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Förord 
I den här studien har en fokus lagts på miljöredovisningen i företag med höga utsläppskvoter. 

Fokusen på miljöbiten kom sig naturligt då detta är något som ligger oss som författare varmt 

om hjärtat och vi har en bakgrund i de aktuella branscherna. 

Vi vill speciellt tacka de personer som hjälpt oss i vårt arbete på något sätt och utan vars hjälp 

vi inte kunnat färdigställa vår studie, så… 
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Sammanfattning 
Syfte – Huvudsyftet med denna studie är att granska olika företags miljöredovisning, dess 

innehåll och omfattning, vilka deras huvudsakliga intressenter är samt hur de utformas. 

Metod – Studien är av kvalitativ natur och inleds med en undersökning av såväl äldre som 

aktuell forskning rörande Corporate Social Responsibility (CSR) och miljöredovisning. Detta 

följs av en granskning av 30 företags årsredovisningar samt, då det finns, CSR- och 

miljöredovisningar. Det har också utförts semistrukturerade intervjuer med tio personer 

ansvariga för miljöredovisningen i sina respektive företag. 

Företagen är indelade efter branscher; anläggning och transport, samt efter storlek; små, 

mellan och stora företag beroende på deras årliga omsättning. 

Resultat – Ett något förvånande resultat som framkommit är det stora kundfokus som finns i 

miljöredovisningen hos små och medelstora (SME) företag något som förklarats i intervjuer 

med att detta ofta är business to business (B2B) företag och som sådana har de som regel 

endast ett fåtal men stora kunder som de lägger sitt fokus på och samarbetar med i 

framställningen av redovisningen. 

De stora företagen är mer inriktade på stordriftsfördelarna då de har för många kunder och 

andra intressenter för att kunna presentera personliga redovisningar till alla. De är istället 

inriktade på att distribuera en tjänst till allmänheten och ser CSR- och miljöredovisningen 

som ett medel att motivera både existerande och potentiella anställda. 

Det har dock visat sig att en form av decoupling föreligger där företagen säger en sak utan att 

agera eller visa på tydliga konsekvenser då en underleverantör inte uppfyller de 

miljöåtaganden de åtagit sig, detta är något som kan orsaka ett legitimitetsgap. Den här bristen 

på uppföljning kan också fungera demoraliserande för företagen men om detta krävs 

ytterligare forskning. 

Överlag redovisar de större företagen betydligt mer än de små och fokus i redovisningen 

ligger på områden som implementering av ISO 14001 samt vision och strategianspråk. 

Begränsningar – Arbetet begränsas av den tidsram och de begränsade resurser som förelegat. 
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1. Inledning 
Inledningen kommer att delas upp i sex underrubriker; bakgrund, problematisering, 

forskningsfrågor, syfte, avgränsning och studiens disposition. I hela studien kommer 

eventuella ordförklaringar att tas upp i form av fotnoter för att inte störa läsningen onödigt. 

Ytterligare ordförklaringar kan finnas i Bilaga 1. 

1.1 Bakgrund 
I studier inom företagsekonomi och redovisning har ofta begreppet Corporate Social 

Responsibility (CSR) stötts på. Det är ett begrepp som regelbundet används både i det 

akademiska livet och i affärslivet, något som väckt nyfikenhet på vad det är och kan innebära. 

En kort förklaring ges av Deegan och Unerman (2011), de menar att CSR är en process där 

företag på frivillig basis informerar sina intressenter om företeelser rörande företagets sociala 

och miljömässiga engagemang.  

Perrini (2006) menar att det i icke-finansiell information viktas lika mellan kvalitativ och 

kvantitativ information och att informationen är ett medel för intressenter att förstå ett 

företags huvudsakliga tillväxtmöjligheter, prestationer och affärsstrategi. Enligt Narayanan, 

Pinches, Kelm, och Lander (2000) kan miljöredovisningen klassas som kvalitativ icke-

ekonomisk information och den här informationen kan användas av företagen för att minska 

det asymmetriska förhållandet som ofta råder mellan ledning och intressenter. Dock har det i 

en undersökning av European Sustainable Investment Forum (Eurosif) och Association of 

Chartered Certified Accountants (ACCA) (2013) påvisats att även om företag tilltalar olika 

intressenter i sina redovisningar är det väldigt olika hur stor vikt de lägger på dem och det 

råder en oenighet bland intressenterna huruvida den information som tillhandahålls är 

tillräcklig för deras behov. Sweeney och Coughlans (2008) undersökning om CSR-

redovisning
2
 globalt stöder denna åsikt.  

Men vilka är det som berörs av dessa teorier, vilka är det som mest fokuserar på dessa frågor 

och är det verkligen så revolutionerande som företagsvärlden vill få allmänheten att tro? Det 

här är väldigt stora funderingar vilket har föranlett att fokus i studien lagts på 

miljöredovisningen. 

Fokusen på miljöredovisningen kom sig av ett personligt intresse såväl som en allt större 

medvetenhet framträder i nyheter och debatter rörande företags miljöpåverkan och hur deras 

agerande påverkar gemene man. 

Två olika branscher, transport-
3
 och anläggningsbranschen

4
, har valts ut för granskning. De är 

båda branscher som alla människor kommer i kontakt med på ett eller annat sätt i vardagen 

och som ofta utpekas som miljöbovar. Därför vill den här studien ta reda på hur företagen i 

                                                 
2
 Ibland har hållbarhetsredovisning använts av företagen men i denna studie använder vi ordet CSR-redovisning. 

3
 Alla former av transportföretag såsom flyg, buss, åkerier, tåg och taxi 

4
 Byggande av transportinfrastruktur för cykel-, båt-, flyg-, väg- och järnvägtransporter, byggnationer, samt 

anordningar för t.ex. kraftförsörjning, vatten och avlopp (VA) samt övriga markarbeten (von Schmalensee, 2014) 
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nämnda branscher redogör för sitt miljöagerande och vad de gör för att leva upp till sin 

omgivnings krav. Studien önskar se vad dessa branscher har gemensamt sinsemellan men 

också hur olika företag inom branscherna skiljer sig åt i sitt miljötänk. Vilka är deras främsta 

målgrupper med miljöinformationen? Ägare, investerare, större intressegrupper, media eller 

allmänheten? Skiljer sig intresset för miljöredovisning mellan större och mindre företag? 

1.2 Problematisering  
Vad innebär då egentligen CSR? Det finns många definitioner av CSR och enligt Dahlsrud 

(2006) är definitionerna överlag överrensstämmande, problemet är däremot hur de ska 

appliceras. Dahlsrud delar in CSR i fem olika dimensioner; miljö, social, ekonomisk, 

intressent och frivillig. I studien har fokus lagts på den första dimensionen; miljö.  

CSR utvecklades med förhoppning om att det skulle kunna bidra på ett positivt sätt till 

samhället (Walsh och Margolis, 2003). Enligt Hill (2001) är CSR en respons från företagen på 

den ökade press som de utsätts för från olika miljögrupper samt från socialt och ekonomiskt 

håll. Om företag inte bemöter de externa förväntningarna kan det få konsekvenser (Hill, 

2001). 

