del av den process som leder till att organisationerna blir
legitima. Skulle företagen inte leva upp till sina förväntningar de bygger upp, riskerar företagen
att bryta det sociala kontraktet med samhället. Detta kan leda till att företagens anseende skadas
eller produkterna bojkottas.
Deegan och Unerman (2006) menar att det finns fyra handlingsalternativ för att företagen ska
behålla sin legitimitet. Vi anser att företagen uppfyller första handlingsalternativet som innebär
att företagen strävar efter att informera relevanta målgrupper om förändringar och resultat i
verksamheten som är med samhällets värderingar och förväntningar. Samtliga företag i vår
undersökning riktar sin miljöredovisning direkt eller indirekt till olika intressenter och
målgrupper (investerarare, anställda, aktieägare, myndigheter och leverantörer). Westermarks
(2008) forskning påvisar att företagens fokus på aktieägarna är dominerade i svenska
börsnoterade företag. Denna bild bekräftas även i vår intervjuundersökning, där enbart Scania
inte nämner aktieägarna. När företagen riktar sin miljöredovisning till en specifik målgrupp
vilket alla företagen i vår studie gjort, tyder det på att företagen just vill sträva efter att informera
målgrupperna

om

verksamhetens

förändringar,

värderingar

och

förändringar.

Miljöredovisningarna lyfter fram olika förändringar i form av kontinuerlig utveckling och
förbättring av produkterna samt energieffektivisering av tillverkningsprocessen. Dessa åtgärder
är en sorts handlingsalternativ som hjälper företagen att behålla sin legitimitet under en längre
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period. Ljungdahls (1995) forskning visade att miljöredovisningarna innehöll information
relaterad till tillverkningsprocessen och produkternas miljöpåverkan. Detta resultat bekräftas
även av vår undersökning där företagen lyfter fram ständiga förbättringar och relevant
information kring tillverkningsprocessen och produkternas miljöpåverkan.
Det andra handlingsalternativet handlar om att försöka ändra de uppfattningar som relevanta
intressenter och målgrupper har av organisationens resultat och verksamhet, utan att ändra
företagets faktiska beteende (Deegan & Unerman, 2006). Företagen i vår studie har tydliga
symboliska handlingar i form av miljöcertifieringar och samarbeten med miljöorganisationer.
Dessa symboliska handlingar bidrar till att företagen inte behöver ändra sitt faktiska beteende,
utan kan enbart med symboliska handlingar påverka de uppfattningar som är relevanta. Vår
studie visar dock inte om företagen har ändrat sitt faktiska beteende. Studien avser
multinationella företag med delar av verksamheten utomlands, vilket försvårar möjligheten till
kontroll och uppföljning. Företagen behöver således inte ändra sitt faktiska beteende om de
själva inte vill, då de symboliska handlingarna tillsammans med de underlag företagen själva
presenterar är det enda som går att undersöka. Detta tyder på att företagen inte behöver ändra
sitt faktiska beteende då det är svårt för intressenter och andra målgrupper att kontrollera de.
Det tredje handlingsalternativet är att försöka manipulera bort en negativ uppfattning genom att
avleda uppmärksamheten från frågan om oro på andra relaterade frågor. Alla de fem företagen
är medvetna om sin miljöpåverkan vilket belyses tydligt av respondenten Horkeby som sade
att; ”man är en del av problemet men samtidigt en del av lösningen”, vilket direkt eller indirekt
genomsyrar alla fem företagen. Dock försöker alla fem företag avleda bort uppmärksamheten
genom att lyfta fram företagens positiva miljöpåverkan snarare än den negativa. Detta kan
exemplifieras i form av att åtgärd efter åtgärd presenteras i miljöredovisningar men dock ingen
direkt förklaringen vad utsläppen leder till och vilken direkt påverkan de har på miljön.
Det fjärde handlingsalternativet innebär att verksamheter försöker förändra omvärldens
förväntningar på dess arbetsförmåga, möjligen genom att visa att vissa specifika sociala
förväntningar är orimliga. Resonemangen företagen fört i vårt resultat handlar om att lagkraven
har eskalerat den senaste perioden. Kraven är nästan på gränsen av vad tekniken klarar av.
Detta exemplifieras av respondenten Horkeby som menar att nästan ingen i fordonsindustrin
kan hålla sig till de riktlinjer och lagkrav som finns. Han belyser problemet ytterligare genom
att ge ett exempel på hur en amerikansk lastbilstillverkare inte klarade av att uppfylla de krav
som ställdes. Vilket resulterade i att man var tvungna att stoppa sin egen motortillverkning för
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att istället köpa in motorer från en annan leverantör. Detta för att man saknade en egen teknisk
lösning som motsvarande kraven som ställdes vilket tyder på att företagen försöker påverka
beslutsfattare att sätta rimliga krav som är realistiska. Kraven ska inte vara orimliga och
ogynnsamma för verksamheten. Genom att visa att kraven kan få negativa konsekvenser för
samhället, i form av att avveckla en verksamhet på grund av de orimliga kraven sänker man
förväntningarna. Sammanfattningsvis uppfylls alla fyra handlingsalternativ indirekt eller direkt,
vilket tyder på att företagen är angelägna om att behålla sin legitimitet under en längre period.
Detta är avgörande för varför företagen med en betydande miljöpåverkan väljer att
miljöredovisa på ett visst och vad de väljer att fokusera på i sina miljöredovisningar.

