
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Företagsekonomi 61-90Hp 

Kandidatuppsats i Externredovisning  
Slutseminarium 2008-06-04 
 
Författare: 
Musa Han 840912 
Marcus Landberg 830330  
 
Handledare: Titti Eliasson 
Examinator: Johan Dergård och Titti Eliasson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöredovisning 
 

– En jämförelse mellan kommunala och privata aktiebolag 
 
 



 

 

Förord 
 
Vi vill först och främst tacka Malin Ripa på Volvo, Helen Jakobsson på SCA, Ulrika Nilsson 
på HFAB samt Barbro Isaksson på VöFAB för att de tog sig tid att besvara våra frågor. 
 
Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Titti Eliasson som hjälpt oss under arbetets 
gång och kommit med värdefulla synpunkter. Vi vill även tacka våra opponenter för deras tips 
och goda råd under seminarierna.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer för allt stöd och tålamod de visat oss under 
uppsatsens gång.   
 

 
 
 

Halmstad den 4:e juni 2008 
 
 
 
 
Musa Han                   Marcus Landberg



 

 

Sammanfattning  

Samhällets intresse för miljörelaterade frågor ökar stadigt och alltfler engagerar sig för miljön.  
För företag är miljöredovisningen ett viktigt sätt att visa och förmedla sina intressenter om det 
miljöarbete som bedrivs. Utbudet av frivilliga miljö- och hållbarhetsredovisningar har ökat 
sedan 90-talet och idag miljöredovisar både privata och kommunala bolag. Vår utgångspunkt i 
uppsatsen är att kommunala och privata bolag miljöredovisar av olika anledningar. Vi har 
därför i vår undersökning försökt komma fram till skillnader mellan privata och kommunala 
bolags miljöredovisning, vilket gjorts med hjälp följande problemformulering: Vilka 
skillnader finns mellan privata och kommunala bolags frivilliga miljöredovisning? Syftet med 
vår uppsats har varit att utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori 
komma fram till skillnader mellan privata och kommunala bolags miljöredovisning. För att 
besvara vår problemformulering använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer med två 
privata respektive två kommunala bolag. De privata bolagen var Volvo och SCA, medan de 
kommunala bolagen var VöFAB och HFAB. Med hjälp av intervjuerna ville vi få fram 
skillnader mellan de privata och kommunala bolagen när det gäller varför de miljöredovisar, 
till vem de vänder sig, vad de har med i miljöredovisningen och hur de väljer att presentera 
den. Skillnaderna ville vi sedan härleda till vår teoretiska referensram. Studien har lett till 
slutsatsen att det finns skillnader mellan privata och kommunala bolags miljöredovisning. 
Problematiken ligger i huruvida skillnaderna beror på det faktum att det är kommunala 
respektive privata bolag eller om skillnaderna istället beror på andra faktorer som storlek eller 
företagstyp. En skillnad som framkommit, som beror på att de är privata respektive 
kommunala bolag är varför de väljer att miljöredovisa. För de privata bolagen beror det på 
krav och förväntningar från omgivningen, medan för de kommunala är det ett sätt att 
informera sina intressenter samt ett ansvar gentemot samhället.  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet kommer vi att presentera bakgrunden till vårt uppsatsämne. Därefter 
följer vår problemdiskussion i uppsatsen vilket följs av en frågeställning och ett syfte. 

1.1 Bakgrund 
Företag är idag mer globala och finns etablerade på fler platser runt om i världen än för 20-30 
år sedan. Det har medfört att omfattningen av moraliska och etiska frågor om företagens 
arbete för hållbar utveckling, såsom barnarbete, mänskliga rättigheter och miljö har fått allt 
mer fokus.1 Fokuseringen på företagens aktiviteter runt om i världen beror till stor del på 
mediernas framväxt och den snabba informationsspridningen, vilket har medfört att 
exempelvis konsumenter och anställda informeras om företaget bedriver aktiviteter som kan 
uppfattas som ansvarslösa. Kraven på företag att öppet redovisa sina handlingar ökar från 
både konsumenter, frivilligorganisationer och ägare.2  
 
Den traditionella redovisningen är inriktad på företagens finansiella ställning, men under de 
senaste decennierna har ytterligare två dimensioner tillkommit, sociala aspekter och 
företagens påverkan på miljön. De sociala aspekterna tillkom på 70-talet genom information 
till företagens interna och externa intressenter om deras aktiviteter, produkter och tjänster 
samt vilken social påverkan dessa hade. Under 80-talet växte miljöredovisningen fram då 
företag började redogöra för vilken miljöpåverkan de hade på vatten och luft. En annan 
bidragande orsak till miljöredovisningens framväxt var de miljökatastrofer som skedde, 
exempelvis kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl. För att företag skulle kunna 
behålla sin sociala legitimitet gentemot sin omgivning började företag dels via statlig 
reglering och dels på frivillig basis upprätta hållbarhetsredovisningar3. Social legitimitet 
uppnås genom att uppfylla de krav och normer som ställs från företagens omgivning, vilket är 
nödvändigt för att säkerställa dess överlevnad4. Hållbarhetsredovisning innebär att företaget 
redovisar vad de i praktiken gör inom området hållbarhet och innefattar dimensionerna 
ekonomi, miljö och sociala frågor. Begreppen social redovisning och miljöredovisning 
används, men de är att betrakta som delar av hållbarhetsredovisningen.5  
 
På internationell nivå genomfördes i FN:s regi på ett svenskt initiativ 1972 ett möte om den 
globala miljösituationen. Avsikten med mötet i Stockholm var att ge miljöfrågan fokus och få 
upp frågan på den internationella agendan. Mötet mynnade ut i en deklaration om att 
förbättring skulle ske, men den följande lågkonjunkturen och oljekrisen under 70-talet 
medförde att miljöfokus föll i skymundan.6 Miljöfrågan fick åter fokus genom FN rapporten 
”Vår gemensamma framtid”, även kallad Bruntlandrapporten som kom 1987. Det var genom 
rapporten som begreppet en ”hållbar utveckling” myntades som betyder att ”Varaktigt hållbar 
utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
förmåga att klara sina behov” .7 Det var genom Rio konferensen fem år senare som begreppet 
accepterades och deklarerades genom Agenda 21, som står för dagordning för det 21:a 
århundradet. Deklarationen berör miljö och sociala aspekter, men i Sverige är det miljön som 

                                                 
1 Schaltegger, Bennett & Burritt, 2006 
2 Löhman & Steinholtz, 2003 
3 Schaltegger et al., 2006 
4 Deegan & Unerman, 2006 
5 Löhman & Steinholtz, 2003 
6 Ibid 
7 Bergström, Catasiús & Ljungdahl., 2002, s. 12 
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fått fokus. De sociala problem som finns i övriga delar av världen finns inte här, som till 
exempel stora sociala klyftor, barnarbete och utbredd fattigdom. Detta kan ses som en 
förklaring till varför hållbarhetsfrågan i Sverige uppfattas som en miljöfråga.8 Syftet med 
Agenda 21 är att få igång ett globalt arbete för att motverka miljöförstöring och fattigdom 
samt att främja demokratiarbete, för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling. För att 
kunna förbättra miljön måste även den ekonomiska och sociala välfärden förbättras då det är 
ett samspel de emellan.9 
 
Förekomsten av frivilliga miljöredovisningar ökade markant under 1990-talet i både Sverige 
och andra industrialiserade länder10. Den ökade trenden för miljöredovisning har även spridit 
sig till börsföretagen och de flesta noterade företagen lämnar någon form av miljöinformation 
i anslutning till årsredovisningen11. Detta kan vara av strategisk betydelse och ge företaget 
nya affärsmöjligheter12. Intresset för miljöfrågor och miljöredovisning växte avsevärt under 
1990-talet och i Riksdagen beslutades 1999 om en ändring i Årsredovisningslagen, ÅRL som 
innebär att företag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga måste upplysa om företagets 
miljöpåverkan i förvaltningsberättelsen13. 

1.2 Problemdiskussion 
Vid utvecklandet av hållbarhets- och miljöredovisning bör ett företag ställa sig frågorna 
Varför, Till vem, Vad och Hur de ska hållbarhetsredovisa/miljöredovisa. Varför företaget ska 
hållbarhetsredovisa är något som i stort kallas Corporate Social Responsibility, CSR.14 CSR 
är inget homogent begrepp utan kan ses som en kombination av flera områden såsom hållbar 
utveckling, hur företaget sköts gentemot sina intressenter eller vilket ansvar företaget tar 
gentemot omgivningen15. När företaget bestämt sig varför de skall hållbarhetsredovisa måste 
de avgöra vilka som är deras intressenter. När de har identifierats måste företaget avgöra vilka 
behov intressenterna har och vilka krav de ställer på hållbarhetsredovisningen, detta för att 
veta vilken information som skall finnas med. På frågan hur företaget sedan skall redovisa ges 
många olika valmöjligheter. Ett begrepp som myntats är Tripple Bottom Line som går ut på 
att redovisningen utformas så att det finns en balans mellan ekonomisk, social och miljö-
mässig hållbarhet16, vilket i sin tur begreppet hållbarhetsredovisning bygger på. I hållbarhets-
arbetet finns det frivilliga riktlinjer och regelverk som företag kan välja att följa. Ett vanligt 
förekommande regelverk för större företag är Global Reporting Initiative, GRI. GRI omfattar 
ett antal riktlinjer för hållbarhetsredovisning och består av 97 indikatorer gällande bland annat 
miljö, sociala frågor och anställdas rättigheter.17 Eco Management and Audit Scheme, EMAS 
är ett annat frivilligt regelverk. EMAS är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsförordning 
och har som syfte att stimulera företag att vidareutveckla sitt miljöarbete och sin miljö-
redovisning utöver vad lagen kräver. EMAS är ett detaljerat program med klara mål, 

                                                 
8 Löhman & Steinholtz, 2003 
9 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=109191&i_word=agenda%2021 (hämtad 2008-
01-28) 
10 Larsson & Ljungdahl, 2005 
11 Ljungdahl, 1999 
12 Westermark, 1999 
13 Ljungdahl, 1999 
14 Deegan & Unerman, 2006 
15 Löhman & Steinholtz, 2003 
16 Elkington, 1998 
17 Deegan & Unerman, 2006 
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åtgärdsprogram och utvärdering av väsentliga miljöförhållanden som berörs av 
verksamheten.18  
 

 
Figur 1. Egen illustration av stegen vid framtagning av miljöredovisning.  

 
Hållbarhetsredovisning är på kraftig frammarsch, redan 1995 kom Body Shop med sitt sociala 
ställningstagande som blev en början för företag att integrera social och miljömässig 
rapportering i så kallade hållbarhetsredovisningar. Denna typ av redovisning ökar genom ett 
allt större behov att kommunicera sina hållbarhetsmål till sina intressenter. Att rapportera 
sociala och miljömässiga prestationer kan öka företagets förtroende och samarbete med sina 
intressenter.19 En undersökning från revisionsbyrån Deloitte visar att de svenska 
börsföretagen blir allt bättre på att redovisa frivillig information som behandlar företagens 
miljö, etik och sociala ansvar. Trots att mängden information om miljö, etik och socialt ansvar 
har ökat finns det stora skillnader i redovisningen, olika typer av företag är bra på att redovisa 
olika saker. Exempelvis är skogsbolag duktiga på att redovisa ekonomiska siffror över miljö-
investeringar och miljökostnader, medan verkstadsföretag är bra på att redovisa produkternas 
miljöprestanda i relation till dess lönsamhet.20 Få hållbarhetsredovisningar är idag granskade 
och bestyrkta av någon revisor. Efterfrågan ökar dock kontinuerligt då företagets intressenter 
såsom investerare börjar efterfråga reviderade hållbarhetsredovisningar. Det ökade intresset 
för reviderade hållbarhetsredovisningar beror på att intressenter behöver säkerställa den 
information som ges, då denna till stor del bygger på frivillighet.21 

                                                 
18 http://www.emas.se/shortemas.asp (hämtad 2008-01-31) 
19 Gao & Zhang, 2006 
20 Ljungberg, 2005 
21 Halling, 2007 
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Miljöredovisningen kan leda till bättre konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter. Om ett 
företag har lyckats bra med sitt miljöarbete finns det behov av att redovisa det till viktiga 
intressentgrupper, vilket kan bidra till fördelar på finansmarknaden som t.ex. bättre kredit-
villkor vid lånefinansiering och därmed minskade kostnader för företaget. En studie har gjorts 
där fördelarna med att miljöredovisa delats upp i finansiella och strategiska faktorer. De 
finansiella fördelarna handlar om att företag som visar goda resultat med sitt miljöarbete kan 
få en värdeökning på sina aktier. Medan de strategiska fördelarna handlar om att företaget 
genom att miljöredovisa får en bättre image och goda relationer till sina intressentgrupper. 
Den primära målgruppen för miljöredovisningen är aktieägare och andra finansiella aktörer. 
Andra viktiga målgrupper är även allmänheten och politikerna.22 Ett företags intressenter kan 
vara av olika typer såsom investerare, medarbetare, myndigheter och samhället. Intressenterna 
har även skilda informationsbehov, vilket för med sig att de efterfrågar olika saker.23 
 
Utbudet av hållbarhetsredovisningar och miljöredovisningar ökar i likhet med efterfrågan, 
både större privata och kommunala företag hållbarhets- och miljöredovisar. Privata och 
kommunala bolag tjänar olika syften, då  kommunala bolag har en större samhällsfunktion 
och service gentemot medborgarna, medan det primära målet för privata bolag är att 
maximera aktieägarnas vinst. Eftersom kommunala och privata bolag delvis tjänar olika 
syften kan antagandet om att det finns skillnader i deras miljöredovisning göras, då de riktar 
sig till olika intressenter. Utifrån denna problemdiskussion har vi kommit fram till följande 
problemformulering. 