En studie gjord av Carroll (1999) visar att miljöaspekten är frånvarande i de tidigare 

definitionerna av CSR. Det konstateras dock av Dahlsrud (2006) att mer djupgående analyser 

av CSR idag visar att miljödimensionen får lika stort utrymme som övriga dimensioner. I en 

relativt ny definition av CSR från Europeiska kommissionen (2011) kan det observeras att 

miljöaspekten har en mer framträdande roll och i ett förslag som därefter kommit från 

Europeiska kommissionen (2013) rekommenderas att miljöredovisning ska bli en obligatorisk 

del i större företags CSR-redovisning inom EU.  

Den här förändringen där miljön kommit allt mer i fokus är fascinerande och det vore 

intressant att se hur miljöaspekten avspeglas i CSR-redovisningarnas innehåll för företag som 

i sin natur är utsläppsintensiva. Denna typ av företag målas gärna upp som miljöbovar i den 

dagliga pressen (Åman, 2012; Karén, 2013) och har därmed ett större behov av att rättfärdiga 

sin verksamhet än många andra företag och branscher för att inte riskera att förlora legitimitet 

(Patten, 2005). Enligt Naturvårdsverket (2013) står Sveriges inrikestransporter för nästan en 

tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser.  

Några företag som har börjat arbeta med sina problem inom anläggningsbranschen är 

Trafikverket, NCC och Skanska som har anammat det brittiska systemet CEEQUAL
5
 i flera 

av sina projekt, CEEQUAL är ett projekt som bedömer hållbarhetsarbetet i 

anläggningsarbeten och premierar aktörer som tar sitt miljöengagemang längre än vad det 

egna landets lagar kräver (Sagström, 2012). I Sverige arbetar Sweden Green Building Council 

(SGBC), i skrivande stund, med att ta fram Hållbarhetscertifiering av Anläggningsprojekt 

(HCA), en svensk motsvarighet till det brittiska CEEQUAL, med mål att det ska bli klart 

                                                 
5
 Ett bedömnings-, graderings- och belöningssystem för hållbarhet inom civilingenjörsbranscher (Venables, 

2013). CEEQUAL är ett system som genom poängsättning bedömer miljöpåverkan och social påverkan av ett 

projekt, bland annat granskas användningen av vatten, energi och mark (NCC AB, 2014). 
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under år 2014 (von Schmalensee, 2014). Inom transportbranschen lyckades ett antal företag 

under 2010 minska sina koldioxidutsläpp med 180 000 ton (Trafikverket, 2011). Detta visar 

att båda dessa branscher arbetar med problemet och att det går att göra något åt det. Det är då 

intressant att undersöka hur de framför sina ansträngningar till olika intressenter. 

Så vad tas upp i CSR- och miljöredovisningen och vem redovisar företagen till? Är det för 

aktieägarna eller andra investerare, för kunderna eller andra intressegrupper? Evanoff (2011) 

anser att det främst är allmänheten och yttre intresseorganisationer såsom kunder och 

investerare som är fokusgruppen för dessa redovisningar. Men han framför också ett annat 

alternativ. Kanske är CSR-redovisningarna ett sätt att locka och motivera den nyexaminerade 

arbetsstyrkan och motivera den existerande arbetsstyrkan att stanna på ett visst företag 

(Evanoff, 2011). Det här argumentet stöds av Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) som 

hävdar att CSR kan användas för att attrahera önskvärd arbetskraft. En alternativ 

frågeställning som framläggs av De Villiers och Van Staden (2012) är om det helt enkelt så 

att CSR används för att vinna ägarnas förtroende. Detta är frågeställningar som får fart på 

nyfikenheten och skapar en önskan att veta hur det egentligen ser ut. Är allt miljöprat bara ett 

sätt att försköna och rättfärdiga en ful sanning, är det en motivationskälla för de egna eller är 

det ett sätt att vinna legitimitet i de externa intressenternas ögon?  

I en av sina mest uppmärksammade artiklar säger Milton Friedman (1970): 

 […] there is one and only one social responsibility of business–to use it resources and engage in 

activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is 

to say, engages in open and free competition without deception or fraud.  

(Friedman, 1970, s. 5–6).  

Även om detta sades på tidigt 70-tal känns det fortfarande lika aktuellt idag. En bedömning 

har gjorts att aktieägarna inte är de som skriker högst efter dyra miljösatsningar då ett högt 

Environmental Performance (EP) enligt Hassel, Nilsson och Nyquist (2001) har en negativ 

koppling till marknadsvärdet. Däremot kan det tänkas att företagen vill framhäva sina egna 

prestationer inom området för att undvika obehaglig uppmärksamhet i media, för att locka 

investerare eller idealistiska nya förmågor färska från universitet och högskolor eller för att 

visa kunder varför de ska välja just deras produkter. 

Men den här önskan att mota negativ press genom att framhäva sina egna prestationer kan slå 

tillbaka på företaget om det kommer med påståenden som sedermera inte backas upp med 

handling. Exempelvis menar Sethi (1979) att ett legitimitetsgap kan uppstå om ett företag inte 

levererar på den nivå de säger sig leverera och Deegan och Unerman (2011) talar om faran 

med decoupling, en process där ett företags handlingar skiljer sig från dess allmänna hållning. 

Enligt Deegan och Unerman (2011) arbetar organisationer kontinuerligt för att bli uppfattade 

som att de verkar inom de gränser och normer som finns inom samhället och detta för att 

intressenter ska uppfatta dem som legitima. Genom att som företag reagera på påtryckningar 

från intressenter kan samhället tilldela företaget legitimitet, något som enligt Deegan och 

Unerman är livsviktigt för ett företag. Som nämnts tidigare har transport- och 

anläggningsbranschen utsatts för en hel del kritik gällande deras miljöpåverkan vilket gör det 

extra intressant att undersöka om de besvarat påtryckningarna och på så sätt vunnit legitimitet. 
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Deegan och Unerman menar vidare att till skillnad från andra resurser är legitimitet en resurs 

som organisationen kan påverka eller manipulera genom redovisningsstrategier. Använder sig 

företag av miljöredovisning för att de tar hänsyn till miljö eller redovisar företagen endast sin 

miljöpåverkan för att manipulera sig till legitimitet? Porter och Kramer (2006) menar att det 

ofta är svårt för företagen att finna det perfekta, strategiska CSR-spåret, oavsett om det 

handlar om ett äkta CSR-engagemang eller en manipuleringstaktik.  

 

Sveriges regeringskansli (2013b) råder svenska företag att uppnå hållbart företagande genom 

att följa de riktlinjer som är satta av Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och 

Utveckling (OECD) för multinationella företag, Förenta Nationernas (FN) ramverk och 

vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt FN:s Global Compact, tre 

ramverk där OECD och Global Compact har med miljöaspekten. De råder även företag att 

redovisa enligt Global Reporting Initiative (GRI
6
). En anledning till att följa GRI kan enligt 

Deegan och Unerman (2011) vara att ett företags intressenter kan ha olika krav på vad de vill 

veta om företagets miljöredovisning och det kan vara svårt för företaget att bemöta dessa 

olika krav. Om företagen litar på att utformarna av GRI noga har undersökt vilken 

information som kan tänkas tillfredsställa flest intressenter kan GRI fungera som en guide. 