5.4 Den institutionella påverkan på miljöredovisningen
Den institutionella teorin har två dimensioner, isomorphism och frikoppling, som båda är av
central betydelse när det kommer till att förklara frivillig redovisning (DiMaggio & Powell,
1983). Vi har valt att tillämpa två av isomorphismens tre underkategorier; tvingande och
normativ. Den tvingande är ett exempel på hur staten infört en tvingande reglering, GRI, kring
miljöredovisning för de statliga företagen i Sverige. Den tvingande isomorphismen är vag i
detta avseende. Detta beror på företagen i studien är privata verksamheter vilket gör att de
skiljer sig från de statliga företagen, då man inte är tvingade till att miljöredovisa. Istället är
man tvingad till att skicka in miljörapporter till tillsynsmyndigheter i enlighet med miljöbalken
eftersom de är verksamma i branscher som har en negativ miljöpåverkan. Respondenterna
hävdar att den tvingande miljörapporten i enlighet med miljöbalken är en av faktorerna till att
man även miljöredovisar. Detta eftersom många delar i miljörapporten innehåller liknande delar
som en miljöredovisning. Vi frågade respondenterna vad de tyckte, i teorin, om en tvingande
lagstiftning. Alla respondenter ansåg att en tvingande lagstiftning inte hade haft en direkt
påverkan på företagen i och med att man redan upprättar miljöredovisningar. SSABs
företagsrepresentant illustrerar detta på ett tydligt sätt genom att säga att det ligger lite i
företagens händer. Om alla företagen redan upprättar miljöredovisningar så finns det inga
incitament till att lagstifta. Dock resonerar man att om allt fler företag inte upprättar en
miljöredovisning så kommer beslutsfattare driva på en lagstiftning då man i framtiden inte
kommer att acceptera att företagen står utan en sådan. Respondenterna förde även resonemanget
kring att en lagstiftning skulle bidra till att man lättare kan jämföra företagen i sitt miljöarbete
och redovisningen blir mer enhetlig om alla använder samma rekommendationer och riktlinjer.
Den normativa isomorphismen beskriver normer som byggs upp av frivilliga eller
professionella organisationer som kan leda till att organisationer tvingas att anpassa sig. GRI:s
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riktlinjer är sådana normer som har fått en stor genomslagskraft både nationellt och
internationellt. Det är en av de främsta orsaker till att fyra av fem av företagen i studien väljer
att tillämpa GRI:s riktlinjer och rekommendationer. En annan avgörande faktor är att GRI har
blivit allmänt accepterat som en trovärdig och rättvisande standard. Enligt den institutionella
teorin belyser Scott (1987) normer följs bland annat på grund av vilken social ställning
organisationen har till de institutionella eller sociala förväntningar som finns i samhället. Att
GRI blivit allmänt accepterat tyder på en förväntning i samhället vilket också resulterar i att
organisationerna anpassar sig efter dessa. Att företagen miljöredovisar utifrån GRI:s riktlinjer
kan även bero på att det är lagkrav för de statliga företagen att miljöredovisa enligt GRI:s
riktlinjer, vilket gör att de andra företagen tagit efter.
Den andra dimensionen inom isomorphismen kallas för frikoppling och de innebär exempelvis
att organisationer tillämpar frivilliga redovisningsprinciper i syfte till att företagsledare kan
uppfatta ett behov av deras verksamhet och anta vissa institutionella rutiner och handlingar
(Deegan & Unerman, 2006). Rutinerna kan bestå av till exempel av uttalanden eller tillämpning
av redovisningsprinciper. Verksamhetens bild kan förmedlas med hjälp av olika
företagsrapporter som visar på miljömässigt och socialt ansvar, vilket kan leda till att det inte
ger en rättvisande bild av verksamheten (Deegan & Unerman, 2006). Företagen i vår studie
som tillämpar den frivilliga redovisningsprincipen ISO 14000/14001 visar på att företagen är
måna om att visa att man tar ett socialt och miljömässigt ansvar. De olika handlingsalternativen;
i form av symboliska handlingar, internt och externt miljöarbete, att miljöredovisningen är
riktad till intressenter och aktieägare samt företagens åtgärdsplaner för att minska den
betydande miljöpåverkan, visar att företagsledningen i respektive företag är måna om att
uppfylla olika behov från de institutionella trycken utifrån. Att företagen i första hand riktar sin
miljöredovisning till aktieägare och andra intressenter tyder på att företagsledningen vill sätta
in företagens miljöambitioner och prestationer i olika sammanhang för att locka investerare.
Ljungdahl (1999) menar i sin studie att skriftliga dokument frikopplar och delvis döljer
företagets verksamhet från externa intressenter. Alla företagen i vår studie har i någon form
blivit kontaktade av intressenter enbart på grund av sin miljöredovisning. Detta visar vilken
betydelse rapporten har för de olika företagen och att företagen kan göra allt för att delvis dölja
negativa aspekter i verksamheten för att öka företagets anseende och värde.