1.3 Problemformulering 
Vilka skillnader finns mellan privata och kommunala bolags frivilliga miljöredovisning? 

1.4 Syfte  
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka skillnader det finns mellan privata och 
kommunala bolags miljöredovisning utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och 
institutionell teori. 
 

                                                 
22 Ljungdahl, 1999 
23 Larsson, 1997 
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2 Metod  
I detta kapitel kommer vi att redogöra vårt ämnesval och vilken metodansats vi har valt. Vi 
kommer även att beskriva hur vi gått tillväga vid vår litteraturstudie, urval av respondenter 
och hur vi genomfört våra intervjuer. Kapitlet avslutas med metodkritik där begreppen 
reliabilitet och validitet diskuteras samt alternativa metodval.  

2.1 Ämnesval 
Vid vårt ämnesval ville vi ha ett intressant och aktuellt ämne. Under C-kursen i Extern-
redovisning läste vi ett avsnitt om miljö och hållbarhet. Vi fann detta ämne intressant och 
valde att fördjupa oss i det. Den främsta orsaken var det fokus på miljöfrågor som finns i 
samhället i och med den globala uppvärmningen och den världsomfattande miljöförstöring 
som sker. Miljöfrågan är något som berör oss alla och miljöförändringar påverkar även 
företagen i hur de ska ta sitt ansvar för sin miljöpåverkan, samt hur de preventivt arbetar för 
en bättre miljö.  
 
Vid genomläsning av litteratur och uppsatser fann vi mycket som berörde miljöredovisnings-
området. Merparten av de studier som har gjorts berörde antingen privat sektor eller 
kommunal sektor och jämförelser inom respektive sektor. Vi tycker därför att det kunde vara 
intressant att göra en jämförelse mellan privat och kommunal sektor då vi inte hittade någon 
studie som tidigare berört denna relation. Vi är av uppfattningen att kommunala och privata 
bolag tjänar olika syften och vänder sig till olika intressenter i samhället, vilket borde medföra 
skillnader i hur de väljer att presentera sin miljöredovisning. Vår ambition var ursprungligen 
att jämföra privata och kommunala bolags hållbarhetsredovisningar upprättade efter GRI:s 
riktlinjer. Efter en närmare granskning visade sig att inga kommunala bolag följde GRI, vilket 
medförde att vi ändrade inriktning från hållbarhetsredovisning till miljöredovisning, då det 
visade sig att vissa kommunala bolag upprättade separata miljöredovisningar.  

2.2 Metodansats 
Vi har i vår uppsats valt att ta utgångspunkt i den befintliga teorin som finns. Genom att utgå 
från teorin har vi med hjälp av den prövat hur väl den stämmer överens med verkligheten. Vi 
har valt att använda oss av Intressent-, Legitimitets- och Institutionellteori som vår teoretiska 
referensram, då teorierna försöker förklara varför företag väljer att redovisa på ett visst sätt. 
Tillvägagångssättet kännetecknar det deduktiva angreppssättet som går från teori till empiri, 
där man formulerar frågeställningar och problem som sedan prövas i verkligheten24.  
 
I vår undersökning har vi valt att utföra en kvalitativ studie. Detta lämpar sig bäst för vår 
frågeställning och ger oss möjlighet till stora mängder av data i form av anteckningar och 
bandinspelningar. Vi kan även be respondenterna att utveckla sina svar för att få en klarare 
bild kring vårt ämne. Det som karaktäriserar den kvalitativa ansatsen är insamlandet av icke 
numerisk data genom exempelvis intervjuer, vilket möjliggör en rik och fyllig förståelse för 
studieobjektet25. Den kvalitativa forskningsprocessen är flexibel, dynamisk och möjliggör 
förändringar i frågeställningar efterhand som information tillkommer26.  
 

                                                 
24 Saunders, Lewis & Thornhill, 2007 
25 Ibid. 
26 Backman, 1998  
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Vår kvalitativa undersökning genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer med våra fyra 
respondenter. Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer då det ger oss en 
möjlighet att ställa följdfrågor, vilket ger oss mer utvecklade svar. Semi-strukturerade 
intervjuer kännetecknas av mer övergripande frågor där det inte finns en förutbestämd 
ordning för dem, samt att följdfrågor kan tillkomma under intervjuns genomförande27.  
 
Intervjuerna genomfördes med en person från respektive företag som är delaktig vid 
utformningen av miljöredovisningen. Fördelen med intervjuer är att det är lättare att få 
respondenter att ställa upp i jämförelse med användande av frågeformulär, vilket framförallt 
gäller då respondenten finner ämnet intressant och relevant för sitt arbete28. Förklaringen till 
det är att intervjuer ger respondenten möjlighet att reflektera öppet utan att själv behöva 
anteckna sina tankar och funderingar29. Då intervjuer genomförs ansikte mot ansikte ges ett 
öppet samtal och kroppsspråket blir en viktig del av kommunikationsprocessen30. 

2.3 Litteraturstudie 
I inledningen av uppsatsen måste författarna hitta relevant information om sitt valda ämne och 
fördjupa sig i det för att få utökade kunskaper31. För att ta reda på vad som hade skrivits inom 
hållbarhets- och miljöredovisningsområdet sökte vi kring de ämnena i biblioteket. Litteratur 
och vetenskapliga artiklar hämtades från Högskolans bibliotek och Internet. Vid sökning av 
litteratur använde vi bibliotekets katalog Hulda och Libris. Vetenskapliga artiklar hämtades 
från databaserna ABI/Inform, Emerald och Elin@Örebro. Vi har även hämtat information 
från databasen FAR- komplett där vi har använt oss av artiklar från tidskriften Balans. De 
svenska sökfraser vi använt är; hållbarhetsredovisning, miljöredovisning, CSR, intressent-
teori, legitimitetsteori och institutionellteori. Motsvarande engelska sök fraser vi använt är; 
sustainability reporting, environmental reporting, Stakeholder theory, Legitimacy theory och 
Institutional theory.  

2.4 Urval av respondenter 
För att hitta kommunala bolag som har miljöredovisning har vi undersökt kommunerna i 
Halland med angränsande län. Vi har besökt kommunernas hemsidor för att hitta deras 
kommunala bolag. Därefter har vi genom bolagens hemsidor undersökt om de publicerar 
någon frivillig separat miljöredovisning. Vid oklarheter har vi kontaktat ansvarig person på 
företagen för att fastställa om de har någon separat miljöredovisning. Vi kom i kontakt med 
HFAB, Halmstads kommunala fastighetsbolag samt VöFAB, Växjös kommunala fastighets-
bolag som kommer vara våra studieobjekt för de kommunala bolagen. De privata bolagen 
hittades genom sökning på www.corporateregister.com som är ett världsomfattande register 
för företag som redovisar frivillig hållbarhets- och miljöinformation. Där fann vi de svenska 
bolag som upprättar miljö- och hållbarhetsredovisning. Vi kontaktade flertalet bolag som har 
sitt bolagssäte i Halland med angränsade län. Vid kontakt frågade vi om de var intresserade av 
att ställa upp på en intervju. Vi fick kontakt med SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget och 
Volvo AB som kommer att vara våra studieobjekt för de privata bolagen.  

                                                 
27 Saunders et al., 2007 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Jacobsen, 2002 
31 Backman, 1998 
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2.5 Genomförande av intervju 
Intervjuerna har gjorts med två privata respektive två kommunala bolag. De privata bolagen 
är SCA och Volvo AB och de kommunala bolagen är VöFAB och HFAB. Intervjuerna 
bandades med hjälp av en MP3 spelare och stödanteckningar skrevs under intervjuns 
genomförande. En stor fördel med att spela in intervjun är att intervjuaren kan koncentrera sig 
på svaren som ges och inte distraheras av att anteckna, en nackdel är däremot att 
transkriberingen av ljudmaterialet är tidskrävande32. 
 
Vid första kontakt med respektive respondent gavs en kortare presentation av oss, vad vår 
uppsats handlar om och vad vi ville undersöka. Cirka en vecka innan intervjuerna skickade vi 
ut vår intervjuguide så att respondenterna gavs möjlighet till att förbereda sig och på så sätt 
möjliggöra ett bättre flyt i intervjun. Genom att tillhandahålla information före intervjuerna 
ökar tillförlitligheten i intervjun då respondenten fått möjlighet till förberedelse33. 
 
Före genomförandet av intervjuerna tillfrågades samtliga respondenter om de gick med på att 
vi publicerade deras namn i uppsatsen, vilket samtliga respondenter godkände. Varje 
respondent kommer att få möjlighet att läsa vår sammanställning av det empiriska materialet 
för att på så vis öka tillförlitligheten i vår sammanfattning.  
 
Intervjun med SCA genomfördes fredagen den 28/3 kl. 10.00 med Helen Jakobsson som är 
Chemical Manager på huvudkontoret för personliga hygienprodukter i Göteborg. Intervjun 
tog cirka 25 minuter att genomföra.  
 
Intervjun med Volvo genomfördes också fredag den 28/3 kl. 13.00 med Malin Ripa som är 
Director Public Affairs på Huvudkontoret i Göteborg. Innan intervjun gjordes fick vi en lite 
rundvandring där Malin visade de olika produktområdena som Volvo AB har. Själva intervjun 
tog cirka 35 minuter.  
 
Intervjun med VöFAB gjordes måndag den 31/3 kl. 10.00 med Barbro Isaksson som är 
miljösamordnare och ekonomiassistent på VöFAB:s  kontor i Växjö. Före intervjun satt vi ner 
och tog en fika med Barbro och bekantade oss lite, då vi även berättade lite kort om vår 
uppsats. Intervjun tog cirka 35 minuter att genomföra.  
 
Intervjun med HFAB genomfördes måndag den 7/4 kl. 15.00 med Ulrika Nilsson som är 
miljö- och kvalitetsledare på HFAB i Halmstad. Intervjun tog cirka 40 minuter att genomföra.  
 
Samtliga intervjuer gjordes i konferensrum och inga störningsmoment förekom som 
påverkade respondenten och intervjuernas genomförande.  

2.6 Metodkritik 
Vår empiriska undersökning bestod av att vi genomförde besöksintervjuer hos vardera 
respondent. Det innebar att vi fick ta oss själva till de platser där intervjuerna ägde rum och 
detta medförde kostnader i form av tid och pengar då vi själva stod för resekostnaderna. Ett 
alternativ skulle därför kunna vara att genomföra intervjuerna på telefon och på så vis 
reducera våra transportkostnader. Men det skulle i sin tur innebära att det skulle vara svårt få 
personlig kontakt med respondenterna och möjligheten till att studera kroppsspråket skulle 

                                                 
32 Saunders et al., 2007  
33 Ibid. 
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heller inte finnas34. Intervjun med SCA kunde ha gjorts på deras huvudkontor i Stockholm 
men på grund av begränsade resurser och tid fick vi avgränsa oss till närliggande län. Vi är 
medvetna om att detta kan påverka undersökningen då en större geografisk utbredning hade 
ökat tillförlitligheten men med tanke på kostnaderna och tiden så anser vi att det var 
nödvändigt att göra en geografisk avgränsning.  
 
Transkribering av undersökningsmaterialet kan leda till en subjektiv tolkning35, men för att 
reducera detta skickade vi en sammanställning av intervjumaterialet till respondenterna som 
godkände innehållet innan vi använde det i uppsatsen. Kritik kan även riktas mot att vi inte 
använt företag från samma bransch då vi har olika typer av företag. Man kunde exempelvis 
jämfört fastighetsbolag från privata och kommunala sektorn men eftersom det är endast ett 
fåtal fastighetsbolag som upprättar en frivillig och separat miljöredovisning så var det inte 
aktuellt.  

2.6.1 Reliabilitet 
Det som karaktäriserar reliabilitet är hur tillförlitlig undersöknings resultatet är och om den 
går att lita på36. Vi har ett väl utformat och beskrivet tillvägagångssätt av vår studie och det 
stärker reliabiliteten i uppsatsen, vilket även valet av respondenter gör. Varje respondent har 
en nyckelroll i utformningen av miljöredovisningen och vi anser att det medför att 
tillförlitligheten i vårt empiriska material ökar då de har god kännedom inom miljöområdet.  
 
Med reliabilitet menas vanligtvis att upprepade försök av mätningar ska ge samma resultat, 
vilket kännetecknar kvantitativa undersökningar. Upprepningar med samma resultat vid 
kvalitativa undersökningar är svårt. Det är den undersökningen som görs och de förhållanden 
som råder vid intervjutillfället som är relevant.37 Genom att låta respondenten läsa igenom 
sammanfattningen av intervjun och verifiera att den är korrekt minimeras risken för 
feltolkningar av undersökningsmaterialet. Resultatets tillförlitlighet kan även påverkas av 
företagens storlek då de privata bolagen i vår undersökning har en mycket större omsättning 
än de kommunala bolagen.  

2.6.2 Validitet 
Validitet karaktäriseras av hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten38. Vi har med 
respektive respondent genomfört djupintervjuer som möjliggjort utförliga svar, vilket har 
medfört till att stärka validiteten. Genom att banda intervjuerna får vi med hela materialet och 
felaktigheter vid återgivning av intervjuerna minskas. Våra respondenter kommer dessutom 
att få en sammanställning av intervjuerna för att godkänna om vi kan använda materialet i vår 
uppsats. För att stärka validiteten på vår teoretiska referensram har vi använt oss av flera olika 
källor såsom vetenskapliga artiklar, tryckta och elektroniska källor.  

2.6.3 Alternativa metodval 
Ett alternativt metodval är en kvantitativ utgångspunkt. Den kvantitativa studien lämpar sig 
för undersökning av fler objekt då den genomförs med numerisk data som kvantifieras i 
statistiska program, vilket möjliggör storskaliga undersökningar till relativt små kostnader39. 