Detta kan dock leda till att speciella intressegrupper inte får den information de vill ha eller 

behöver. Det beslut som företaget står framför är om de ska bestämma sig för att vända sig till 

den stora massan eller enbart rikta in sig på att tillfredsställa de intressenter som företaget 

anser är viktigast och som förfogar över mest makt.  

Trots att regeringskansliet (2013b) råder företag att följa dessa ramverk och GRI:s sätt att 

redovisa betyder det inte att företag är tvungna till att göra det. De företag som väljer att ta till 

sig råden kan uppfatta dem på olika vis och användningsmetoden av dem och CSR-

redovisningen kan variera. Då det finns en stor vidd av miljöredovisningssystem för företag 

att välja mellan kan det enligt Brown, de Jong och Lessidrenska (2009) leda till att företag 

helt enkelt väljer det system som framställer företaget på bästa tänkbara vis. En tanke är om 

denna skilda användning har med företagets bransch eller storlek att göra. 

De Villiers, Low och Samkin (2014) talar om att olika branscher använder CSR i varierande 

grad och på olika sätt och att även ett företags storlek har en påverkan på CSR-redovisningen, 

då Clarkson, Overell och Chapple (2011) menar att större företag besitter stordriftsfördelar 

vid produktionen av information. I en nyligen genomförd undersökning studerar dessa 

författare CSR-redovisningen i Sydafrikas gruvbransch och hittar ett signifikant positivt 

samband mellan företags storlek och deras redovisning av CSR. Det De Villiers m.fl. (2014) 

dock inte hittar är något samband mellan storlek och miljöredovisning vilket kan uppfattas 

som överraskande. En anledning till detta tror de är att miljöredovisning i gruvbranschen har 

nått en mognadsnivå och att alla företag i branschen mer eller mindre redovisar den av 

marknaden eftersökta mängden information. Det kan vara intressant att undersöka om det 

finns liknande tendenser till en mognadsnivå även i transport- och anläggningsbranschen. Här 

blir det åter relevant att se på företagens storlek för att urskönja tecken på eventuell 

informationsmättnad eller om företagen skiljer sig åt inom branscherna. 

                                                 
6
 En ledande organisation inom hållbarhetsområdet (GRI, 2014a) 
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Sweeney och Coughlan (2008) ser i en undersökning med ett globalt perspektiv på sex olika 

branscher, däribland oljebranschen och branschen för finansiella tjänster. Deras undersökning 

visar på att det finns en skillnad i CSR-redovisningen dessa branscher emellan men 

undersökningen innesluter inte transport- och anläggningsbranschen. Sweeney och Coughlan 

menar att företag tenderar att följa de normer som finns inom den bransch de verkar. Alla de 

företag som undersöktes nämnde olika intressegrupper i sina årliga redovisningar, dock lades 

inte samma fokus ner på alla grupper, vissa organisationer fokuserar endast på de primära 

intressenterna. Företagen presenterar, enligt Sweeney och Coughlan, sin CSR-redovisning till 

intressenterna genom årsredovisningarna, om inte redovisningen görs i dessa redovisningar 

nämns det oftast var de kan hittas. En intressant aspekt som Sweeney och Coughlan inte 

nämner är om fokusen på olika intressenter också påverkar hur denna information förmedlas. 

Olje- och gasindustrin samt bilindustrin var i denna undersökning de branscher som hade 

tyngst fokus på miljön i sin redovisning, vilket förmodligen beror på att dessa industrier precis 

som transport- och anläggningsbranschen ständigt utsätts för kritik inom miljöområdet. I den 

här undersökningen klargörs det hur information riktas mot specifika grupper. Det 

frambringar en undran om det ser lika ut i transport- och anläggningsbranschen? Vilka är 

deras främsta målgrupper i miljöredovisningen?  

Inget av dessa exempel rörande hur CSR skiljer sig åt mellan branscher eller om företagets 

storlek påverkar redovisningen har sitt fokus på Sverige.  

1.3 Forskningsfrågor 
Med utgång från problematiseringen har det uppkommit tre frågor som fortsättningsvis 

kommer att undersökas: 

1) Vad innesluts i miljöredovisningens omfattning och innehåll?  

2) Vilka faktorer kan ge förståelse till varför miljöredovisning har nu rådande 

utformning? 

3) Vilka intressenter vänder sig företagen till i sin redovisning? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur omfattningen, innehållet och utformningen av företags 

miljöredovisning kan se ut inom branscher med stor miljöpåverkan, i detta fall transport- och 

anläggningsbranschen, samt att belysa vem eller vilka företagen vänder sig till i sin 

miljöredovisning.  

1.5 Avgränsningar 
Då CSR är ett globalt fenomen har studien begränsats till att kartlägga företag inom transport- 

och anläggningsbranschen i Sverige och hur de arbetat med miljöredovisningen i sina 

årsredovisningar, CSR-redovisningar och miljöredovisningar. 15 företag från vardera 

branschen har slumpvis valts ut, totalt 30 företag, och bland dessa har tio chefer ansvariga för 

miljöredovisning intervjuats.  

En svår fråga att få svar på är om företag använder sig av miljöredovisning av intresse för 

miljön eller om de redovisningar sin miljöpåverkan enbart för att manipulera sig till 



6 

 

legitimitet. Då detta är en mycket stor fråga kan den vara intressant att ha i åtanke men 

kommer inte att undersökas djupgående i detta arbete.  

Enbart årsredovisningar från år 2012 har använts då årsredovisningarna från 2013 ännu inte 

publicerats av alla företag och tidsbegränsningen som ålagts detta arbete förhindrar att de 

inväntas. 

1.6 Disposition 
Studien fortsätter framledes med avsnitt 2: Metod där en diskussion förs rörande den 

utgångspunkt och det tillvägagångssätt som brukats samt källkritik. 

Metoden följs av avsnitt 3: Referensram som är indelad i tre huvudrubriker; 

3.1 Allmänt  

Där CSR:s historia, dess lagar, riktlinjer och certifieringar tas upp samt en allmän 

redogörelse för vad CSR är och hur det betraktas i dagsläget. 

3.2 Teori 

Här tas de tre dominerande teorierna upp för en översiktlig granskning, den 

institutionella teorin, intressentteorin och legitimitetsteorin. 

3.3 Tidigare forskning  

Här behandlas CSR:s grundprinciper och redovisning följt av GRI:s bildande och 

Clarksons, Richardsons och Vasvaris (2007) undersökningsmodell för 

miljöredovisning. Därefter granskas varför företag miljöredovisar, hur 

redovisningen framställs och vilka hinder och utmaningar det finns inom CSR i 

dagsläget. 

I avsnitt 4: Empiri sammanställs företagens årsredovisningar och de intervjuer som insamlats.  

I avsnitt 5: Analys och diskussion jämförs den insamlade empirin mellan branscherna och 

beroende på storlek samtidigt som de ställs mot teorin. En diskussion görs utifrån syftets 

frågeställningar och avsnittet avslutas med en metodreflektion och förslag till vidare 

forskning. Metodreflektion har placerats i slutet av studien för att resultaten ska kunna 

graderas på ett effektivare sätt. 
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2. Metod 
Inför metodvalen har inledningsvis de teoretiska utgångspunkterna klargjorts för att därefter 

behandla tillvägagångssättet innan avsnittet avslutas med källkritik. 