En studie gjord på portugisiska börsnoterade företag visade att tre av fem företag enbart väljer
att miljöinvestera i syfte att skydda miljön (Sarmento et al, 2005). En parallell kan dras till
företagen i vår studie. Miljöredovisar företagen i syfte till att visa vilka åtgärder man vidtar till
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att förbättra miljön eller på grund av de påtryckningar verksamheterna utsätts för? Vår
komparativa analys av företagens miljöredovisningar visar att företagen redovisar likartad
information oavsett branschtillhörighet. Dock påvisade Ljungdahls (1995) studie att även i
likartade branscher fanns det stora skillnader i miljörapporteringen, vilket inte vår studie
påvisar. Dock skiljer sig miljöredovisningarnas omfattning och utformning beroende på vilket
regelverk man tillämpar, hur stor verksamheten är och hur mycket resurser företaget lägger på
sin miljöredovisning. Detta bekräftas även av Ljungdahls (1995) studie då undersökningen
visade störst variation i miljörapporteringens omfattning och utformning. Utifrån
legitimitetsteorin, institutionella teorin, tidigare forskning och vårt resultat kan man
sammanfattningsvis fastslå att förväntningar och tryck från samhället är en stor bidragande
faktor till varför miljöredovisningen ser ut på ett visst sätt, och vad företagen väljer att lyfta
fram i sina miljöredovisningar.
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6. Slutsats
I följande kapitel presenteras studiens slutsats, det vill säga vad studien har resulterat i och
bidrar med. Därefter presenteras förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet och sedan
avslutas kapitlet med en etisk reflektion.
Varför väljer företagen att miljöredovisa på ett visst sätt är frågan som genomsyrar hela arbetet
och som kan ses som vår huvudfråga. För att ta reda på varför företagen miljöredovisar på ett
visst sätt så måste man först kunna besvara underliggande faktorer som påverkar
miljöredovisningens utformning, nämligen de faktorer som leder oss till den första
problemfrågan. Det vill säga vad företagen fokuserar på i sina miljöredovisningar. Det som
varit avgörande för vad företagen väljer att fokusera på i sina miljöredovisningar är hur de
förhåller sig till påtryckningar från samhället. Vår studie visar att legitimitetsstrategier och
legitimitetsprocesser förekommer hos samtliga företag. De symboliska handlingarna som är en
del av legitimitetsstrategin kan exemplifieras med samarbeten med miljöorganisationer,
miljöcertifieringar och miljöaktiviteter. Detta tyder på att företagen är angelägna om att behålla
sin legitimitet under en längre period. De olika handlingsalternativen företagen använder sig av
är avgörande för hur legitima de vill uppfattas och vilken bild de vill förmedla till samhället för
att motsvara samhällets förväntningar. Vår studie påvisar även att handlingsalternativen är en
sorts legitimitet för att försöka öka företagens trovärdighet. Verksamheter som inte framstår
som trovärdiga i exempelvis miljöfrågor löper sannolikt större risk att bli ifrågasätta och
utmålas som oaktsamma och illegitima. Det förklarar även den transparens som företagen är
måna om att belysa. Vilket betyder att man är öppna med vad som händer i verksamheten och
säger sig vara måna om att rapportera olyckor och incidenter som påverka miljön i syfte till att
minska risken att bli ifrågasatta eller ses som illegitima, och på så sätt skapa en trovärdighet.
Den institutionella teorin förklarar organisationers relation till de sociala eller institutionella
förväntningarna i samhället och att de påverkar vilken ställning organisationer tar till de normer
som råder. Det vill säga att företagen som tillämpat GRI i den här studien valt att tillämpa
regelverket just för att GRI uppnått en allmän acceptans, vilket kan sammanfattas i att yttre
faktorer påverkar företagen i valet av regelverk. De frivilliga redovisningsprinciperna som ISO
14000/14001 påverkar även själva upprättandet av miljöredovisningen och belyser även det att
företagen är måna av att ta ett miljömässigt ansvar. Slutsatsen är att den normativa
isomorphismen är absolut viktigast för att förklara hur företagen försöker skapa legitimitet för
sin miljöredovisning och att institutionella tryck är bidragande och viktiga faktorer till att varför
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miljöredovisningens ser ut på ett visst sätt. Den här studien visar även på att den variation som
finns i de miljöredovisningarna vi undersökt, beror främst på vilka redovisningsprinciper eller
frivilliga regelverk som företagen tillämpar. För när det kommer till miljöinformation så är
miljöredovisningarna nästintill identiska oavsett branschtillhörighet. Så det är främst
miljöredovisningens utformning och omfattnings som skiljer företagens miljöredovisningar åt.
Slutsatsen vi kan dra utifrån vår studie är att företagen i första hand fokuserar på
miljöinvesteringar,