                                                 
34 Jacobsen, 2002 
35 Saunders et al,. 2007 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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Vi har valt att inte använda oss av en kvantitativ ansats eftersom vi med hjälp av den inte 
skulle kunna besvara vår frågeställning då vi inte vet vilka skillnader som finns mellan 
kommunala och privata aktiebolag. En kvantitativ studie skulle kunna vara ett tänkbart 
alternativ som en uppföljande undersökning om vi lyckas identifiera parametrar där 
kommunala och privata aktiebolag skiljer sig åt.  
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3 Teori 
I teoridelen kommer en presentation av de valda teorier som vi kommer använda vid analysen 
av vårt empiriska material. Vi presenterar även de frivilliga regelverk för miljöredovisning 
som våra utvalda företag tillämpar.  

3.1 Intressentteori 
Utgångspunkten för intressentmodellen är att företag integreras med sin omgivning, sina 
intressenter och att det finns ett beroendeförhållande mellan företag och dess omgivning. För 
att en intressent ska välja att tillhöra ett företags intressegrupp kräver intressenten att 
belöningen för att tillhöra organisationen överstiger bidraget som intressenten ger till 
organisationen.40 Intressent definieras som: 

”any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 
organisation´s objectives”41.  

Organisationens mål är att tillgodose intressenternas krav, vilket är svårt då intressenters krav 
kan stå i konflikt med varandra. Aktieägarna vill ha avkastning på sitt investerade kapital, 
vilket kan stå i strid med miljöorganisationer som vill att företaget ska satsa mer resurser på 
miljöfrämjande åtgärder, som medför ökade kostnader. Det leder till att organisationen måste 
kompromissa för att försöka tillfredställa sina intressenter. Exempelvis kan miljöfrämjande 
åtgärder leda till långsiktigt förbättrad lönsamhet då företaget genom sitt miljöarbete får ökad 
legitimitet som kan leda till ökad omsättning, vilket i sin tur gynnar aktieägarna som får högre 
avkastning. Ett exempel på företags intresse för sin omgivning är deras arbete med miljö-
frågor, där flera företag samarbetar med olika miljögrupper som ges inflytande i verksam-
heten.42 Relationen mellan företaget och dess intressenter kan illustreras med hjälp av tabellen 
nedan, som visar intressenters bidrag till företaget och företagets bidrag till intressenterna.  

Intressent Bidrag till företaget, t ex Belöning från företaget, t ex 

Ägare Kapital Utdelning och avkastning 

Opinionsgrupper Acceptans och legitimitet Miljövänlighet och socialt ansvar 

Företagsledning Arbete Lön, status, prestige och makt 

Medarbetare och 
deras organisationer  

Arbete Lön, trygghet, personlig 
utveckling och medbestämmande 

Stat och kommun Infrastruktur, utbildning och 
service 

Skatter, avgifter och 
arbetstillfällen 

Långivare Kapital Räntor, amorteringar och 
välskötta företag 

Leverantörer Varor, tjänster, kvalitet och 
service 

Betalningar 

Kunder Betalningar Varor, tjänster, kvalitet och 
service 

Tabell 1. Relation mellan företag och dess intressenter. 43  

                                                 
40 Ax, Johansson & Kullvén, 2005 
41 Freeman, 1984, s. 46 
42 Ax et al., 2005 
43 Ibid., s. 39 



Miljöredovisning – En jämförelse mellan kommunala och privata aktiebolag 

Teori 
 

 11 

Intressenter kan klassificeras in i följande fyra grupper beroende på deras tillhörighet: 
- Reglerande intressenter, exempelvis myndigheter, handelsorganisationer, informella 

nätverk och konkurrenter. 
- Organisatoriska intressenter, exempelvis kunder, leverantörer, anställda och 

aktieägare.  
- Samhällsintressenter, exempelvis samhällsgrupper, miljöorganisationer och andra 

lobbygrupper.  
- Media.44 

 
Intressentteorin består av två perspektiv, det etiska (normativa) och det positiva (styrning) 
vilka vanligen används under ett och samma namn, intressent teori45. 
 
Det etiska perspektivet utgår från tanken att en organisations samtliga intressenter, oavsett 
deras makt och inflytande på organisationen, skall behandlas rättvist. Ledningen i företag ska 
ge alla intressenter information som uppfyller deras behov och vid konflikt mellan 
intressenternas intressen skall företagsledningen hitta en optimal balans mellan de intressen 
som står i konflikt. Det är organisationens påverkan på intressenten och inte intressentens 
ekonomiska inflytande över organisationen som skall avgöra vilket ansvar organisationen har 
gentemot intressenten.46 När intressenterna väl är identifierade och klassificerade kan de delas 
upp utefter hur inflytelserika de är. Intressenter kan delas upp i primära och sekundära 
intressenter, där de primära intressenterna är nödvändiga för organisationens överlevnad. Utan 
dem kan företaget inte längre verka.47 De sekundära intressenterna påverkas av och påverkar 
företaget. De är däremot inte knutna direkt till företaget och företaget är heller inte beroende 
av intressenterna för sin överlevnad. Oavsett om en intressent ses som primär eller sekundär 
har den enligt det etiska perspektivet rätt till information om exempelvis miljöpåverkan och 
de anställdas arbetsförhållanden. Informationsförmedlingen till intressenterna ska inte styras 
av efterfrågan utan det är organisationens ansvar att förmedla information om dess 
verksamhet till sina intressenter.48 
 
Det positiva perspektivet av intressentteorin tar sin utgångspunkt i att organisationer 
tillgodoser informationsefterfrågan från de intressenter som organisationen är beroende av, 
vilket skiljer sig från den etiska delen där alla intressenter oavsett inflytande har rätt till 
information om organisationen. Ju viktigare en intressent är för en organisation desto mer 
resurser kommer organisationen lägga ner för att upprätthålla en bra relation, vilket sker 
genom att intressenterna får tillgång till mycket information om företaget. Via informationen 
kan organisationen få stöd för sin verksamhet och samtidigt vända missnöjda, men viktiga 
intressenter till att få en positiv bild av organisationen.49  
 
Exempel på inflytelserika intressenter är ägare och kreditgivare. Genom att anpassa sig till 
dem möjliggör det för organisationen att uppfylla sina mål. Då kraven från intressenterna 
förändras över tid är det viktigt för organisationen att kontinuerligt utveckla sina 
informationsförmedlingsstrategier. Ju större betydelse en intressent har för organisationen 
desto större är sannolikheten att intressentens förväntningar införlivas i organisationens 

                                                 
44 Henriques & Sardosky, 1999 
45 Deegan & Unerman, 2006 
46 Ibid. 
47 Vos, 2003 
48 Deegan & Unerman, 2006 
49 Ibid.  
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verksamhet. Det medför att olika aktiviteter såsom frivillig rapportering kan kopplas till 
förväntningar från särskilda intressenter. Organisationer har till följd av beroendet av 
inflytelserika intressenter ett incitament att delge information till inflytelserika intressenter för 
att visa dem att organisationen verkar i enlighet med deras förväntningar. Svårigheten blir att 
balansera informationen mellan intressenterna då de har olika krav och förväntningar på den 
information som ges.50 

3.2 Legitimitetsteori 
Studier som gjorts på senare år visar att legitimitetsteorin kan förklara varför företag väljer att 
redovisa frivillig information. Majoriteten av studierna förklarar att redovisningen är en del av 
den strategiska process som ledningen använder för att uppnå eller bevara legitimitet i 
organisationen.51 
 
Lindblom definierar legitimitet som: 

”a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent 
with the value system of the larger social system of which entity is a part. When a 
disparity, actual or potential, exists between the two value system, there is a 
threat to the entity’s legitimacy.” 52 

Legitimitet innebär att företaget anpassar sin redovisning efter omgivningens och samhällets 
krav, normer och värderingar. Företagets värderingar ska stämma överens med intressenternas 
värderingar vilket visar att legitimitet är något som bedöms av utomstående. Legitimitets-
teorin är sammanbunden med intressentteorin då intressentteorin försöker förklara relationen 
mellan företaget och sina intressenter, medan legitimitetsteorin visar olika strategier för 
företaget att legitimera sig gentemot intressenterna.53 Ett företag kan använda fyra olika 
strategier för att legitimera sig gentemot sin omgivning: 
− Första legitimitetsstrategin innebär att företaget ska informera och förklara för sina 

intressenter om genomförda samt planerade aktiviteter. 
− För det andra kan företaget använda en strategi för att ändra intressenternas uppfattning 

av företaget utan att förändra sitt eget agerande. 
− För det tredje kan företaget tillämpa en strategi där de påverkar intressenternas 

uppfattning genom att avleda uppmärksamheten från det aktuella området till ett annat 
område där företaget anser sig prestera bättre. 

− För det fjärde kan företaget försöka ändra intressenternas förväntningar på företagets 
prestationer och agerande om företaget anser att förväntningarna är för höga och 
svåruppnåeliga.54 

 
Miljöredovisning är ett sätt för företaget att genomföra dessa fyra strategier. I 
miljöredovisningen lyfter företaget gärna fram de positiva sidorna som t.ex. vilka miljö-
satsningar företaget har gjort och utmärkelser de har fått för sitt miljöarbete. Företagen 
fokuserar och lyfter fram det positiva i miljöredovisningen till exempel för att avleda 
uppmärksamheten från ett aktuellt problem.55 

                                                 
50 Deegan & Unerman, 2006 
51 Ibid. 
52 Citerad i Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and enviromental disclosures – a theoretical 
foundation. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 2002; 15, 3; Accounting & Tax Periodicals s.293 
53 Ljungdahl, 1999 
54 Deegan, 2002 
55 Deegan & Unerman, 2006 
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Den institutionella synen på legitimitet visar att förekomsten av miljö- och samhällsrelaterad 
redovisning kan förklaras med att sådan redovisning successivt etablerats som en 
redovisningsnorm. Även om företaget inte upplever någon fördel med miljöredovisningen 
redovisar man ändå för att följa trenden och uppnå legitimitet.56 Ur ett institutionellt 
perspektiv har företaget begränsade möjligheter att genomföra olika legitimitetsstrategier och 
de förväntas därför att anpassa sig efter de regler och normer som finns i deras verksamhets-
omgivning. Ur ett strategiskt perspektiv kan företaget använda sig av de fyra olika 
legitimitetsstrategierna för att uppnå legitimitet. Detta innebär således att både frivillig och 
reglerad information används i redovisningen för att legitimera sig.57 
 
Legitimitetsteorin och ett antal andra teorier som politiskt- och intressentteori anses vara 
system-orienterade teorier och definieras som: 

”a systems-oriented view of the organisation and society...permits us to focus on 
the role of information and disclosure in the relationship(s) between 
organisations, the State, individuals and groups”.58  

Det innebär att företaget påverkas av och i sin tur påverkar det omgivande samhället där 
företaget är verksamt. Både intressent- och legitimitetsteorin är två förklaringar till varför 
företagsledningen väljer att redovisa frivilliga miljöredovisningar.59 
 
Intressent- och legitimitetsteorin har utvecklats ur ”political economic theory”. Teorin anser 
att politik, ekonomi och samhället är bundna av varandra och ekonomiska frågor kan därmed 
inte bli undersökta utan att hänsyn tas till de politiska och sociala regler, samt normer som 
finns i företagens omgivning. Om företaget bryter mot dessa normer och krav kan de bli 
”straffade” i form av t.ex. regleringar, avgifter, dålig publicitet samt att allmänheten bojkottar 
deras produkter. Därför är det viktigt för företaget att uppträda i enlighet med samhällets krav 
och normer.60 

3.3 Institutionell teori 
Den institutionella teorin ligger bakom mycket av tankarna inom redovisningsforskning och 
inriktar sig på hur redovisningsnormer växer fram. Institutionell teori innebär att 
organisationers handlingsutrymme är begränsat till de normer och värderingar som finns i det 
omgivande samhället. Normer och värderingar uppfattas som givna, vilket medför att 
individer vanligen inte ens är medvetna om dess existens, de är som en naturlig del av livet. 
De samhällsgemensamma värderingarna är nödvändiga för att människor ska kunna leva och 
förstå varandra.61 Omgivningens normer kan visa sig på två olika sätt, antingen tekniska och 
ekonomiska krav eller sociala och kulturella krav. En organisation som anpassar sig till 
institutionella krav från omgivningen får socialt stöd, en rätt att verka som säkerställer 
organisationens överlevnad.62 
 

                                                 
56 Ljungdahl, 1999 
57 Deegan, 2002 
58 Ibid. s. 292 
59 Ibid. 
60 Deegan & Unerman, 2006 
61 Artsberg, 2005 
62 Hatch, 2002 
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Institutionell teori är på väg att bli ett av de dominerande teoretiska perspektiven inom 
organisationsteori och används i allt större utsträckning inom redovisningsteori, för att studera 
användandet av redovisning i organisationer. Skälet till den institutionella teorins popularitet 
hos forskare som undersöker företags frivilliga redovisning är att teorin är ett bra komplement 
till legitimitets- och intressentteori, i förståelsen om hur företag reagerar på förändringar av 
sociala och institutionella påtryckningar. Teorin kopplar även samman företagens 
praktiserande av redovisning till omgivningens värderingar och behovet av dess acceptans för 
att bibehålla legitimitet.63 
 