2.1 Klassificering av redovisningsforskning 
Forskning inom redovisning klassificeras enligt Ryan, Scapens och Theobold (2002) under 

samhällsvetenskaplig forskning där det är betydligt svårare än inom vetenskaplig forskning att 

ha tydliga karaktäriseringar utifrån vad som är sant och falskt. Inom den sociala världen är 

dessa begrepp tvetydiga och Ryan m.fl. menar därför att det bör finnas en syn på sanning och 

osanning som att individen själv har en föreställning om vad denne upplever som sant och 

falskt i sin värld. Varför skiljer sig då dessa föreställningar sig åt från individ till individ? En 

förklaring kan enligt Ryan m.fl. vara de skilda uppfattningar en människa har om det objekt 

som de blir konfronterade av. Ryan m.fl. fortsätter med att förklara att en människa inte 

behöver uppfatta ett objekt i sig utan uppfattar istället ett visst utseende av objektet baserat på 

personens föreställningar. Det som kan upplevas med sinnena är inte verkligheten utan istället 

en skenbild av verkligheten och det kan därför enligt Ryan m.fl. vara klokt att skilja på själva 

objektet och hur en individ ser på objektet. 

För att skapa en överblick över hur redovisningsforskningens metoder ser ut kan en modell 

användas av Hopper och Powell (1985) där de delar in de olika metoderna i tre delar, 

nämligen mainstream accounting research, radical accounting research och interpretive 

accounting research.  

Den typen av forskning som Hopper och Powell (1985) kallar för mainstream accounting 

research handlar om att undersöka redovisningens funktion och dess reglering. Inom denna 

forskningsmetod menar Hopper och Powell att det råder en objektiv syn på världen där 

individens beteende redan är förutbestämt och inte påverkas av kontexten.  

Radical accounting research beskriver Hopper och Powell (1985) som en forskningsmetod 

som bygger kunskap om sociala aktörer genom att studera den utveckling och förändring som 

skett ur ett historiskt perspektiv. Vidare menar Hopper och Powell att radical accounting 

research ofta bygger på ett ifrågasättande och ser på samhället som att det innehåller 

motstridande krafter som genomsyras av ett maktsystem där ojämnlikhet existerar.  

Interpretive accounting research är enligt Ryan m.fl. (2002) en tolkande metod inom 

redovisningsforskning med syfte att försöka skapa en förståelse för redovisningens sociala 

natur. Enligt Hopper och Powell (1985) undersöks det inom denna forskningsmetod hur 

redovisning används i organisationer med betoning på ett sammanhang med en subjektiv syn 

på den sociala värld som organisationen agerar inom. Vidare är det enligt Durocher (2009) 

vanligt att det inom interpretive accounting research sker en användning av teorier eller 

ramverk som kan bidra till ett försök att förstå och tolka det organisatoriska beteendet.  

Enligt Parker (2008) är det vanligt inom interpretive accounting research att direktkontakt 

med organisationers medlemmar används för att kunna uppnå en förståelse från insidan och 

forskningsmetoden har även, enligt Durocher (2009), betonat vikten av forskning såväl på en 
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mikronivå som på en makronivå då både individers och/eller gruppers beteenden undersöks 

kontra organisationen i helhet.  

Metoden vid empiriinsamling inom interpretive accounting research kan enligt Parker (2007) 

innehålla både en kvalitativ tolkande analys eller en intervjumetod och vid intervjuer är det 

viktigt att hitta individer som personligen är involverade i det redovisningsfenomen som är av 

intresse för studien. Detta kan verka självklart men Durocher (2009) menar att detta är ännu 

viktigare vid interpretive accounting research än vid många andra forskningsmetoder då 

interpretive accounting research även har en viss fokus på mikronivå och på det personliga 

beteendet.  

Durocher (2009) fortsätter förklara att det kommer att uppstå en mättnad i empirin då vidare 

insamling av empiri inte kommer bidra ytterligare till studien. Det är svårt att avgöra när 

denna nivå nås men Durocher menar att när det verkar plausibelt att ingen ny stor kategori av 

information kan framkomma utifrån fler intervjuer är empirin mättad. Det är dock viktigt 

enligt Durocher att ha i åtanke att andra typer av empiriskt material kan stärka slutsatser vilket 

betyder att insamlandet av empiri inte behöver sluta bara för att intervjuerna uppnått en nivå 

av mättnad.  

Mainstream accounting research har en objektiv syn på världen (Hopper och Powell, 1985) 

något som kan kopplas till Ryan m.fl. (2002) då de talar om att det är klokt att försöka skilja 

ut objektet. Detta skiljer sig från forskare inom interpretive accounting research som ofta gör 

ett försök att finna flera verkligheter (Parker, 2008) där objektet i sig inte kräver att det 

klassificeras som någon slags allmän verklighet. I denna forskningsmetod utgår forskaren 

enligt Parker ofta från sina egna föreställningar och utvecklar och utmanar sina tidigare 

upplevda ”sanningar” och försöker skapa en förståelse för hur dessa sanningar kan variera och 

se ut i olika kontexter.  

Denna studie tillhör främst interpretive accounting research eftersom målet med studien var 

att försöka förstå och tolka den sociala naturen där miljöredovisning förekommer. Studiens 

främsta syfte var inte att försöka skapa en bred bild utan hade fokus på att uppnå en 

djupgående förståelse. Parker (2008) menar att en tolkande forskare ska undvika att rikta in 

sig på att försöka hitta generaliserande slutsatser och prydliga modeller, det är just ett försök 

att särskilja sig från den positivistiska forskningstraditionen som kan bidra till ny kunskap.  

Studien innehåller ett perspektiv inifrån organisationen genom intervjuer då den ville förstå 

vilka företagen vänder sig till med sin miljöredovisning såväl som ett externt perspektiv då 

studien ville tolka varför miljöredovisningen utformats som den gjort utifrån rådande kontext.  

2.2 Utgångspunkt 
För att förklara vilken utgångspunkt en forskare har kan begreppen epistemologi och ontologi 

användas. Epistemologi handlar enligt Tjora (2012) om läran om kunskap; vad kunskap är, 

hur kunskap kan nås och hur kunskap bör sökas. Epistemologi kan delas in i olika delar där 

Ryan m.fl. (2002) talar om det positivistiska perspektivet medan Tjora (2012) talar om dess 

motpol, hermeneutiken.  
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Ryan m.fl. (2002) menar att det positivistiska perspektivet har ett objektivt synsätt på kunskap 

och anser att kunskap är sann om den går att bevisa till skillnad mot hermeneutiken där Tjora 

(2012) menar att det istället råder ett subjektivt synsätt på kunskap där tolkning och förståelse 

är i centrum för skapandet av kunskap. Bryman och Bell (2013) säger att det är just en önskan 

att förstå beteenden som är den tydligaste skiljegränsen mellan positivismen och mer tolkande 

perspektiv som hermeneutiken som istället önskar förklara olika beteenden och skeenden. 