miljökostnader,

utsläpp

och

produkternas

respektive

tillverkningsprocessens miljöpåverkan. Varpå man i andra hand fokuserar på miljömål,
miljöstrategier och miljöåtgärder som syftar till olika projekt och samarbeten för att minska
miljöpåverkan.

I

övrigt

är

det

kontinuerlig

utveckling

och

förbättring

av

produkterna/tillverkningsprocessen samt energieffektivisering som lyfts fram.
Samtliga företag i vår studie är angelägna om att legitimera sig direkt eller indirekt genom olika
processer och handlingar. Dessa olika handlingar och processer påverkar innehållet i
miljöredovisningen, det vill säga vilket fokus redovisningarna har. De institutionella
påtryckningarna i form av sociala och kulturella normer visar hur miljöredovisningarna ser ut
och varför företagen i vår studie miljöredovisar. Detta kan exemplifieras genom att majoriteten
företag i vår studie tillämpar GRI:s riktlinjer eller ett annat frivilligt regelverk vid upprättandet
av sin miljöredovisning. Teoriernas växelverkan är inte mer påtaglig än så här, det vill säga
genom att besvara vad som gör att företagen väljer ett visst fokus så har man även den
grundläggande informationen till att besvara varför miljöredovisningen ser ut som den gör.
Konkret innebär det att företagens fokus på miljöaktiviteter där de beskriver vilka åtgärder de
vidtar till att förbättra miljön, symboliska handlingar i form av samarbeten med
miljöorganisationer

och

miljöcertifieringar

samt

kontinuerlig

utveckling

av

tillverkningsprocessen och produkternas miljöpåverkan kan ses som grunden till
miljöredovisningen. Slutligen fastställs miljöredovisningen i och med valet av frivilliga
regelverk och redovisningsprinciper.