Institutionell teori kan indelas i tre typer av institutionell likformighet; tvingande institutionell 
påverkan, mimetisk institutionell påverkan och normativ institutionell påverkan, vilka hänför 
sig till att förklara varför organisationer tenderar att forma sig som omgivande 
organisationer64. Tvingande institutionell påverkan innebär att organisationen endast förändrar 
den frivilliga redovisningen genom påtryckningar från de intressenter som de är beroende av. 
Den frivilliga redovisningen av miljö och sociala värderingar utformas därför i linje med de 
inflytelserika intressenternas förväntningar.65 Yttre påtryckningar på organisationen om att 
anpassa sig till regler och arbetssätt som av omgivningen uppfattas som viktiga kommer 
främst från myndigheter, handelsorganisationer, leverantörer och konsumenter66. Mimetisk 
institutionell påverkan uppstår då organisationer verkar i en osäker miljö och det råder 
tvetydighet om hur organisationen ska fungera. Det leder till att organisationer tenderar att 
imitera varandra när det är mest rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv att göra som andra 
organisationer gör då det råder osäkerhet om vad som är det bästa sättet.67 Ur 
konkurrenssynpunkt väljer organisationer redovisningsval därför att andra organisationer 
tillämpar de och dem vågar inte riskera sin legitimitet gentemot omgivningen genom att inte 
göra som andra företag. Att snabbt införa icke lagstiftade redovisningsprinciper som andra 
ledande organisationer tillämpar leder till att organisationen bibehåller eller till och med ökar 
sina konkurrensfördelar. Normativ institutionell påverkan uppstår genom påtryckningar från 
omgivningen om att organisationen ska tillämpa en viss redovisningsteknik, vilket sker via 
exempelvis standarder. Frivilliga redovisningstekniker har sin grund i kulturella förväntningar 
inom ett arbetsområde om hur företag skall redovisa. De normer som finns leder till en 
gemensam syn på önskan och nödvändigheten att tillhandahålla betydelsefulla intressenter 
med miljöinformation. Miljöinformationen publiceras sedan i frivilliga företagsrapporter.68 
 
När ett företag organiseras kring sociala, politiska och kulturella krav genom någon av de tre 
formerna av institutionella påtryckningar, anses organisationen vara institutionaliserad. De 
avseenden då omgivningen genom institutionellt inflytande påverkar organisationen är 
exempelvis genom myndigheter, lagar, yrkesgrupper, intressegrupper och den allmänna 
opinionen.69 

                                                 
63 Deegan & Unerman, 2006 
64 Hatch, 2002 
65 Deegan & Unerman, 2006 
66 Nicolaou, 1999 
67 Powell och DiMaggio, 1991 
68 Deegan & Unerman, 2006 
69 Hatch, 2002 
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3.4 Frivilliga regelverk och riktlinjer för miljöre dovisning 

3.4.1 Global Reporting Initiative, GRI 
GRI startades 1997 som ett led av det ökade intresset för miljöredovisningar. GRI tillkom 
efter ett samarbete mellan den amerikanska organisationen Coalition for Environmentally 
Responsibly Economies, CERES och FN:s miljöprogram UNEP. Syftet med GRI är att skapa 
likartade hållbarhetsredovisningar och göra det lättare för intressenterna att bedöma och 
jämföra företagen ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är ett bra 
hjälpmedel för företagen att redovisa hållbarhet och målet är att skapa ett internationellt 
ramverk. GRI gav ut sina första riktlinjer 1999 och i oktober 2006 presenterades den tredje 
generationens riktlinjer, G3. Dessa riktlinjer består av ett antal principer som skall ge en bild 
av företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer. Tillsammans bildar 
riktlinjerna en ”Tripple Bottom Line-redovisning” som är en formel för hållbar utveckling.70  

3.4.2 Global Compact, GC 
I ett samarbete mellan FN, näringslivet och övriga samhället presenterades år 2000 tio 
principer inom området miljö, mänskliga rättigheter, arbete och anti-korruption, som kom att 
kallas Global Compact. Målet med principerna är att med hjälp av dem bygga upp social 
legitimitet inom företag och på de marknader de verkar. Företag kan på frivillig basis ansluta 
sig till GC och implementera principerna. GC är inget reglerande instrument utan efterlevnad 
av principerna bygger på tilltro från det omgivande samhället. De som följer GC måste 
däremot kommunicera med sina intressenter om hur företaget uppfyller principerna genom 
exempelvis finansiella- eller hållbarhetsrapporter. Miljöområdet består av tre principer, där 
grundvärdena är att: 
− Företag ska vidta försiktighet vid närmande av miljömässiga utmaningar. 
− Åta sig verksamheter för främjande av miljömässigt ansvar. 
− Uppmuntra utvecklingen och spridningen av miljövänliga teknologier. 71 

3.4.3 Internationella Standardiseringsorganisatione n, ISO  
Bristen på enhetliga regler och terminologi för företag och dess miljöarbete ledde till 
framväxten av ISO. Standarderna i ISO-14000 serien är ett verktyg till organisationer för att 
kunna kontrollera sina direkta och indirekta miljöaspekter och förbättra sin miljöprestanda. 
ISO-14001 är ett miljöledningssystem för hur företag kan planera, genomföra, följa upp och 
förbättra sitt miljöarbete och minska sin miljöbelastning. Med hjälp av miljöledningen kan 
företag bidra till hållbar utveckling, förbättra miljökommunikationen med sina intressenter 
samt vara ett bra komplement till befintlig reglering. Miljöledningssystemet skall anges i den 
miljöpolicy som organisationen tar fram.72 Företag kan få sin verksamhet certifierad av 
oberoende kontrollanter och på så vis visa sina intressenter att företaget tar sitt miljöansvar, 
däremot finns inget krav på någon extern rapportering73. 

3.4.4 Eco Management and Audit Scheme, EMAS 
EMAS har fått den svenska översättningen EU:s miljöstyrnings- och miljörevisions-
förordning. EMAS tillkom som en del i EU:s arbete mot en hållbar utveckling med avsikten 

                                                 
70 www.globalreporting.org/Home 22/3 kl. 11.00 
71 http://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/gc_brochure_final.pdf, 17/3 kl. 09.00 
72 http://www.sis.se/PDF/om_iso14000-serien.pdf, 17/3 kl 10.00 
73 Bergström et al., 2002 
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att stimulera företag till att arbeta och vidareutveckla sitt miljöarbete utöver vad lagen 
kräver.74 Kraven för registrering hos EMAS är att organisationen gör en miljöutredning, 
utarbetar ett miljöledningssystem, inför en miljörevision samt utarbetar en miljöredovisning 
som sedan ska granskas årligen av en miljökontrollant. EMAS bygger på ISO-14001 och har 
samma krav som ISO-14001, men EMAS kräver att företagen upprättar en offentlig 
miljöredovisning som riktar sig till allmänheten. Varken EMAS eller ISO-14001 skildrar 
miljöpåverkan från organisationen utan inriktar sig på att organisationen har ett strukturerat 
miljöarbete, där jämförelser mellan årliga miljöredovisningar kan visa på förbättrade eller 
försämrade miljöprestationer.75 Att ansluta sig till EMAS kan medföra strategiska fördelar då 
ett företag visar för sina intressenter att de tar sitt ansvar och arbetar för en bättre miljö76.  

Figur 2. Egen tolkning av teorins koppling till miljöredovisningens framtagning. 

3.5 Sammanfattning Teori 
Utgångspunkten i intressentteorin är att företagen integreras med sina intressenter, som 
exempelvis kan vara aktieägare, långivare, stat och kommun, medarbetare och kunder. 
Företagens mål är att tillgodose intressenternas krav, men det är problematiskt då 
intressenterna ställer olika krav.77 Intressentteorin kan delas upp i två olika perspektiv. Det 
första perspektivet är ”Det etiska perspektivet”, som innebär att organisationen behandlar 
samtliga intressenter lika oavsett vilket inflytande de har. Det andra perspektivet ”Det 

                                                 
74 http://www.emas.se/shortemas.asp, 19/3 kl 11.00 
75 Bergström et al., 2002  
76 http://www.emas.se/shortemas.asp, 19/3 kl 11.00 
77 Ax et al., 2005  
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styrningsinriktade perspektivet” delar däremot in intressenterna i olika grupper, och företaget 
ska i första hand tillfredsställa de primära intressenterna som är ägarna och kreditgivarna.78 
 
Legitimitetsteorin förklarar varför företag redovisar frivillig information. Studier visar att den 
främsta orsaken är ett sätt för organisationen att legitimera sig gentemot sin omgivning.79 
Legitimitetsteorin och intressentteorin är sammanbundna då intressentteorin försöker förklara 
relationen mellan organisationen och dess intressenter, medan legitimitetsteorin visar vilka 
strategier företaget kan använda sig av för att legitimera sig gentemot dessa intressenter.80  
 
Institutionell teori förklarar att det är normer, krav och värderingar som finns i företagets 
verksamhetsomgivning som styr deras redovisningsval81. Institutionell teori delas in i tre 
typer; tvingande institutionell påverkan, mimetisk institutionell påverkan samt normativ 
institutionell påverkan82.    
 
Tvingande institutionell påverkan innebär att organisationen förändrar den frivilla 
redovisningen genom påverkan från de primära intressenterna83. Mimetisk institutionell 
påverkan medför att organisationer tenderar att imitera varandra då de verkar i en osäker 
ekonomisk miljö84. Normativ institutionell påverkan uppstår när omgivningen ställer krav på 
att organisationen tillämpar en viss redovisningsform vilket förekommer genom standarder85. 
 
Det finns flertalet regelverk och riktlinjer som företag kan följa i framtagningen av sin 
miljöredovisning, vilka exempelvis är: 

− Global Reporting Initiative, GRI  
− Global Compact, GC 
− Internationella Standardorganisationen, ISO 
− Eco Management Audit Scheme, EMAS  

 
 

                                                 
78 Deegan & Unerman, 2006 
79 Ibid. 
80 Ljungdahl, 1999 
81 Artsberg, 2005 
82 Hatch, 2002 
83 Deegan & Unerman, 2006 
84 Powell och DiMaggio, 1991 
85 Deegan & Unerman, 2006 
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4 Empiri 
I empirin kommer en kort presentation av respektive företag som sedan följs av det empiriska 
resultatet från våra intervjuer. Sammanställningen av empirin görs utifrån stegen Varför, Till 
Vem, Vad och Hur  som vanligtvis används vid framtagning av miljöredovisning.  

4.1 Volvo 
Volvo är leverantör av kommersiella transportlösningar såsom lastbilar, bussar och 
anläggningsmaskiner. Lastbilar är Volvos största affärsområde med 2/3 av den totala 
omsättningen som år 2007 låg på 284 miljarder kronor. Inom Volvokoncernen finns 
varumärken som Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar, Mack Truck, Nissan Diesel, Renault 
Truck, Volvo Aero och Volvo Penta. Volvo har över 100 000 anställda, tillverkning i 19 
länder och försäljning i 180 länder. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.86  
 
Malin Ripa arbetar som Director Public Affairs på Volvo AB och har tidigare varit VD för ett 
utbildningsföretag som utbildar inom kvalitets- och miljöfrågor. Ripa har en utbildnings-
bakgrund som civilingenjör och civilekonom med inriktning mot miljö. Idag jobbar hon 
mycket med Corporate Social Responsibility, CSR frågor och ansvarar för utgivningen av 
hållbarhetsrapporten.  

4.1.1 Varför 
Volvo AB började miljöredovisa 1996 och miljöredovisningen har sedan dess varit integrerad 
med årsredovisningen framtill 2007-2008, då de separerade årsredovisningen och hållbarhets-
rapporten i två skilda dokument. Anledningen till att Volvo började redovisa rapporterna i två 
dokument var att de tillsammans omfattade för många sidor. Enligt Ripa var det ett strategiskt 
beslut att frivilligt börja miljöredovisa, samt en fråga om trovärdighet. Det finns outtalade 
krav och förväntningar från det omgivande samhället om att upprätta någon form av 
hållbarhetsredovisning. Dessutom säger hon att investerarna kräver någon form av miljö-
redovisning och som ett börsbolag går det inte att säga att de inte har en miljöredovisning. 
Ripa berättar att miljöarbetet handlar väldigt mycket om att vara transparent, visa vad de gör 
och visa på förbättringar. Det är också viktigt för Volvo att jobba med ”tripple bottom line” 
och att ha ett aktivt miljöarbete.  

4.1.2 Till vem 
Enligt Ripa är deras primära intressenter för miljöredovisningen etiska investerare, ägare, 
anställda och samhället i övrigt. Många av deras ägare är etiska investerare som värnar om 
miljön, mänskliga rättigheter och placerar i företag som tar samhällsansvar. Intresset för 
sociala- och miljömässiga faktorer ökar bland investerare och det blir alltmer viktigt att visa 
det miljöarbete som bedrivs. Även anställda är en viktig intressentgrupp, det handlar om att de 
ska vara stolta över att jobba på Volvo. Det är viktigt för Volvo att bygga varumärket 
gentemot dem samt mot studenterna. Studenter är den största målgruppen sett till antalet 
läsare av hållbarhetsrapporten och det är viktigt för dem att jobba på ett företag med bra 
värderingar tror hon.  

                                                 
86 http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/Volvo+Group/, 14/3 kl 13.00 
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4.1.3 Vad  
Volvo AB har en miljöchef som samlar in miljödata från deras ca 60 produktionsanläggningar 
runtom i världen och de rapporterar årligen in olika slags miljödata som ligger i grund för 
miljörapporten. Det är viktigt att redovisa hur Volvo jobbar med att minska sin negativa 
miljöbelastning, både på produkterna men även i produktionen. Volvo måste kontinuerligt 
fokusera på var de har störst miljöbelastning och var de har störst chans att påverka. Det är de 
två företeelserna som ligger till grund för miljöredovisningen berättar Ripa. Det är inte 
relevant att Volvo har gjort t.ex. tre livscykelanalyser på deras fordon för det ger inte en 
konkret miljöförbättring, men kan de minska bränsle förbrukningen med en procent på sina 
lastbilar bidrar det till en förbättring för miljön. Volvo måste fokusera på de stora delarna, för 
annars skulle de kunna skriva ett dokument på tusen sidor på allt det de gör säger hon. Även 
intressenterna påverkar innehållet och får lämna synpunkter på miljöredovisningen. Det är 
viktigt att beakta intressenternas åsikter för ingen skulle vilja åka runt i en Volvo lastbil om 
Volvo skulle använda sig av barnarbete i fabrikerna eller ha lastbilar med väldigt höga utsläpp 
säger Ripa. Viktiga händelser som har skett under året samlas in och om det har varit 
diskussion kring en fråga som många har kommenterat redovisar Volvo det i 
hållbarhetsrapporten.  
 