Bryman och Bell (2013) hävdar att sökandet efter kunskap antingen kan ske på ett deduktivt 

sätt eller på ett induktivt sätt där deduktion handlar om ett logiskt resonerande från teori till 

empiriska konsekvenser medan induktion går till på det vis att kunskap skapas genom att 

forskaren startar i ett fenomen som sedan kopplas till teoretiska ramverk. En växelverkan 

mellan deduktion och induktion kan även användas, något som Bryman och Bell kallar för 

abduktion. 

Denna studie om miljöredovisning hamnade inom det hermeneutiska perspektivet då studiens 

syfte var att försöka skapa en djupare förståelse kring miljöredovisning. Sökandet efter 

kunskap har i denna studie skett genom deduktion då studien haft sin utgångspunkt i teori som 

sedan utgjort grunden till den empiriska undersökningen. 

Justesen och Mik-Meyer (2011) talar om att ontologi handlar om vad som finns och hur 

verkligheten är beskaffad. Ontologin kan enligt Bryman och Bell (2013) delas in i två 

perspektiv, nämligen objektivism samt konstruktionism. Bryman och Bell menar att 

objektivismen ser på verkligheten som att den är just objektiv och att den inte påverkas av 

sociala aktörer medan konstruktionismen anser att verkligheten påverkas av de sociala aktörer 

som verkar inom den. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är konstruktionismens forskare 

ofta intresserade av att undersöka hur ett visst fenomen används eller konstrueras i en viss 

kontext. Denna studie om miljöredovisning hamnade inom konstruktionismen då den 

undersökte hur miljöredovisning används inom kontexten av miljökänsliga branscher.  

Enligt Bryman och Bell (2013) kan en undersökning antingen utföras som kvantitativ eller 

kvalitativ. I den här studien har en kvalitativ metod använts på grund av att denna metod mer 

fokuserar på ord och tolkandet av vad människor sagt, skrivit eller gjort. Justesen och Mik-

Meyer (2011) menar att den kvalitativa metoden samlar in och bearbetar data språkligt och 

med hjälp av kategorisering till skillnad från den kvantitativa metoden där, enligt Bryman och 

Bell (2013), statistiska beräkningar ofta är en vanlig bearbetningsmetod.  

Enligt Tjora (2012) söker kvalitativ forskning förståelse snarare än förklaring, samt försöker 

ge en insikt till skillnad från den kvantitativa forskningen som ofta försöker ge en översikt. 

Syftet med denna studie byggde på förståelse och tolkning av hur företag anpassar sig och 

påverkar den sociala verklighet som de verkar inom. Studien har även krävt en viss tolkning 

och bedömning från forskarens sida vilket även det styrt in studien i den kvalitativa metoden 

som har en mer subjektiv syn på verkligheten än den kvantitativa.  
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2.3 Tillvägagångssätt 
Studiens tillvägagångssätt har byggt på insamling av såväl sekundär- som primärdata vilket 

har tagit sitt avstamp i en teoriinsamling samt fortsatt i dokumentstudier och intervjuer.    

2.3.1 Teoriinsamling 

Eftersom studien bygger på en deduktiv metod inleddes den med att tidigare forskning och 

teorier inom ämnet samlats in och sammanställs, detta för att studien ville bygga vidare på 

redan känd teori och bidra ytterligare till forskningsfältet genom att se vilka faktorer som var 

aktuella vid utformningen av miljöredovisningar. Teorikapitlet består främst av vetenskapliga 

artiklar från välkända publikationer då dessa enligt Ryan m.fl. (2002) har en hög 

tillförlitlighet i och med att publicerade artiklar genomgår utförliga granskningar av kunniga 

och oberoende parter inom ämnet innan de publiceras för allmänheten. För att få en bild av 

hur ramverk, riktlinjer och regler sett ut inom ämnet har lagtext samt publikationer från 

organisationers hemsidor använts. 

2.3.2 Urval av företag 

Innan de slutliga företagen valts ut hade den totala populationen på 23 161 företag först delats 

in i tre subgrupper för att få en klarare skiljelinje att utgå från i studiens analys och för att 

garantera att företag ur olika storleksklasser fanns representerade i studien. Bland aktiebolag 

inom transportbranschen var den totala populationen 16 303 st. och inom 

anläggningsbranschen var motsvarande siffra 6 858 st. 

Indelningen var som följer:  

 Stora företag – Företag med en omsättning över 1 miljard kr. 

 Medelstora företag – Företag med en omsättning mellan 500 miljoner och 1 miljard kr. 

 Små företag – Företag med en omsättning mellan 100 miljoner kr och 499 miljoner kr. 

Från dessa tre grupper valdes sedan fem företag slumpmässigt ut, totalt femton företag i varje 

bransch genom användandet av databasen Retreiver, web.retriever-info.com (tillgänglig 

2014-02-19), och en slumpgenerator, www.slump.nu (tillgänglig 2014-02-19). Denna metod 

har använts för att ge en så rättvisande bild som möjligt då risken annars fanns att företag 

valts ut, medvetet eller omedvetet, med mycket eller lite miljöredovisning beroende på 

förutfattade meningar. Som ett medvetet val plockades företag med en omsättning under 100 

miljoner kr bort dels för att urvalet skulle bli mer hanterbart men också för att det skulle 

kännas mer relevant då det är företag med lite större volym som har störst möjlighet att 

påverka och sätta nya standarder för sina respektive branscher. I den mån företag inom samma 

koncern upptäckts eliminerades de från undersökningen och endast det företag som först 

slumpats fram från den aktuella koncernen blev kvar. 

Att det blev fem företag från varje storleksklass och bransch berodde på att det var ett 

hanterbart antal med hänsyn till den begränsade tid som förelåg och det gedigna material som 

skulle genomsökas. Det var också ett rimligt antal för att kunna få de intervjuer som önskades. 

En mindre undersökning har utförts där tio personer i ledande ställning och med ansvar för 

miljöfrågorna i sitt företag intervjuats. Att det blev tio respondenter har att göra med den 



11 

 

informationsmättnad som började framträda efter den sjunde intervjun och som beskrivs av 

Durocher (2009) när han menar att informationsinsamling kan nå en punkt där inget nytt 

tillförs. Tio intervjuer blev i och med detta ett acceptabelt antal då en önskan fanns att styrka 

de resultat som redan framträtt. 

Från populationen på 30 företag har respondenterna till intervjuerna valts ut genom 

bekvämlighetsurval efter principen först till kvarn. Detta betyder att företagen ringts upp i 

turordning och när någon svarat har en intervju bokats in. Fem personer från varje bransch 

spridda över de tre storleksklasserna har intervjuats. Två respondenter från de stora företagen 

i vardera bransch har intervjuats och sammanlagt tre från de små och medelstora (SME) 

företagen i vardera bransch, dock minst en representant från varje storleksklass och bransch. 

2.3.3 Dokumentstudie 

I denna studie har företagens årsredovisningar brukats som huvudsaklig källa till information 

men även företagens hemsidor och fristående CSR- och miljöredovisningar har använts. Då 

en del av syftet var att granska omfattning och innehåll av företags miljöredovisning var detta 

en oundviklig aspekt i arbetet. 