Ljungdahls avhandlingar redogjorde för hur miljöredovisningen ökade i omfattning under 90talet. Han fann även att det fanns stora skillnader i miljörapporteringen mellan företag i
likartade branscher, där företag med en betydande miljöpåverkan hade de mest omfattande
miljöredovisningarna. Vi har i den är studien beaktat miljöredovisningens utformning och
omfattning men vi har även, till skillnad från Ljungdahl (1995), lagt stor vikt på vad företagen
väljer att fokusera på i sina miljöredovisningar i syfte till att legitimera verksamheten. Vi har
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även kommit fram till att företagen tillämpar olika handlingsalternativ utifrån vilka
förväntningar som råder i samhället, vilket betyder att fokuset är dynamiskt. Vi har även
fokuserat på företag som har en betydande miljöpåverkan vilket kan förklara varför vi inte hittar
några markanta skillnader mellan företagen, även om sådana finns. Det vi har kommit fram till
i den här studien är alltså att det inte finns några markanta skillnader i företag som associeras
med en betydande miljöpåverkan och deras miljöredovisningar, och att vi har gett en djupare
förståelse över företagens handlande i sin strävan efter att legitimera sig än vad någon tidigare
studie bidragit med.

6.1 Förslag till fortsatt forskning
Vi har i den här studien kommit fram till att institutionella tryck eller förväntningar i form av
normer så som redovisningsprinciper och frivilliga regelverk är bidragande faktorer till att
varför miljöredovisningen ser ut som den gör. Vi har även kommit fram till vad företagen lägger
störst fokus på är; miljöaktiviteter, symboliska handlingar samt kontinuerlig utveckling av
tillverkningsprocessen och produkternas miljöpåverkan. Detta eftersom dessa åtgärder och
handlingar är ett sätt för företagen att legitimera verksamheten utifrån de normer och krav
samhället kräver. För vidare forskning inom området så vore det intressant att undersöka hur
miljöredovisningen förändrats eller utvecklats över tiden. Detta eftersom miljöredovisningen
förändras utifrån hur företagen förhåller sig till påtryckningar från samhället. Dessa
påtryckningar kan förändras med åren, vilket kan vara intressant att undersöka. Vidare så kan
det vara intressant att undersöka vad för påverkan greenwashing eller grönmålning har på
företagets intressenter, och om det påverkar intressenternas val eller beslut. Det vore intressant
att även undersöka vilka intressenter som tar del av miljöredovisningen och hur deras
efterfrågan påverkar relationen till företagen. Vår studie och tidigare studier har haft fokus på
redovisningsproducenten det vill säga den som tagit fram miljöredovisningen, därför vore det
intressant att se studier på hur externa aktörer eller intressenter ser på miljöredovisningen. För
att kunna visa på den faktiska användningen av miljöinformationen. Vi har även haft företag i
den här studien som talat om vissa saker som kan vara intressant att undersöka vidare om. Det
gäller bland annat att företagen i framtiden måste bli bättre på att bedöma vad föroreningar
egentligen kostar för samhället och att det krävs mer kvalitativa redovisningar om vad företagen
har för faktiskt miljöpåverkan. Här kan det alltså vara intressant att göra studier om företagens
faktiska miljöpåverkan och vad föroreningar kostar för samhället för att sedan koppla det till
miljöredovisningen.
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6.2 Etiska reflektioner
Den allt mer ökade efterfrågan på miljövänligare produkter och verksamheter ställer allt större
krav på att företagen kan visa på vilken miljöpåverkan man har och hur man arbetar med att
reducera den miljöpåverkan. Hur är det med företag som har en relativt liten miljöpåverkan, se
eg. tjänsteföretag, kommer även dessa företag att påverkas av allmänhetens krav? För frågan är
om samhället kommer att kunna acceptera att det finns företag som inte redovisar någon
miljöinformation eller miljöpåverkan, i tider där miljön är en så pass viktig fråga både politiskt
och ur ett samhällsperspektiv. Men då uppstår nästa problem, hur tillförlitlig är en
miljöredovisning om den endast skapas i syfte till att bemöta en efterfrågan. Allmänheten bör
således vara mer kritisk i sina förväntningar och krav så att företagen tar miljöredovisningen
för givet. Ur ett långsiktigt samhällsperspektiv och i strävan efter en hållbarare miljö och
framtid så gynnas alla av att företagen bemöter förväntningar och krav med utgångspunkt av
vad som är bäst för samhället, istället för att bemöta förväntningarna i syfte till att tysta
omgivningen.