Enligt Ripa är den främsta fördelen med miljöredovisningen att de kan hänvisa till 
hållbarhetsrapporten och det medför en enorm tidsbesparing. Volvo får många frågor för sitt 
arbete inom miljö- och hållbarhetsområdet och då kan de hänvisa till dokumentet. Ripa tror 
inte att det finns någon nackdel med att miljöredovisa, men på GRI kan man ha många 
synpunkter. Volvo påverkas även av innehållet i konkurrenternas miljöredovisning då de 
startar arbetet med en analys och en bench marketing. Ripa säger att de tar alltid minst en koll 
per år och tittar på konkurrenterna och framförallt på företag som har fått utmärkelser för sina 
rapporter, exempelvis SKF som alltid får priser för sin hållbarhetsredovisning. 

4.1.4 Hur 
Volvo följer GRI:s riktlinjer där de är tillämpliga och har dessutom Automotive Indicators för 
sin bransch, de stödjer även Global Compact. I GRI finns krav på att redovisa exempelvis 
ålder, kön och utbildning men i USA är det omöjligt att redovisa dessa faktorer enligt Ripa. 
Det går inte fråga någon hur gamla dem är för det är tjänstefel, men här i Sverige är det ju 
inga konstigheter säger hon. Det är därför viktigt att beakta dessa skillnader när man redovisar 
menar hon. Hållbarhetsredovisningen enligt GRI sträcker sig över flera områden och är mer 
beskrivande samt vänder sig mot investerare, den är lite visionär och kan ses ur ett risk-
perspektiv som visar investerarna det arbete som görs eftersom de vill ha avkastning på sitt 
kapital menar Ripa. Volvo AB har inte fått några utmärkelser för sin miljöredovisning då den 
har varit integrerad med deras Årsredovisning. Ripa berättar att Volvo däremot oftast ligger 
väldigt högt globalt med sin årsredovisning och hamnar alltid bland de tio bästa i världen.  
 
Ripa tror privata bolag miljöredovisar för att de är utsatta för en hårdare granskning än 
kommunala bolag. Hon tycker att det borde vara självklart att kommunala bolag miljö-
redovisar, men att de kanske inte har de resurser som krävs.  

4.2 SCA 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA är ett konsumentvaru- och pappersföretag som 
producerar och säljer personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, 
tryckpapper och trävaror. SCA består av fyra verksamhetsområden: Personliga hygien-
produkter, Mjukpapper, Förpackningar och Skogsindustriprodukter. Bland varumärkena finns 
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exempelvis Edet, Libero, Libresse, Tork och Tena. SCA är verksam i över 90 länder och har 
tillverkning i cirka 40 länder. Koncernens huvudkontor är beläget i Stockholm. SCA har cirka 
50 000 anställda och årsomsättningen år 2007 var 106 miljarder kronor.87  
 
Helen Jakobsson började på SCA 1995 och arbetade redan då med miljöfrågor inom 
mjukpappersdivisionen. Jakobsson har idag befattningen Chemical Manager inom 
Environment and Product Safety (miljö- och produktsäkerhet) och har en utbildningsbakgrund 
som biolog. Hon jobbar inom Personal Care med kemikalie- och arbetsmiljöfrågor och har 
även andra uppgifter inom miljöområdet. Det finns fyra divisioner på företaget; personal care, 
mjukpapper, skog och förpackningar. 

4.2.1 Varför 
SCA började med sin frivilliga miljöredovisning under tidigt 1990-tal när det var väldigt 
aktuellt med miljöfrågor. För SCA var det, som ett börsnoterat företag självklart att visa att de 
hade ett aktivt miljöarbete och arbetade långsiktigt med hållbarhet. Jakobsson säger att det 
förväntas av omgivningen och samhället att SCA har en miljöredovisning, det skulle väcka 
konstiga reaktioner annars och det har idag blivit en slags norm att upprätta en frivillig 
miljöredovisning. 

4.2.2 Till vem 
Enligt Jakobsson vänder sig deras miljöredovisning till kunder, konsumenter, aktieägare och 
anställda. När hon säger kunder menar hon Customers och då är det stora kedjor som 
exempelvis ICA och Coop, medan Consumers är slutkonsumenterna. Det är framförallt de 
stora kedjorna som ställer krav och driver miljöarbetet. Att Customers är viktiga intressenter 
för miljöredovisningen beror på att de är drivande och kräver att företaget har ett aktivt 
miljöarbete. Hon kan inte riktigt säga vilka intressenter som har mest inverkan på SCA:s 
miljöredovisning men hon nämner att dem som jobbar aktivt inom ett visst affärsområde 
känner krav på miljö- och hållbarhetsarbetet från framförallt Customers. Jakobsson tillägger 
att även ägarna är viktiga, men det kanske inte är så tydligt uttalat att ägarna är målgruppen 
för miljöredovisningen, däremot växer intresset från etiska investerare som efterfrågar miljö- 
och hållbarhetsredovisningar. Etiska investerare utgör idag cirka 10 % av det totala ägandet i 
SCA.  

4.2.3 Vad 
Det är inte specifikt i Göteborg som SCA skriver hållbarhetsredovisningen utan det är från 
koncernens huvudkontor i Stockholm. De har givetvis en påverkan i Göteborg men själva 
arbetet är initierat från huvudkontoret. Innehållet i miljöredovisningen påverkas bland annat 
av världsnaturfonden och miljöorganisationer inom de olika affärsområdena, där det är 
mycket nätverksjobb. Enligt Jakobsson är den största fördelen med att miljöredovisa att SCA 
kommunicerar det jobbet som görs och att de gör det på ett öppet och transparent sätt. Hon ser 
inga nackdelar eller risker med att miljöredovisa utan tycker att det är bara positivt.  
 
Jakobsson anser att investerarna har starkt uttalade krav på miljöredovisningen och att den 
upprättas. Vidare skall den även vara lätt tillgänglig och följa de normer som finns. Hennes 
egen uppfattning om vad som är viktigast att redovisa i en miljöredovisning är att SCA visar 
på hela kedjan och att de har ett miljöarbete i företagets alla led. Både från deras egen råvara 
men även i fallet personal care där SCA köper in mycket material. Då blir miljöarbetet 

                                                 
87 http://www.sca.com/sv/Om_SCA/Kortfakta_om_SCA/, 14/3 kl 14.00 
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gentemot leverantörer väldigt viktigt och hela vägen därifrån till SCA:s egna produktion och 
den färdiga produkten. SCA koncentrerar sig främst på de områden där de har störst 
miljöpåverkan och jobbar i ett livscykelperspektiv så att de arbetar på rätt ställe berättar hon. 
En annan viktig del är att ha uppföljning med siffror och en årlig rapportering med system där 
rapportering sker enligt givna normer. Hon tror att det är grunden i miljöarbetet att ha den 
typen av uppföljning. Energi förbrukningen är väldigt viktig för SCA både ur miljömässigt 
och ekonomiskt hänseende. Att kunna använda energin på ett effektivt sätt och titta på 
alternativa energikällor medför minskade kostnader samtidigt som de värnar om miljön.  
 
Jakobsson tror inte att SCA påverkas av innehållet i konkurrenternas miljöredovisning utan 
SCA har bestämt sig för hur de vill redovisa, men poängterar att hon inte vet i vilken 
utsträckning huvudkontoret i Stockholm tittar på konkurrenternas rapporter. Konkurrenterna 
till SCA är globala och ofta väldigt svåra att jämföra. Deras konkurrenter ser olika ut och 
SCA är ganska unika då de har allt ifrån skogsråvaran till väldigt konsument inriktade 
produkter. 

4.2.4 Hur 
Vid utformningen av hållbarhetsredovisningen följer SCA GRI:s riktlinjer där de är 
tillämpliga. SCA följer EMAS på deras mjukpappersbruk och förpacknings del, fabrikerna 
inom SCA Personal Care är certifierade enligt ISO 14001. SCA har fått många utmärkelser 
genom åren för sin hållbarhetsredovisning och de finns med i hållbarhetsrapporten. Jakobsson 
tycker det är väldigt positivt att uppmärksamma de utmärkelser som tilldelats, det blir en sorts 
belöning för dem som dagligen jobbar med miljöarbetet och ger självklart också positiv 
publicitet i medierna. 
 
Jakobsson tror att anledningen till att de privata bolagen har en miljöredovisning kan bero på 
att det är en annan konkurrens situation i den privata sektorn där miljöfrågan kan vara något 
att konkurrera om. Att det är en hård konkurrens driver privata bolag till att miljöredovisa 
medan kommunala bolag kanske inte ser vikten av det på samma sätt. 

4.3 HFAB 
Halmstads Fastighets AB, HFAB är Halmstad kommuns största fastighetsbolag med över 
9800 hyresrätter och 300 lokaler. HFAB är ett helägt aktiebolag till Halmstadskommun. 
Verksamheten i HFAB är uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler inom 
Halmstadskommun.88 HFAB arbetar aktivt för miljön och fick 2006 SABO (Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsförening) miljöpris för deras arbete för hållbar lokal utveckling. HFAB 
har 55 anställda och hade 2007 en omsättning på 578 miljoner kronor.89 
 
Ulrika Nilsson började på HFAB 1999 och det var då hon kom i kontakt med frivillig miljö-
redovisning. Tidigare har Ulrika arbetat med lagstadgade miljörapporter till länsstyrelsen. 
Nilsson arbetar som miljö- och kvalitetsledare och är utbildad kemiingenjör, vilket hon 
kompletterat med kurser i ekonomi. Hon har även på senare år läst kurser till miljörevisor och 
kvalitetsrevisor.  

                                                 
88 http://www.hfab.se/geninfo.asp?oid=1029, 14/3 kl 13.00 
89 http://www.hfab.se/PDF/arsredovisning_2007.pdf, 14/4 kl 09.00 
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4.3.1 Varför 
HFAB har jobbat med publika miljöredovisningar sedan 1997. Presentationen har skiftat 
mellan åren, den har varit både fristående och integrerad i årsredovisningen, men sedan 2006 
presenteras den som en hållbarhetsredovisning. Skälet till att HFAB började med frivillig 
miljöredovisning var ett långsiktigt arbete som de ville förmedla och visa. Företaget ville visa 
att de arbetade aktivt med miljöfrågorna och genom miljöredovisningen kunde de visa sin 
omgivning att så var fallet. Att miljöredovisa menar Nilsson även sporrar medarbetarna i 
företaget. Initiativtagaren till miljöredovisningen var den dåvarande VD:n som ville lyfta fram 
och visa miljöarbetet. Nilsson tycker inte att det finns någon intressent som har något uttalat 
krav på att en miljöredovisning skall finnas och hur den ska vara formulerad, många 
intressenter vet inte ens om att HFAB har någon miljöredovisning. Att miljöredovisa kräver 
stora resurser, men miljöredovisningen är även ett sätt för företaget att marknadsföra sig.  
 
För fem år sedan valde Nilsson att publicera miljöredovisningen på Internet istället för att 
trycka den. Då tyckte ägarna att den skulle tryckas istället, vilket därefter gjordes. Skälet var 
enligt Nilsson att ägarna var stolta över att HFAB hade en miljöredovisning, vilket många 
andra företag inte hade. Idag vill Nilsson återigen styra in mot Internet då hon ser det som ett 
onödigt slöseri med pengar och framförallt resurser i form av träd.  

4.3.2 Till vem 
Nilsson anser att de viktigaste mottagarna av miljöredovisningen är ägare, kreditgivare och 
hyresgäster. Att de från 2006 återigen började publicera en separat hållbarhetsredovisning 
innefattande miljö berodde på att de ville lyfta fram miljöfrågorna och lättare nå ut till 
hyresgästerna som sällan läser en årsredovisning då den är tung att läsa och ofta svår att 
förstå. Ägarna och kreditgivarnas efterfrågan tillfredsställs ofta genom den miljöinformation 
som läggs in i årsredovisningen. Bankerna är intresserade av arbetet med fastighetsbeståndet 
när det gäller PCB, asbest och radon. Nilsson vill genom hållbarhetsredovisningen nå den 
gemene människan, därför är det viktigt med utformningen för att även tilltala dem.  
 
HFAB köper i dagsläget in all sin fastighetsskötsel och miljöredovisningen kan fungera som 
ett påtryckningsmedel mot underentreprenörer för att de ska ta sitt miljöansvar och tänka 
igenom vilka fordon och drivmedel de använder. Därför tycker Nilsson det är viktigt att visa 
de att HFAB arbetar aktivt för miljön.  