Dokument kan enligt Tjora (2012) användas inom forskning som tilläggsdata till intervjuer 

eller så kan det handla om rena dokumentstudier där hela studiens empiridel bygger på 

dokument. I denna studie har dokument använts som huvudsaklig källa och som tilläggsdata 

har intervjuer brukats. Tjora menar vidare att det finns olika typer av dokument och denna 

studie har valt att fokusera på fallspecifika dokument såsom årsredovisningar, information 

från företags hemsidor samt fristående CSR- och miljöredovisningar. 

Vid studier av dokument är det enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) viktigt att ha i åtanke 

att de valda dokumenten förmodligen inte framställts i forskningssyfte och med dokument så 

som företags årsredovisningar, CSR-redovisningar, miljöredovisningar och hemsidor kan 

risken alltid finnas att dessa dokument är vinklade på ett vis som ger bästa tänkbara bild av 

företaget. Detta har hållits i åtanke då materialet granskats.  

Då det råder en konstruktivistisk ontologi i studien är det enligt Justesen och Mik-Meyer 

(2011) vanligt att dokument väljs ut efter ett mer pragmatiskt sätt än inom andra perspektiv. 

Inom konstruktivismen anses användbara dokument helt enkelt vara dokument som kan hjälpa 

till att belysa frågeställningen och vid val av dokument ska forskaren ha i åtanke att analys av 

dessa ska kunna leda till ny och intressant kunskap (Justesen och Mik-Meyer, 2011).  

Syftet med studien är att belysa omfattning och innehåll av företags miljöredovisning och på 

grund av detta var dokumentstudier av årsredovisningar, CSR-redovisningar, 

miljöredovisningar och hemsidor det som passar studien bäst då avsikten är att undersöka vad 

som finns tillgängligt för externa intressenter.  

Vid analyseringen av årsredovisningar och hemsidor har en metod använts som bygger på en 

mall framtagen av Clarkson, Li, Richardson, och Vasvari (2007). Clarkson m.fl. har utformat 

en undersökningsmodell som går ut på att ett företag får poäng utifrån hur många av 

modellens punkter som företaget redovisar, maxpoängen är 1. Denna modell har valts ut 
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framförallt för att den är baserad på GRI:s riktlinjer. Modellen innebär en viss tolkningsaspekt 

gällande hur hård bedömningen ska vara för att ett företag ska kunna vinna poäng. 

Analyseringen av årsredovisningar och hemsidor har utförts av en person, något som enligt 

Bryman och Bell (2013) kan förebygga skevhet. Om två personer gör analysen finns risken att 

företag bedöms olika hårt. Även om riktlinjer kunnat sättas upp för hur bedömningen ska 

göras blir det ändå svårt att vara helt samstämmiga. Bedömningen blev nu lika hård för alla 

företag i undersökningen och alla företag har fått poäng utifrån samma villkor. Även om 

poängsättningen inte blir precis likadan om en annan forskare utför undersökningen bör den 

ändå se i stort sett likadan ut. Om en annan forskare har en mindre hård bedömning bör det 

leda till att alla företag kan uppnå en högre poäng, både stora och små företag samt de olika 

branscherna. Om alla företag får en högre poäng kommer medelvärdet av antal poäng stiga 

men skillnaderna mellan olika företags poäng skulle förbli mer eller mindre densamma.  

Det är även värt att nämna att företag mycket väl kunnat uppfylla fler punkter i 

undersökningsmodellen än de har fått poäng för. Detta på grund av att poäng endast getts där 

information funnits tydligt redovisad. Poäng har enbart delats ut för det redovisade material 

som funnits att tillgå offentligt utan att en oresonlig tid behövts för att finkamma varje länk 

eller sida. Miljöredovisningen ska ha varit placerad på en logisk plats, såsom i 

årsredovisningen, koncernredovisningen, separat CSR-redovisning eller på företagets hemsida 

under rubriker som till exempel ”om företaget”, ”hållbarhet” eller ”miljö”. 

När företagets hemsida låg på samma hemsida som en hel koncern har den miljöredovisning 

som gäller för hela koncernen analyserats. Detsamma gällde där företaget hänvisat till 

koncernens redovisning. 

2.3.4 Intervjuer  

I intervjuerna har ansvariga inom miljöfrågor intervjuats över telefon angående hur de ser på 

det arbete de gör och den information de väljer att leverera. Metoden har tillåtit att frågor tas 

upp som inte kan besvaras utifrån årsredovisningarna allena och följdfrågor blir möjliga för 

att räta ut eventuella frågetecken. Det var en och samma person som utfört intervjuerna och 

som bearbetat dem för att undvika skevhet i tolkningen. 

I intervjuerna har en semistrukturerad intervjuform anammas för att ge respondenterna en 

chans att ge en mer nyanserad bild då det annars funnits en risk att relevanta områden missats 

eller bara berörts ytligt. Enligt Tjora (2012) är den kvalitativa intervjun, till skillnad från den 

kvantitativa intervjun, inriktad på respondentens ståndpunkter och dess ostrukturerade eller 

semistrukturerade form låter intervjun röra sig åt olika håll vilket kan ge kunskap om vad 

respondenten tycker är relevant inom temat. Detta kan inte utläsas lika tydligt om intervjun är 

strukturerad då det i en sådan intervju inte lämnas utrymme till lika stor frihet och flexibilitet 

(Tjora, 2012). Den semistrukturerade metoden hjälpte till att garantera en viss grad av 

jämförbarhet i intervjuerna och valdes därför istället för den helt ostrukturerade metoden som 

inte kunde garantera detta. 

De mest typiska intervjuformerna inom kvalitativ forskning är enligt Tjora (2012) 

djupintervjun eller den halvstrukturerade intervjun. Forskaren bör trots detta fundera på om 
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det verkligen krävs en djupare intervju för att få svar på de frågeställningar som satts upp. 

Kortare, fokuserade intervjuer, kan enligt Tjora användas om temat är väl avgränsat, om 

förtroende kan skapas snabbt och om det inte rör känsliga teman. 

I denna studie upplevdes att fokuserade intervjuer passade bättre då intervjuerna har använts 

som ett komplement till en dokumentstudie och inte som grund till hela empiridelen. Temat 

upplevdes inte som särskilt känsligt då miljöredovisning till största del kan ses som något 

positivt för företagen att använda sig av vilket också märktes i intervjuerna. Något större 

förtroende behövde inte byggas upp vilket ledde till att så kallade uppvärmningsfrågor (Tjora, 

2012) inte ansågs bidra särskilt mycket.  

Tjora (2012) menar att det är lämpligt att använda sig av en intervjuguide men till skillnad 

från den kvantitativa surveyundersökningen behöver inte frågorna vara fullständigt utformade 

eller följas till punkt och pricka. Även om användningen av en intervjuguide kan upplevas 

som alltför strukturerat och uppstyltat anser Tjora att färdigformulerade frågor kan bidra till 

en upplevd känsla av seriositet. Den intervjuguide som har använts i studien finns i Bilaga 4. 

Frågorna kan vid första anblick se väldigt strukturerade ut men det är värt att nämna att 

respondenten har fått tala fritt utifrån dessa frågor och att utrymme har lämnats för eventuella 

stickspår och följdfrågor.  