En annan reflektion är hur revisionen påverkas av att miljöredovisningen inte behöver granskas
eller revideras av en tredje part. Det handlar om förtroende och om huruvida revisionens
anseende påverkas av att man inte reviderar miljöredovisningen i sin helhet, mer än den
miljöinformation som publiceras i företagens årsredovisningar. Allmänheten har nog ingen
större koll på att så är fallet, men om allmänheten hade haft den insikten som vi har nu så finns
möjligheten till att revisionen kan tappa förtroende. En bidragande faktor är givetvis
avsaknaden av lagkrav. Detta kan i sin tur leda till att allmänheten vänder sig till lagstiftaren
med högre krav och förväntningar om att miljöredovisningen bör revideras utifrån lagkrav.
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Bilaga A
Individuella reflektioner av eget lärande
Reflektion: Joseph Zekkari
Innan kursen ”Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning” hade jag en
ofullständig och enkel bild över hur man går tillväga när man skriver ett examensarbete, jag
förstod inte hur arbetet skulle utformas fullt ut. Mitt individuella lärande har dock ökat
successivt under arbetets gång. Mina metodkunskaper har blivit djupare genom att läsa kursen
och den har bidragit till att mina metod-, teori- och praktiska kunskaper ökat avsevärt. Detta
främst genom relevanta föreläsningar, delinlämningar och seminariediskussioner. För att belysa
min utveckling kan vi ta exemplet med vår problemformulering. När vi först började skriva
arbetet hade vi en bred problemformulering som fokuserade på flera problemområden. Genom
mina nya metodkunskaper kunde vi under arbetets gång finna frågeställningar som gick att
besvara inom den angivna tidsramen. Dessa var mer realistiska och fokuserade än våra första,
vilket minskade stressen och mängden faktainsamling. Vi hittade även ett fokus genom bättre
sätta oss in i vårt problemområde, något som gjorde att problemformuleringarna blev smala och
koncisa. Även vilken teori och forskningsmetod som passar bäst för problemformuleringen var
en utmaning och klarnade upp under arbetsprocessen och under första delinlämningen av
examensarbetet. När det gäller mina faktakunskaper hade jag en god grund att stå på gällande
miljöredovisning. Detta beror främst på kursen, ”Externredovisning IV”, där vi behandlade
hållbarhet- och miljöredovisning. Intresset för ämnet var så stort att jag valde att skriva om det
redan då, vilket ökade mina faktakunskaper ytterligare. Dock har examensarbetet bidragit till
att ge mig djupare förståelse för ämnet och ökat mina faktakunskaper genom att studera relevant
litteratur, vetenskapliga artiklar och utföra en intervjuundersökning. Studien har även ökat mina
kunskaper och min nyfikenhet genom att studera tidigare forskning inom ämnet samt genom
att studera företagens miljöredovisningar. Min kunskapsnivå har ökat under examensarbetet.
Detta kan exemplifieras i att jag blivit bättre på att ta eget ansvar, skapa kontakter med
företagsrepresentanter samt bidragit till den nya kompetens arbetet tillfört mig. Slutligen har
arbetet ökat mina erfarenheter och intressen för ämnet och jag ser framemot att se hur
miljöredovisningen utvecklas i framtiden.
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Reflektion: Anders De La Barra
Mina förkunskaper i ämnet har varit på en grundläggande nivå i och med att vi skrev en
inlämningsuppgift i kursen ”Externredovisning IV” som handlade om miljöredovisning, Men
det här arbetet har inneburit en intressant fördjupning inom ämnet och med hjälp av tidigare
studier och forskning så har jag fått djupare bild av vad miljöredovisning faktiskt är och vilken
påverkan den har i företagen. När det kommer till uppsatsskrivande så har jag haft relativt
begränsade kunskaper, men med hjälp av inlämningsuppgifter och seminarier i den parallella
kursen företagsekonomisk metod, teori och praktiskt tillämpning så har jag fått en djupare
förståelse över processen i att skriva en vetenskaplig studie. Att ha en parallell kurs vid sidan
av examensarbetet var jag först skeptiskt till i och med min naiva inställning till att man förlorar
tid och fokus på själva examensarbetet. Men det visar sig att jag hade helt fel då metodkursen
bidragit med nya kunskaper och metoder över hur en uppsats ska skrivas, vilket resulterat i att
man istället har sparat tid istället för att ha förlorat tid. Vikten av att ta eget ansvar och samarbete
i det här arbetet kommer jag även att ha nytta av i arbetslivet senare. Arbetet har slutligen lett
till nya lärdomar och sporrat mitt intresse inom området vilket gör att jag ser fram emot framtida
utveckling inom miljöredovisning.