4.3.3 Vad 
Det som Nilsson tycker är viktigast att förmedla genom miljöredovisningen är att berätta om 
hur året har varit, lyfta fram olika händelser, både bra och dåliga. Nilsson poängterar att det är 
viktigt att lyfta fram även det negativa. Utifrån hur företaget agerar behöver en händelse inte 
vara negativ, utan avgörande är hur den angrips. Däremot får händelsen inte vändas till 
positivt om den verkligen är negativ. Det är företaget som sätter upp mål om vad 
hållbarhetsredovisningen skall innehålla och i det arbetet har Nilsson en nyckelroll. De 
fördelar som Nilsson ser med att miljöredovisa är att sprida budskap, att HFAB är duktiga när 
det gäller miljöfrågor och att de arbetar aktivt med miljön. En annan fördel som hon tycker är 
positivt är att de måste planera inför kommande år. Det måste finnas nya saker att redovisa 
och det måste ske en utveckling som ger stimulans i arbetet. Nilsson ser inte någon direkt 
nackdel med att miljöredovisa. Däremot skulle glädjen i att miljöredovisa påverkas om det 
skulle vara för mycket negativa händelser. Nilsson berättar att HFAB:s största miljöpåverkan 
är energi, vilket får ett stort utrymme i miljöredovisningen, hur HFAB arbetar med olika 
energislag och att bli mer energieffektiva. I miljöredovisningen redovisas även 
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koldioxidutsläpp och arbetet med utfasning av miljöfarliga ämnen. Svårigheten med 
miljöredovisning är inte vad som skall redovisas utan att få fram siffror på saker som kan vara 
med i miljöredovisningen. Vad andra företag väljer att ta med i sin miljö- och hållbarhets-
redovisning intresserar och inspirerar Nilsson om vad de kan ta med i sin redovisning. Hon 
ser vad andra har med och vilka saker de mäter, däremot ser hon ingen vits med jämförelser 
då exempelvis fastighetsbestånd ser annorlunda ut och nyckeltal beräknas på skiljda sätt.  
 
För att aktivera intressenterna och ta reda på vad de tycker är viktigt att redovisa kommer 
2007 års hållbarhetsredovisning att försöka locka in läsarna på Internet där de ska svara på en 
enkät om vad de tycker är viktigt att redovisa. Då redovisningen bygger på frivillighet ställs 
det inga direkta krav på vad som skall finnas med, därför ser Nilsson det som ett bra sätt att 
engagera läsarna i hållbarhetsredovisningens framtida innehåll genom att få läsarna att svara 
på enkäten. Då hyresgästernas behov skiljer sig från andra intressenters behov ser hon att 
HFAB i framtiden kommer ha anpassade redovisningar till sina olika intressenter.  

4.3.4 Hur 
HFAB följer inte något större frivilligt regelverk vid framtagningen av sin miljöredovisning 
men de följer emellertid ISO 14001 i sitt arbete. Däremot säger Nilsson att de inspireras av 
EMAS och SABO:s riktlinjer. Hon berättar även att de har börjat titta på GRI:s riktlinjer när 
det gäller hållbarhetsredovisning och tror att HFAB kommer att följa GRI i framtiden. Nilsson 
ser även framför sig att det kommer att finnas två olika hållbarhetsredovisningar beroende på 
vilken intressent som är mottagare. Hon framför vikten av att ha en redovisning som är 
anpassad till mottagaren och som uppfyller de behov som finns. År 2006 fick HFAB en 
utmärkelse av SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, för sitt hållbarhets-
arbete där miljöredovisningen ingår, vilket är något som Nilsson är mycket stolt över. SABO 
delar varje år ut ett miljöpris i sin bransch och år 2006 var temat hållbarhet.  
 
När det gäller kommunala och privata bolag tycker Nilsson att de kommunala bolagen borde 
vara duktigare på att miljöredovisa och borde gå i täten. Idag är det de stora privata bolagen 
som gör det. Hon tycker även att de kommunala bolagen borde visa kommuninvånarna mer 
vad de gör samtidigt som invånarna borde visa ett större intresse. I sin helhet tycker Nilsson 
att målgrupperna för privata och kommunala bolag i stort sett är lika. 

4.4 VöFAB 
Växjö Fastighetsförvaltning AB, VöFAB bildades 1990 och är dotterbolag till Växjö 
kommunföretag AB som i sin tur är helägt bolag av Växjö kommun. VöFAB förvaltar skolor, 
förskolor, idrottsanläggningar, kontor och föreningslokaler inom Växjö stad. VöFAB har 
ansvaret för kommunens lokalförsörjning, har 60 anställda och en omsättning på över 190 
miljoner kronor.90 
 
Isaksson började arbeta med miljöfrågor när VöFAB:s miljöprogram  lanserades 1996. 
Isaksson är ekonomiassistent i grunden och har under åren kompletterat med olika 
miljöutbildningar. Det är hon som har ansvaret i framtagningen av den frivilliga 
miljöredovisningen.  

                                                 
90 http://www.vofab.se/, 14/3 kl 15.00 
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4.4.1 Varför 
VöFAB började med sitt miljöprogram 1996. Det var under den perioden återvinning började 
diskuteras flitigt. Den dåvarande chefen ansåg att det var viktigt att börja arbeta med miljön 
och redovisa detta arbete. Det var inget krav från kommunen utan det kom inifrån 
organisationen. Enligt Isaksson uppfattades det som ett bra sätt att påverka sina hyresgäster 
som till stor del utgörs av skolor och förskolor. Det drogs igång tävlingar bland skolorna och 
förskolorna, med priser till de som lyckades bäst med återvinning. Att få barnen att börja 
återvinna tror Isaksson är ett bra sätt att förmedla vikten av miljöarbetet till barnens föräldrar. 
Ett annat skäl till varför VöFAB började miljöredovisa 1996 var att det gav en profilerings-
möjlighet gentemot andra företag. Miljöarbetet och miljöredovisningen är kostnads- och 
tidskrävande, men Isaksson tycker att arbetet ska börja på det kommunala och statliga planet 
då den offentliga sidan ska vara en föregångsbild och föregå med gott exempel. Därför är 
arbetet med miljön något som får kosta. Samtidigt kan miljöarbetet även medföra besparingar 
i form av minskad förbrukning vilket leder till minskade kostnader. Isaksson anser att det inte 
finns krav från det omgivande samhället att de ska ha en miljöredovisning, det är helt enkelt 
inget som efterfrågas.  

4.4.2 Till vem 
VöFAB:s miljöredovisning vänder sig i första hand till deras hyresgäster som är skolor, 
förskolor och idrottsanläggningar. Miljöarbetet som sker är till stor del ute på anläggningarna 
och berör personal och elever. Isaksson menar att det därför är viktigt att intressenterna 
informeras om vad som sker då de utgör en stor del av miljöarbetet. Hon framhåller även 
deras moderbolag Växjö kommunfastigheter AB och kommunen. Kommunens roll är att de är 
den huvudsakliga hyresgästen och slutlig ägare till Växjö kommunfastigheter AB. På senare 
år har även bankerna visat intresse för miljöredovisningen. I samband med utlåning vill 
bankerna ha årsredovisningen som underlag, då har de ibland efterfrågat en miljöredovisning 
om det finns. Isaksson poängterar att det inte händer varje gång, men bankerna frågar ibland 
om de har en miljöredovisning. Miljöredovisningen vänder sig inte till allmänheten, utan där 
allmänheten i så fall kommer in i bilden är enligt Isaksson när föreningslivet hyr lokaler och 
så givetvis genom personal och elever på anläggningarna.  

4.4.3 Vad 
Nya förslag på vad som skall miljöredovisas initieras främst från ledningsgruppen. Även 
anställda kommer med förslag, men det är inte så vanligt förekommande. Innehållet i 
miljöredovisningen påverkas även av det arbete som bedrivs på anläggningarna, då 
framstegen där är det som sedan presenteras i miljöredovisningen. Det är något som kostar 
pengar, vilket gör att miljöarbetet tar tid. Vad andra företag väljer att ha med i sin 
miljöredovisning ger enligt Isaksson nya infallsvinklar. De använder kanske en annan layout, 
har med andra saker och lägger upp det på ett annat sätt.  
 
Miljöredovisningen är uppdelad i åtta olika områden och det är utifrån de åtta områdena 
miljöarbetet sker. Områdena som presenteras i miljöredovisningen är bland annat energi, 
vatten och avlopp, avfall och transporter. För varje område sätts det upp mål och därefter 
presenteras vilka åtgärder som gjorts för att uppnå de angivna målen. Växjö kommun har krav 
på miljöarbetet genom sitt arbete med Eco-budget, men ställer inga krav på själva 
miljöredovisningen och vad den ska innehålla. Att VöFAB ska följa Eco-budget innebär att de 
ska strukturera, styra och följa upp miljöarbetet och sina miljöeffekter. Eco-budget är en följd 
av mål och riktlinjer som tillkom i samband med kommunens arbete med agenda 21.  
 



Miljöredovisning – En jämförelse mellan kommunala och privata aktiebolag 

Empiri 
 

 25 

Den största fördelen Isaksson ser med att miljöredovisa är att de överhuvudtaget gör något, till 
skillnad från att inte bry sig. Sett ur ett globalt perspektiv har kanske inte VöFAB:s 
miljöarbete så stor inverkan, men Isaksson menar att någonstans måste miljöarbetet börja, 
vilket kan inspirera fler. Isaksson kan inte se några nackdelar med att miljöredovisa, att det 
kostar pengar ser hon inte som något problem då det är ett arbete som är värt och får kosta 
pengar. Av de mål som VöFAB arbetar med är energieffektiviseringen det som medför störst 
besparingar samtidigt som minskat energiuttag minskar belastningen på det globala systemet. 
Isaksson framhåller även arbetet med att få ner koldioxidutsläppen, vilket VöFAB har arbetat 
med under många år genom att byta ut bilparken mot mer miljövänliga alternativ och planera 
sina transporter bättre.  

4.4.4 Hur 
VöFAB följer inte något frivilligt regelverk vid sin framtagning av miljöredovisning. Isaksson 
tycker det är en fördel att inte följa något frivilligt regelverk och de har på så vis frihet att 
utforma miljöredovisningen som de vill. Miljöredovisningen har skiftat över tiden, men 
VöFAB har på senare år hittat sin nisch hur det ska rulla på och miljöredovisningen är 
uppdelad efter de åtta mål där miljöpåverkan är som störst. VöFAB har inte fått några 
utmärkelser för sin miljöredovisning, men under 2007 blev de miljödiplomerade av Växjö 
kommun genom en miljörevision genomförd av konsultföretaget Miljöstrategen.  
 
Isaksson tror att syftet till att privata och kommunala bolag miljöredovisar främst skiljer sig åt 
när det gäller att vinna kunder. VöFAB har sin fasta kundkrets och är inte konkurrensutsatta 
på samma sätt som de privata bolagen. 
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5 Analys 
I analysen börjar vi med att jämföra empirin för de privata och  kommunala bolagen var för 
sig, för att sedan jämföra de privata och kommunala bolagen med varandra. Det görs utifrån 
rubrikerna Varför, Till  vem, Vad och Hur . Sedan jämför vi vår empiri med den teoretiska 
referensramen, vilket görs utifrån Intressentteori, Institutionell teori, Legitimitetsteori och 
Frivilliga regelverk.   

5.1 Jämförelse av empirin 

5.1.1  Varför 
Volvo började miljöredovisa 1996, det var i huvudsak ett strategiskt beslut samt en fråga om 
trovärdighet som fick Volvo att börja med frivillig miljöredovisning. För Volvo är det viktigt 
att ha transparens i sitt miljöarbete, samt att visa vilka förbättringar som har uppnåtts. 
Omgivningen förväntar sig att det ska finnas en frivillig miljöredovisning och dessutom 
kräver investerarna att Volvo ska ha en miljöredovisning, vilket är ett måste för ett börsnoterat 
företag. För SCA, som ett större börsbolag, var det självklart att börja med frivillig 
miljöredovisning i början av 1990-talet. Det var förväntningar från omgivningen och 
samhället som medförde att SCA började miljöredovisa och det har idag blivit en slags norm. 
För SCA är miljöredovisningen ett viktigt sätt att profilera sig och en del av företagets 
miljöarbete. 
 
HFAB började med publika miljöredovisningar 1997, med hjälp av den frivilliga miljö- 
redovisningen ville HFAB visa sin omgivning att de hade ett aktivt och långsiktigt 
miljöarbete. Miljöredovisningen motiverar medarbetarna i företaget och är ett sätt för HFAB 
att marknadsföra sig. HFAB har ingen intressent med uttalade krav på att en frivillig miljö-
redovisning skall upprättas. VöFAB började med frivillig miljöredovisning 1996 under en 
period då återvinningsfrågan var väldig aktuell och de ville redovisa sitt arbete för miljön. 
VöFAB anser att miljöredovisningen är ett bra sätt att påverka sina hyresgäster och profilera 
sig gentemot andra företag. VöFAB tycker att kommunala och statliga bolag borde börja med 
frivillig miljöredovisning och föregå med gott exempel. Det finns emellertid inget krav eller 
efterfrågan från omgivningen att VöFAB skall upprätta en frivillig miljöredovisning.  
 
Volvo och SCA anser att som större börsbolag finns det förväntningar från omgivningen och 
samhället att de ska upprätta en frivillig miljöredovisning och det är ett sätt för dem att visa 
transparens. HFAB och VöFAB har inte några krav från omgivningen om att upprätta en 
miljöredovisning, däremot vill de visa att de har ett aktivt miljöarbete som de förmedlar till 
sin omgivning.  