Då de tio intervjuerna utförts märktes en tydlig likhet mellan svaren och med stöd av 

Durocher (2009) gjordes bedömningen att ytterligare intervjuer endast skulle bekräfta det som 

redan framkommit och valet gjordes att avbryta intervjuandet. 

2.4 Källkritik 
Det rådde en medvetenhet om att granskning av årsredovisningar och hemsidor inte täckte alla 

frågeställningar som kan finnas om miljöredovisning, till exempel vilka företagen har som 

mål att vända sig till med sin miljöredovisning och hur de upplever externa påtryckningar 

gällande miljöredovisning. Därför har valet gjorts att till viss del komplettera med egna 

frågeställningar och intervjuer. 

Dagligpressen har enbart brukats för att få en bild av den syn som florerat i media rörande 

företag och deras miljöansvar. Dagligpressen brister stort i trovärdighet vad gäller forskning 

och oberoende och användes därför enbart för att registrera åsikter. Fördelen med att använda 

sig av den här typen av källor är att de gett en omedelbar inblick i det politiska läget och den 

allmänna opinionen utan att de behövt genomgå veckor, månader eller till och med år av 

research och granskning innan de, till skillnad från en artikel, publicerats. 

Myndigheternas inlägg i debatten har setts som aningen mer neutrala då de är statligt 

kontrollerade även om dessa kan varit under politiskt tryck och påverkats av lobbyism. 

Inte heller forskningsrapporterna, böckerna eller artiklarna är helt neutrala, de har skrivits av 

människor som av eget intresse eller till följd av en anställning har undersökt ett visst område 

eller ämne. Dock utsätts vetenskapliga artiklar för ett större tryck att hålla sig objektiva och 

redogör på ett tydligare sätt hur de kommit fram till de resultat som framhålls. Detta ger en 

större vikt och tillförlitlighet till deras yttranden. 
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3. Referensram 
Under den teoretiska referensramen kommer CSR:s historia presenteras i korthet följt av en 

genomgång av de guidelinjer, principer, lagar och certifikat som är mest aktuella för 

anläggnings- och transportbranschen innan en genomgång görs av vad CSR är och hur det ser 

ut idag. Därefter följer ett avsnitt med de mest aktuella teorierna innan tidigare forskning 

behandlas. 

3.1 Allmänt 
CSR och CSR-redovisningen är inget nytt fenomen och för att få en tydligare insyn i 

begreppet har avsnittet delats in i ett antal underrubriker:  

3.1.1 Historisk utveckling 

3.1.2 Riktlinjer, lagstiftning och certifiering  

3.1.3 Vad CSR är och hur det ser ut idag 

3.1.1 Historisk utveckling 

I sin text om CSR-redovisningens framväxt menar Carroll (1999) att spår av CSR går att finna 

redan i 30- och 40-talet men den moderna formen av CSR började sakta ta form runt 1950. 

Carroll talar om en bok utgiven av Howard R. Bowen som sedermera kom att kallas ”Father 

of Corporate Social Responsibility”. Boken är Social Responsibilities of the Businessman. I 

bokens början skriver Bowen (1953, s. xi) “What responsibilities to society may businessmen 

reasonably be expected to assume”. Bowen ger vidare en av de första definitionerna av vad de 

sociala skyldigheterna är för affärsmän;  

[…] the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to 

follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our 

society (Bowen, 1953, s. 6). 

Bowen (1953) talar om vilket ansvar som affärsmän har gentemot framtida generationer och 

ifrågasätter hur snabbt ett företag får expandera på miljöns bekostnad, han menar att företag 

ska anta ett långsiktigt perspektiv i sitt agerande då detta har den största potentialen att 

sammanfalla med samhällets värderingar i stort. 

På 60-talet ökar antalet försök att definiera CSR rejält (Carroll, 1999). Som exempel skriver 

Davis (1960, s. 70) "the businessman's decisions and actions taken for reasons at least 

partially beyond the firm's direct economic or technical interest". Davis menar att även om 

Social Responsibility (SR) är ett luddigt begrepp har företag som ägnar sig åt SR en god chans 

att tjäna på det i det långa loppet. Davis fortsätter förklara att företagens SR-ålägganden bör 

vara i proportion till deras sociala makt och argumenterar att om det råder jämvikt mellan SR 

och social makt kommer ett minskat SR-engagemang även leda till att den sociala makten 

minskar för företagens del.  

En respons på den ökade uppmärksamheten som CSR åtnjöt kom från Friedman (1970) när 

han i sin kanske mest kända artikel, The Social Responsibility of Business is to Increase its 

Profits, hävdar att CSR och de affärsmän som elokvent talar om hur företag har ett socialt 

samvete predikar ren och skär socialism. Det här är en åsikt som Friedman, Mackey och 
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Rodgers (2005) fortfarande försvarar 35 år senare och som det kommer talas mer om längre 

fram.  

Löpande under 70-talet profileras begreppet CSR och det blir tydligare och mer specificerat 

(Carroll, 1999). 1976 antar OECD för första gången sina riktlinjer rörande CSR på initiativ av 

dåvarande generalsekreterare Kofi Annan och det svenska regeringskansliet arbetar aktivt 

med de nya riktlinjerna redan från start (Regeringskansliet, 2013d).  

Carroll (1999) menar att från 80-talet minskade försöken att definiera CSR och en ökning 

skedde i empirisk forskning. Alternativ börjar också framträda till CSR i form av 

intressentteorin, Corporate Social Performance (CSP) och business ethics theory (Carroll, 

1999). 

Under 90-talet fortsätter CSR att vara en viktig hörnsten bland företagen men enligt Carroll 

(1999) får CSR allt oftare ge vika för alternativa ramverk eller anpassas efter dessa. Det är 

inte det att akademikerna förkastar CSR utan snarare bygger de på själva konceptet med nya 

definitioner. I slutet av 90-talet börjar även medias intresse för CSR-redovisning att tillta 

enligt Ditlev-Simonsen och Wenstøp (2013) för att eskalera under 2000-talet. Deegan och 

Unerman (2011) stödjer Ditlev-Simonsen och Wenstøps (2013) påstående och menar att 

företag från tidigt 90-tal erbjuder en ökande mängd information rörande socialt och 

miljömässigt beteende i en rad olika rapporter. 

I slutet av 90-talet tar Utrikesdepartementet (UD) över ansvaret för arbetet med CSR från 

regeringen och år 2002 startas initiativet Globalt Ansvar - Swedish Partnership for Global 

Responsibility som är en ny fas i regeringens CSR-arbete där företag erbjöds att ansluta sig 

(Regeringskansliet, 2013d). Som tidigare konstaterats kan en avsaknad av miljöaspekten 

tydligt utläsas ur Carrolls (1999) redogörning av CSR och CSR-redovisningens utveckling. 

Det här är något som har kommit att ändras på 2000-talet och i Europeiska kommissionen 

(2013) har det lagts fram ett förslag om att CSR-redovisning ska bli reglerat för börsnoterade 

företag.  