Arbetsgång
Arbetsfördelningen mellan oss författare har varit likvärdig genom hela arbetet. Innan vi
började skriva arbetet utformade vi en tidsplan och ett arbetsschema som delar upp våra
respektive sysslor. Arbetsschemat innehöll olika ansvarsområden respektive författare var
ansvarig för. Faktainsamlingen delades lika, där varje författare till exempel översatt och
sammanfattat lika många vetenskapliga artiklar. Ett annat exempel är vår intervjuundersökning
där vi valde att ställa varsin fråga till respektive respondent och sedan sammanställa intervjun
genom att transkribera halva ljudfilen var (inspelning).
I övrigt har vi arbetat med uppsatsen på distans där vi haft god mail- och telefonkontakt. Båda
har tagit ansvar för sina ansvarsområden men även varit ambitiösa och utvecklat varandras delar
efter relevanta diskussioner. Vår analys bygger på gemensamma argument och diskussioner
som vi arbetat fram ihop. Språk, formalia och referenshantering har vi kontinuerligt och
konsekvent arbetat med gemensamt under arbetsprocessen. Vi har lärt oss att många delar av
arbetsprocessen är spontana där arbetet ständigt kan förbättras.
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Bilaga B
Intervjuguide
Vad har ni för kunskap/utbildning inom miljöredovisning?
När började ert företag publicera miljöredovisningar? (Vad fick er att börja?)
Varför är det viktigt för er att miljöredovisa? (Finns studier som visar på att många
företag miljöredovisar i syfte till att marknadsföra sig, hur ser ni på detta?)
Ser ni några utmaningar/svårigheter med miljöredovisning?
Hur arbetar ni internt och externt med miljöfrågor/miljöredovisning? (Hur ser
miljöarbetet ut inom företaget respektive utåt från företaget)
Hur ser revisionen och certifieringen ut? (Granskas miljöredovisningen av en extern part?
Tillämpas ISO 14001 eller något annat regelverk eller standarder?)
Vilka redovisningsprinciper/rekommendationer tillämpar ni i era miljöredovisningar?
(Varför just dessa?)
Vilken faktor/del av miljöredovisningen ser ni som den viktigaste för ert företag att
förmedla ut till de som tar del av redovisningen? (och varför?)
Känner ni att ni har ett större ansvar i att miljöredovisa i och med att ni arbetar med
en verksamhet/produkter som har en större miljöpåverkan? (Påtryckningar?)
Till vem riktar sig er miljöredovisning och varför? (Skall den vara lättläst så att alla kan
ta del av den eller riktar den sig endast till ägare och myndigheter som har insyn i
verksamheten etc.?)
Vad jobbar ni speciellt med att för att förbättra er miljöredovisning? (Har ni blivit
kontaktade från intressenter på grund av er miljöredovisning?)
Hur ser ni på att miljöredovisning är i princip frivilligt? (Skulle ni vilja ha det lagstadgat
och i sådana fall varför och varför inte?)
Varför ska man välja just er, utifrån en miljösynpunkt, istället för era konkurrenter?
(Vad gör just ert miljöarbete så bra i jämförelse mot konkurrerande företag?)
Hur tror ni att miljöredovisning påverkar allmänhetens bild av företaget?
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Hur tror ni miljöredovisningen kommer att se ut i framtiden? (Allmän fråga som får
företagen att sia lite kring hur de tror att miljöredovisningen kommer att se ut i framtiden?)
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