5.1.2 Vem 
Volvos primära intressenter för miljöredovisningen är ägare, anställda, etiska investerare och 
samhället i övrigt, för vilka det är viktigt att redovisa miljöarbetet. Studenter är en annan 
viktig intressentgrupp, då de är framtida potentiella medarbetare. Intresset för miljöfrågor 
ökar bland investerarna och alltfler efterfrågar en miljöredovisning. SCA:s viktigaste 
målgrupp för sin miljöredovisning är konsumenter och kunder. Det är de som driver 
miljöarbetet och kräver att SCA har en miljöredovisning. Andra viktiga målgrupper för miljö- 
och hållbarhetsredovisningar är anställda, ägare och etiska investerare. Etiska investerare har 
på senare år visat ett ökat intresse för SCA:s miljö- och hållbarhetsredovisning.  
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HFAB:s viktigaste målgrupp för deras miljöredovisning är hyresgäster, ägare och 
kreditgivare. Kreditgivarna och ägarna efterfrågar miljöinformation från företaget, vilket 
HFAB tillgodoser genom sin miljöredovisning. Det är viktigt att visa sina hyresgäster hur de 
arbetar för miljön och via miljöredovisningen vill HFAB engagera sina hyresgäster i 
miljöarbetet. Den primära intressenten för VöFAB:s miljöredovisning är deras hyresgäster 
som består av skolor och idrottsanläggningar. Hyresgästerna utgör en del av miljöarbetet och 
därför är det viktigt att informera dem genom miljöredovisningen. Ägare är en annan viktig 
intressentgrupp för VöFAB:s miljöredovisning. Även kreditgivare är en intressentgrupp då de 
ibland efterfrågar en miljöredovisning i samband med utlåning.    
 
Volvo:s och SCA:s primära intressenter för den frivilliga miljöredovisning är etiska 
investerare som kräver att de har en miljöredovisning, även anställda är en viktig 
intressentgrupp för båda företagen. SCA ser även sina kunder och konsumenter som en viktig 
målgrupp då det är de som driver miljöarbetet och ställer krav på miljöredovisningen. HFAB 
och VöFAB framhåller sina hyresgäster och ägare som primära intressenter. Det är viktigt för 
de att informera och engagera sina hyresgäster via miljöredovisningen. För de kommunala 
bolagen är även kreditgivare en viktig målgrupp, då de emellanåt efterfrågar en miljö-
redovisning.   

 5.1.3 Vad 
Som grund för sin miljöredovisning samlar Volvo årligen in miljödata från sina cirka 60 
produktionsanläggningar runt om i världen. Det Volvo väljer att redovisa i sin frivilliga 
miljöredovisning är hur de arbetar med att minska sin negativa miljöbelastning i deras 
produktion och på deras produkter. Det är områden där miljöbelastningen är som störst och 
där det finns störst chans att påverka som ska ingå i den frivilliga miljöredovisningen. 
Intressenterna, som har viktiga åsikter, får tillfälle att påverka vad som skall ingå i miljö-
redovisningen genom att dem får vara med och lämna synpunkter. Att miljöredovisa är för 
Volvo endast positivt och en stor fördel är den tidsbesparing det medför Volvo genom att ha 
all miljöinformation samlat i ett dokument. Volvo påverkas av innehållet i konkurrenternas 
miljöredovisning och någon gång per år görs en analys av konkurrenternas miljö-
redovisningar. SCA påverkas till stor del av världsnaturfonden och miljöorganisationer inom 
de olika affärsområdena när det gäller vad som skall miljöredovisas. Även investerare har 
synpunkter på miljöredovisningen och dess upprättande. Det är för SCA viktigt att 
kommunicera vad de gör för miljön på ett öppet och transparent sätt. SCA inriktar sig främst 
på att miljöredovisa de områden där miljöpåverkan är störst, vilket de gör genom att ha ett 
miljöarbete i företagets alla led, samt att de har en årlig uppföljning av miljösifferdata från 
föregående år. En del i den årliga uppföljningen är energin, som är viktig ur både miljö och 
ekonomiskt aspekt. Respondenten på SCA tror inte att företaget påverkas i någon större 
utsträckning av vad konkurrenterna miljöredovisar, men kan inte uttala sig om i vilken mån de 
på huvudkontoret granskar konkurrenternas miljöredovisningar.  
 
För HFAB är det i den frivilliga miljöredovisningen viktigt att lyfta fram centrala händelser 
från det gångna året. Energin är en viktig del i miljöredovisningen, där arbetet med olika 
energislag och energieffektivisering presenteras. Hur arbetet fortskrider med minskning av 
koldioxidutsläppen och utfasning av miljöskadliga ämnen är en annan viktig del i vad HFAB 
väljer att ta med i sin frivilliga miljöredovisning. Svårigheter i vad som skall miljöredovisas är 
att få fram sifferunderlag till miljöredovisningen. Vad andra företag väljer att ta med i sin 
miljöredovisning intresserar och inspirerar HFAB i arbetet med miljöredovisningen. Då 
miljöredovisningen är frivillig upplever HFAB inte att det finns några krav på vad som skall 
ingå, däremot försöker HFAB engagera sina intressenter i vad som skall ingå. På VöFAB 
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bedrivs miljöredovisningen utifrån de åtta miljöområden de arbetar med, där mål och åtgärder 
för att uppnå målen presenteras. För VöFAB är det genom miljöredovisningen viktigast att 
visa att de gör något för miljön, att minska deras miljöpåverkan. Andra viktiga områden att 
miljöredovisa är arbetet med energieffektiviseringen och koldioxidutsläppen, där energi-
effektivisering är viktigt ur både miljö och ekonomisk hänsyn. Vad som skall ingå i 
miljöredovisningen påverkas av ledningsgruppen, i viss utsträckning de anställda samt det 
arbete som bedrivs ute på VöFAB:s anläggningar. Vad andra företag väljer att miljöredovisa 
ger VöFAB nya infallsvinklar i vad som kan ingå i deras miljöredovisning.  
 
För både SCA och Volvo är det viktigt att genom miljöredovisningen visa vad de gör för att 
minska sin belastning på miljön och båda företagen inriktar sin miljöredovisning på de 
områden där de har störst miljöpåverkan. För VöFAB och HFAB är arbetet med energi-
effektivisering och koldioxidutsläpp de viktigaste områdena eftersom det är där de har störst 
miljöpåverkan. SCA:s och Volvo:s intressenter påverkar i stor utsträckning innehållet i 
miljöredovisningen då de får möjlighet att lämna synpunkter på utformningen. HFAB:s 
intressenter påverkar inte vad som miljöredovisas, men genom att försöka engagera 
intressenterna vill HFAB ta reda på vad intressenterna tycker är viktigt. Volvo granskar vad 
konkurrenterna miljöredovisar medan respondenten på SCA inte kunde uttala sig om i vilken 
utsträckning SCA påverkas av konkurrenternas miljöredovisning. För HFAB och VöFAB 
fungerar andra företags miljöredovisning som inspiration och till att ge nya infallsvinklar.  

5.1.4 Hur 
Volvo följer GRI:s riktlinjer där de är applicerbara, de använder Automotive Indicators och 
stödjer även Global Compact. GRI sträcker sig över flera områden och det är viktigt för 
Volvo att jobba med ”tripple bottom line”. SCA följer GRI:s riktlinjer vid utformningen av 
deras hållbarhetsredovisning. De följer dessutom EMAS på deras mjukpappersbruk och 
fabrikerna inom personal care är certifierade enligt ISO 14001.  
 
HFAB följer inget större frivilligt regelverk vid framtagningen av deras miljöredovisning, 
däremot följer de ISO 14001 i sitt miljöarbete och inspireras även av EMAS och SABO:s 
riktlinjer. HFAB har börjat titta på GRI och de kommer troligen i framtiden att följa GRI:s 
riktlinjer. VöFAB följer inga regelverk vid utformningen av miljöredovisningen, vilket de 
tycker är positivt eftersom det ger företaget frihet att utforma miljöredovisningen som de vill. 
 
Volvo och SCA följer GRI:s riktlinjer där de är tillämpliga, SCA följer även EMAS och ISO 
14001 på deras fabriker. De kommunala bolagen HFAB och VöFAB följer inga större 
frivilliga regelverk, men HFAB följer ISO 14001 och har även börjat titta på GRI:s riktlinjer. 
 
Volvo tror att skillnader mellan privata och kommunala bolag beror på att de privata bolagen 
är utsatta för en hårdare granskning. Vidare anser Volvo att det borde vara självklart för 
kommunala bolag att miljöredovisa, men bristen på resurser kan vara en förklaring till varför 
det sker i mindre utsträckning. SCA tror att det är konkurrenssituationen i den privata sektorn 
som driver miljöarbetet, då miljön är något de privata företagen kan konkurrera med. VöFAB 
tror att konkurrenssituationen är det som skiljer privata och kommunala bolag då de 
kommunala bolagen i stor utsträckning inte är konkurrensutsatta på samma vis som de 
privata. HFAB anser att de kommunala bolagen borde vara bättre på att miljöredovisa och bör 
ligga i framkant, vilket de privata bolagen gör idag.  
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5.2 Jämförelse av empiri och teori 

5.2.1 Intressentteori 
Intressentmodellen utgår från att företag integreras med sin omgivning och att det finns ett 
beroendeförhållande de emellan. Exempel på företags intressenter är ägare, medarbetare, 
opinionsgrupper, långivare och kunder.91 Intressenterna kan delas upp i primära och 
sekundära intressenter beroende på deras inflytande i företaget92. Volvos primära intressenter 
för miljöredovisningen är etiska investerare, anställda, ägare och samhället i övrigt, medan 
studenter är en sekundär intressent. För SCA är kunder och konsumenter primära intressenter 
med ägare, anställda och etiska investerare som sekundära intressenter. För HFAB och 
VöFAB är hyresgäster och ägare primära intressenter. Kreditgivare är också en primär 
intressent för HFAB, men en sekundär intressent för VöFAB.  
 
Intressenter kan klassificeras i olika grupper beroende på vilken typ av intressent de är. 
Organisatoriska intressenter består bland annat av kunder, anställda och aktieägare. Andra 
intressentgrupper är reglerande intressenter såsom informella nätverk och konkurrenter, 
samhällsintressenter som exempelvis miljöorganisationer samt media.93 Samtliga bolags 
viktigaste intressenter utgörs av organisatoriska intressenter, de privata bolagen påverkas även 
av samhällsintressenter i och med miljöorganisationers påverkan.  
 
Intressentteorin kan delas in i två perspektiv; det etiska och det styrningsinriktade 
perspektivet. Det sistnämnda förespråkar att de intressenter som företaget är beroende av skall 
tillgodoses med information.94 Volvo och SCA använder miljöredovisningen för att informera 
sina etiska investerare och ägare om deras miljöarbete. För HFAB och VöFAB är det viktigt 
att engagera och informera sina hyresgäster och ägare genom att miljöredovisa. 
 
Företags intresse för sin omgivning kan visa sig genom deras arbete med miljöfrågor där 
exempelvis miljögrupper får inflytande i verksamheten95. Volvo och SCA har krav från sina 
investerare på att upprätthålla en frivillig miljöredovisning, SCA:s påverkas även av miljö-
organisationer och världsnaturfonden. HFAB och VöFAB har inga krav på sig från sina 
intressenter utan de vill via miljöredovisningen informera sina hyresgäster om det miljöarbete 
som bedrivs. 

5.2.2 Legitimitetsteori 
Studier visar att legitimitetsteorin är en strategisk process som förklarar att företag redovisar 
frivillig information för att legitimera sig96. Legitimitet medför att företagen anpassar sig efter 
omgivningens krav och normer97. Det var framför allt ett strategiskt beslut och förväntningar 
från omgivningen som fick Volvo och SCA att börja publicera sin miljöredovisning. Som 
stora börsbolag anser Volvo och SCA att det är en självklarhet att miljöredovisa, dessutom 
ställer investerare krav på miljöredovisningen. HFAB och VöFAB har inga förväntningar från 
omgivningen om att upprätta en miljöredovisning, utan vill förmedla det miljöarbete som 
bedrivs till sina intressenter.  

                                                 
91 Ax et al., 2005 
92 Vos, 2003 
93 Gao & Zhang, 2006 
94 Deegan & Unerman, 2006 
95 Ax et al., 2005 
96 Deegan & Unerman, 2006 
97 Ljungdahl, 1999 
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En organisation kan använda sig av fyra strategier för att legitimera sig, varav en av de är 
informera och förklara för sina intressenter om sina aktiviteter98. HFAB och VöFAB tycker 
det är viktigt att informera sina hyresgäster om sitt miljöarbete. Koldioxidutsläpp och energi 
är två områden där de har störst miljöpåverkan och de är därför viktiga att redovisa. Volvo 
och SCA inriktar sin miljöredovisning där deras negativa miljöbelastning är som störst för det 
är där de kan påverka mest. 
 
I miljöredovisningen fokuserar företagen oftast på de positiva sidorna som exempelvis vilka 
miljösatsningar de har bedrivit och utmärkelser som de har fått för sitt miljöarbete99. HFAB 
anser att det är viktigt att redovisa de händelser som har hänt under året, både positiva och 
negativa. För VöFAB är det viktigt att visa de framsteg som företaget gör i sitt miljöarbete. 
Volvo anser att det är viktigast att fokusera på de stora delarna som har hänt under det gångna 
året och redovisa det, SCA menar att det är viktigt att ha ett miljöarbete i företagets alla led. 
SCA har fått många utmärkelser för sin hållbarhetsredovisning som de redovisar i 
hållbarhetsrapporten och Volvos årsredovisning ligger oftast bland de tio bästa i världen.  
 
Företagen förväntas att anpassa sig efter de krav och normer som finns i deras omgivning och 
använder både frivillig och reglerad information för att legitimera sig100. Även om företagen 
inte upplever en fördel med att miljöredovisa gör de det ändå för att följa trenden och uppnå 
legitimitet101. Volvo och SCA har outtalade krav och förväntningar från sin omgivning på att 
upprätta en frivillig miljöredovisning, även deras etiska investerare efterfrågar en miljö-
redovisning. HFAB och VöFAB har inga krav från deras ägare och omgivning för att de ska 
publicera en miljöredovisning. För Volvo och SCA ger miljöredovisningen transparens och 
utgör en viktig del i miljöarbetet.  

5.2.3 Institutionell teori 
Enligt institutionell teori är företagens handlingsutrymme begränsat till de normer och 
värderingar som finns hos omgivningen102, där anpassning till institutionella krav ger 
företagen socialt stöd, vilket säkerställer deras överlevnad103. Volvo och SCA har 
förväntningar och krav från sin omgivning på att miljöredovisa, SCA anser att det har blivit 
en slags norm att miljöredovisa. HFAB och VöFAB har inga förväntningar på sig för att 
upprätthålla en frivillig miljöredovisning. 
 
Institutionell teori består av tre typer av likformighet; tvingande institutionell påverkan, 
mimetisk institutionell påverkan och normativ institutionell påverkan, som förklarar varför 
företag tenderar till att efterlikna andra företag104. Tvingande institutionell påverkan innebär 
att företag förändrar sin frivilliga redovisning genom påtryckningar från betydelsefulla 
intressenter105. Intressenter påverkar Volvo:s och SCA:s miljöredovisning då de ges möjlighet 
att lämna synpunkter på utformningen. För SCA är det främst de stora kedjorna som är 
drivande i utvecklings- och förändringsarbetet med miljöredovisningen. HFAB försöker 
engagera sina intressenter för att på så vis ta reda på vad de anser är viktigt att miljöredovisa.  

                                                 
98 Deegan, 2002 
99 Deegan & Unerman, 2006 
100 Deegan, 2002 
101 Ljungdahl, 1999 
102 Artsberg, 2005 
103 Hatch, 2002 
104 Ibid. 
105 Deegan & Unerman, 2006 
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Mimetisk institutionell påverkan uppstår vid osäkerhet i omgivningens förväntningar106, 
därför väljer företag att imitera varandra och välja redovisningsval som deras konkurrenter 
använder107. VöFAB och HFAB använder konkurrerande företags miljöredovisning som 
inspiration och för att ge nya infallsvinklar på vad som kan finnas med i miljöredovisningen. 
Volvo granskar konkurrenternas miljöredovisning, medan respondenten på SCA inte kunde 
svara på i vilken utsträckning de påverkas av konkurrenterna.  
 
Normativ institutionell påverkan innebär att företag påverkas av och känner press från 
omgivningen att göra på ett visst sätt, vilket medför att normer om vad och hur som är bästa 
sätt att redovisa uppstår108. För Volvo och SCA var det förväntningar från omgivningen som 
ledde fram till att företagen började miljöredovisa, vilket är en självklarhet för ett börsnoterat 
företag. För HFAB och VöFAB var det en vilja att visa sitt arbete med miljön som ledde fram 
till valet att börja med frivillig miljöredovisning. HFAB och VöFAB anser att kommunala 
bolag borde vara föredöme när det gäller att miljöredovisa 

5.2.4 Frivilliga regelverk 
I teoriavsnittet nämns ett antal frivilliga regelverk och riktlinjer för utformningen av 
miljöredovisningar. Volvo följer GRI:s riktlinjer, GC och använder även Automotive 
Indicators för deras bransch. SCA följer GRI, EMAS och ISO 14001. HFAB följer endast ISO 
14001 men inspireras av både EMAS och GRI. VöFAB följer inga regelverk. 
 

                                                 
106 Powell & DiMaggio, 1991 
107 Deegan & Unerman, 2006 
108 Ibid. 
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6 Slutsatser och diskussion 
I det avslutande kapitlet kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till. Med 
hjälp av våra slutsatser besvarar vi uppsatsens frågeställning och syfte. Därefter följer en 
slutdiskussion med egna reflektioner kring våra slutsatser. Slutligen ger vi förslag till vidare 
forskning. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med vår uppsats är att komma fram till skillnader mellan privata och kommunala 
bolags miljöredovisning utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. 
Genom våra slutsatser vill vi besvara vår problemformulering som är: 
 
Vilka skillnader finns mellan privata och kommunala bolags frivilliga miljöredovisning? 
 
Skälet till varför kommunala och privata bolag miljöredovisar skiljer sig åt. De privata 
bolagen miljöredovisar till stor del för att det är något som förväntas och krävs av deras 
omgivning, medan de kommunala bolagen ser det som ett sätt att informera och engagera sina 
hyresgäster samt att det är ett samhällsansvar. När det gäller till vem kommunala och privata 
bolag vänder sig till när de miljöredovisar finns det få skillnader. Både privat och kommunal 
sektor har ägare och kunder som primära intressenter. De privata vänder sig även till 
investerare, vilket inte de kommunala bolagen gör. Vad bolagen väljer att miljöredovisa är i 
stort sätt lika. Både kommunala och privata bolag väljer främst att miljöredovisa de områden 
där deras miljöpåverkan är som störst. De privata bolagens intressenter påverkar vad som 
skall miljöredovisas, men det gör inte de kommunala bolagens intressenter. Hur bolagen 
väljer att presentera sina miljöredovisningar skiljer sig åt. De privata bolagen följer GRI:s 
regelverk i utformningen av miljöredovisningen medan, de kommunala bolagen inte följer 
något regelverk utan är fria att själva utforma miljöredovisningen. HFAB har däremot planer 
på att i framtiden följa GRI.  
 
De privata bolagen påverkas av sina intressenter vid utformningen av den frivilliga 
miljöredovisningen, vilket inte de kommunala bolagen gör. Enligt tvingande institutionell 
påverkan förändrar företag sin miljöredovisning genom påtryckning från inflytelserika 
intressenter109. Volvo, HFAB och VöFAB påverkas samtliga, i olika utsträckning, av 
konkurrenters miljöredovisning. Respondenten på SCA kunde inte uttala sig om huruvida 
konkurrenter påverkar dem. Påverkan från konkurrenter uppstår då företagen verkar i en 
osäker miljö och då är det mest rationellt att efterlikna andra organisationer för att inte riskera 
sin legitimitet110. Företagen förväntas anpassa sig till de krav och normer som finns i deras 
omgivning och använder bland annat frivillig information för att legitimera sig111. De privata 
bolagen har krav och förväntningar från sin omgivning att upprätta en frivillig 
miljöredovisning, medan de kommunala bolagen anser att det inte finns några krav och 
förväntningar på att miljöredovisa. De kommunala bolagen uppfattar det som ett ansvar 
gentemot samhället, men de privata bolagen miljöredovisar delvis för att omgivningen kräver 
det. Företag påverkas av sin omgivning om att redovisa på vissa sätt, vilket får som följd att 
redovisnings normer uppstår112.  
 
                                                 
109 Deegan & Unerman, 2006 
110 Ibid. 
111 Deegan, 2002 
112 Deegan & Underman, 2006 
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Nedan presenteras en sammanfattande tabell som jämför de privata och de kommunala 
bolagens frivilliga miljöredovisning. 

 Privata bolag Kommunala bolag 

Varför 
Förväntningar och krav från 

omgivningen 
Informera och engagera sina 
hyresgäster, samhällsansvar 

Till Vem Investerare, Ägare och Kunder Hyresgäster och Ägare 

Vad 
Redovisa där miljöpåverkan är 

som störst. Intressenter påverkar 
vad som miljöredovisas 

Redovisa där miljöpåverkan är 
som störst 

Hur GRI Följer inget specifikt regelverk 

Tabell 2. Koppling mellan privata och kommunala bolag. 

6.2 Slutdiskussion  
Skillnaderna när det gäller varför privata och kommunala bolag miljöredovisar anser vi beror 
på att de är kommunala respektive privata bolag, då de privata bolagen har krav på sig att 
miljöredovisa, vilket inte de kommunala bolagen har. Kraven från de privata bolagens 
omgivning medför att de är ”tvingade” att upprätta en frivillig miljöredovisning. Skillnaden 
beror även på att de privata bolagen är utsatta för en hårdare konkurrens än de kommunala 
bolagen. Den hårda konkurrensen som finns mellan privata bolag medför att miljö-
redovisningen blir ett viktigt konkurrensmedel, vilket även SCA och VöFAB anser.  
 
De privata och kommunala bolagen vänder sig till samma intressenter när de miljöredovisar, 
dessutom är investerare en viktig intressentgrupp för de privata bolagen. Att investerare är en 
viktig intressent för de privata bolagen anser vi beror på att de är börsnoterade och därigenom 
tillkommer de som en intressentgrupp. Privata och kommunala bolag vänder sig till kunder 
och ägare när de miljöredovisar, vilket beror på att det är två viktiga intressentgrupper för alla 
företag. Likheten i primära intressenter bestäms således inte av att de är privat eller 
kommunalt ägda. Kunder och ägare är två grupper som alla företag måste beakta, ägarna vill 
ha avkastning på investerat kapital och kunderna genererar kapital genom att köpa företagets 
produkter. 
 
Skillnaderna mellan de privata och kommunala bolagen i hur de väljer att presentera sin 
miljöredovisning anser vi beror på skillnader i storlek och resurser då GRI:s riktlinjer kräver 
mycket arbete, vilket är resurskrävande. Genom att de privata bolagen följer GRI:s riktlinjer 
möjliggör det för investerare att göra jämförelser mellan företags miljöredovisningar. 
 
Att de privata bolagen påverkas av sina intressenter beror på att den frivilliga 
miljöredovisningen är etablerad och efterfrågad, dessutom kräver intressenterna att det ska 
finnas en miljöredovisning. De kommunala bolagen har däremot ingen intressent som kräver 
att en miljöredovisning ska upprättas. Vi anser därför att det heller inte finns någon intressent 
som påverkar innehållet, då ingen intressent har synpunkter på att en miljöredovisning 
överhuvudtaget skall finnas. 
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Anledningen till att de privata bolagen känner press från omgivningen om att upprätta en 
frivillig miljöredovisning beror till stor del inte på att de är privata bolag, utan att de är stora 
multinationella bolag med många intressenter och fler konkurrenter än de kommunala 
bolagen. Det medför att en del av deras intressenter påverkar och kräver att de har en miljö-
redovisning, de privata bolagen måste dessutom miljöredovisa för att inte riskera att förlora 
kunder och uppfattas som mindre miljömedvetna än sina konkurrenter. 
 
Vid inledningen av vårt uppsatsarbete trodde vi att det fanns fler skillnader mellan privata och 
kommunala bolag än de vi kommit fram till. De skillnader som framkommit kan vi inte med 
exakthet härleda till det faktum att de är privata och kommunala bolag. Att de privata bolagen 
storleksmässigt är mycket större än de kommunala bolagen kan vara en annan förklaring till 
de skillnader som framkommit. Vi antog i början av vårt uppsatsskrivande att de privata och 
kommunala bolagen vänder sig till olika intressenter när de miljöredovisar, men vår 
undersökning visar att de privata och kommunala bolagen i stort sätt har samma intressenter. 
Vår undersökning visar däremot att det finns skillnader när det gäller syftet till varför frivillig 
miljöredovisning upprättas och det beror på det faktum att de är privata respektive 
kommunala bolag.  
 
Avslutningsvis är vår förhoppning att fler kommunala bolag kommer välja att upprätta en 
frivillig miljöredovisning i framtiden och att det genom miljöredovisningen blir en 
självklarhet att visa sin omgivning det miljöarbete som bedrivs. Vi tror att GRI:s riktlinjer 
kommer vara det dominerande regelverket vid utformningen av frivilliga miljö- och 
hållbarhetsredovisningar för både privata och kommunala bolag. Genom att följa GRI 
säkerställs kvalitén i redovisningen, vilket medför att investerare får möjlighet till att göra 
jämförelser mellan företag världen över eftersom redovisningen blir likartad. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I vår studie har vi valt att jämföra kommunala och privata bolags miljöredovisningar. Det 
skulle vara intressant i en vidare studie att jämföra statliga- och privata bolags 
hållbarhetsredovisningar, då det är förslag från regeringen på att de statliga bolagen skall följa 
GRI:s riktlinjer. Det skulle innebära att skillnader i storlek och tillämpning av regelverk inte 
skulle uppstå i samma utsträckning som vid en jämförelse av kommunala och privata bolag.  
 
En annan intressant undersökning vore att jämföra kommunala och privata bolag som verkar 
inom samma bransch då skillnader i resultat beroende på olikheter mellan branscher inte 
skulle uppstå.    
 
Det skulle vara intressant att genomföra en studie i framtiden då vi tror att fler kommunala 
bolag kommer att upprätta en frivillig miljöredovisning, vilket skulle möjliggöra en mer 
storskalig jämförelse. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
 
− Vad har ni för befattning och bakgrund?  
 
− Hur länge har du jobbat med miljöredovisning? 
 
− Vad har du för roll i framtagandet av den frivilliga miljöredovisningen? 
 
 
 
− När började ni publicera frivillig miljöredovisning? 
 
− Varför började ni med frivillig miljöredovisning? 
 
− Följer ni några riktlinjer vid utformningen av miljöredovisning? 
 
− Vad vill ni förmedla för budskap genom er miljöredovisning? 
 
− Vem/vilka styr innehållet i er frivilliga miljöredovisning? 
 
− Vilka fördelar ser ni med miljöredovisningen? 
 
− Ser ni några nackdelar med att miljöredovisa? 
 
− Har ni fått några utmärkelser för er miljöredovisning? 
 
 
 
− Vilka är er primära målgrupp/intressent för miljöredovisningen? 
 
− Varför är de viktigast för ert företag? 
 
− I vilken utsträckning påverkas miljöredovisningen från intressenter såsom ägare, 

medarbetare och kunder? 
 
− Vilka intressenter ställer högst krav på er frivilliga miljöredovisning? 
 
− Finns det någon intressent som har större inverkan än andra på er miljöredovisning? 
 
− Vilka krav/regler har ni från samhället och omgivningen för att upprätta er 

miljöredovisning? 
 
− Påverkas ni av innehållet i konkurrenternas miljöredovisning? 
 

− Vad tycker ni är viktigast att redovisa i en miljöredovisning och Varför? 