3.1.2 Riktlinjer, lagstiftning och certifiering 

Lagstiftning, Non-Government Organizations (NGO) och de riktlinjer som finns är av vikt för 

företag och hur de går tillväga med sin miljöredovisning. Av den anledningen är det viktigt att 

ha en övergripande förståelse för vad de vanligaste begreppen och organisationerna innebär. 

Det här avsnittet har delats upp i följande underrubriker: 

 OECD:s riktlinjer  

 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 

 FN:s Global Compacts 10 principer 

 GRI 

 CSR i svensk lagstiftning  

 Miljölagstiftning 

 ISO 14001  
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De fyra första organisationernas principer och guidelinjer ligger som bas till vad som i 

Sverige klassas som god CSR-redovisning och det är till fördel att framöver veta vad dessa 

organisationer säger. 

 OECD:s riktlinjer 
”Det gemensamma målet för de regeringar som ansluter sig till riktlinjerna är att uppmuntra de 

positiva bidrag som multinationella företag kan ge till ekonomisk, miljömässig och social 

utveckling och att minimera de problem som deras olika verksamheter kan ge upphov till. I 

arbetet mot detta mål samarbetar regeringar med de många företag, fackföreningar och andra 

icke-statliga organisationer som på sitt eget sätt arbetar mot samma mål.” ( trikesdepartementet, 

Enheten för internationell handelspolitik, och Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2006, s. 23). 

Ovan kan ett utdrag från den svenska översättningen av OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag ses som antogs den 27 juni år 2000 (Utrikesdepartementet m.fl., 2006). OECD och 

deras riktlinjer är med andra ord riktade främst mot multinationella företag även om den 

svenska regeringen, enligt regeringskansliet (2013a), också rekommenderar mindre företag att 

följa dessa riktlinjer.  

Fortsatt är OECD:s riktlinjer helt frivilliga och det finns inga möjligheter att genomdriva dem 

på rättslig väg. Även om de täcker hela skalan av de verksamheter som är aktuella i 

multinationella företag såsom; allmän policy, information, anställda, miljö, bekämpande av 

bestickning, konsumentintressen, beskattning, konkurrens samt vetenskap och teknik så kan 

de omöjligt täcka alla de eventualiteter som kan dyka upp. Om företagen har handlat enligt 

riktlinjerna bedöms risken för att hamna i trångmål däremot som betydligt mindre. En 

åtlydnad av riktlinjerna gör det dessutom enklare för regeringar och arbetsmarknadens parter 

att delta och söka samförstånd i händelse av en incident (Utrikesdepartementet m.fl., 2006). 

Näringslivet måste först och främst rätta sig efter nationell lagstiftning.  

Riktlinjerna kan varken ersätta eller anses stå över nationella lagar och  

förordningar. Riktlinjerna utgör frivilliga principer och normer för företag  

och de sträcker sig ofta utöver vad nationell lagstiftning kräver. Föresatsen  

är dock inte att företag ska försättas i situationer med motstridiga krav 

(Utrikesdepartementet m.fl., 2006, s. 24).   

Inte heller inom OECD talas det om att lagstadga de krav som ställs på de multinationella 

företagen. 

 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter  

I FN:s grundläggande principer talas det om mänskliga rättigheter, företagens skyldigheter 

och behov av åtgärder då någon av dessa punkter överträds. 

(a) States’ existing obligations to respect, protect and fulfil human rights and fundamental 
freedoms;  

(b) The role of business enterprises as specialized organs of society performing specialized 

functions, required to comply with all applicable laws and to respect human rights;  

(c) The need for rights and obligations to be matched to appropriate and effective remedies when 

breached. 

(UN, 2011, s. 1) 
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Detta är guidelinjer, en form av soft-laws, och är inte tvingande för företagen till följd av 

någon internationell lag, det är enbart nationer som är bundna rent juridiskt (UN, 2011). 

 FN:s Global Compacts 10 principer 

När det kommer till Global Compact och deras 10 principer kan de delas in i olika 

underrubriker; mänskliga rättigheter (princip 1-2), arbete (princip 3-6), miljö (princip 7-9) och 

anti-korruption (princip 10). Av dessa 10 principer är huvudsaklig fokus på de tre om miljö:  

Princip 7: Företag ska stödja ett varsamt närmande till miljömässiga utmaningar. 

Princip 8: Företag ska ta initiativ för att stödja ett större miljöansvar. 

Princip 9: Företag ska stödja utvecklingen och användandet av miljövänlig teknologi.  

Global Compacts 10 principer fungerar som ett förtydligande av FN:s vägledande principer 

(UN Global Compact, 2014). 

 GRI 

GRI har gett ut 30 olika riktlinjer och i G3:s Indikatorprotokoll för miljöpåverkan (EN) delas 

de upp i följande 9 aspekter: Material, Energi, Vatten, Biologisk mångfald, Utsläpp till luft 

och vatten samt avfall, Produkter och tjänster, Efterlevnad, Transport och slutligen 

Övergripande (GRI, 2009). Dessa delas i sin tur upp i 30 kärn- eller tilläggsindikatorer. För att 

se samtliga indikatorer i detalj, gå till Bilaga 3. 

 CSR i svensk lagstiftning 

I Sverige saknas lagstiftning rörande CSR (Regeringskansliet, 2013c) och Björling (2010) 

säger i den handelspolitiska deklarationen att regeringen uppmuntrar näringslivet att följa 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Björling fortsätter vidare med att hon helst ser 

att engagemanget i frågor rörande CSR förblir företagsägt och företagsdrivet. 

I årsredovisningslagen (ÅRL) 6:1§ 4 st. kan dock följande text finnas: 

Utöver sådan information som ska lämnas enligt första-tredje styckena ska 

förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke- finansiella upplysningar som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella 

verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver 

verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna 

upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön (Munck, 2012, s. B1225). 

En viss lagstiftning finns det med andra ord gällande icke-finansiell information men exakt 

vad som ska ta upp inom CSR och hur det ska tas upp går inte att avläsa i angiven paragraf. 

 Miljölagstiftning 

För företag i anläggningsbranschen måste väglagen (1971:948) (VägL) följas och i den görs 

konstanta hänvisningar till miljöbalken (1998:808) (MB) som exempelvis ger regeringen rätt 

att ingripa i projekt som kan vara till omfattande skada för naturvärdet. MB är också aktuell 

för transportbranschen där företag kan vara belagda med lagkrav eller tillståndsplikt (DB 

Schenker, 2012; Munck, 2012). Vid lagring av oljeprodukter och andra brandfarliga 

kemikalier berörs företag även av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt Förordning (2010:1075) om 
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brandfarliga och explosiva varor (FBE) (DB Schenker, 2012). Detta 

några av de viktigaste lagarna, dock är de bara ett axplock av alla lagar 

som företagen ska följa. 

 ISO 14001 

ISO 14001 är ett miljöcertifikat som utfärdas av ett ackrediterat 

certifieringsorgan för att främja företagets relationer till dess 

intressenter, för att bibringa företaget goodwill, ge effektiva        
(Bild 3:1, Logotyp, ISO 14001)

 

kostnadsbesparingar och ge understöd till bättre vinstnivå och konkurrenskraft (Svensk 

Certifiering, 2014). 

Certifikatet är väl ansett över hela världen och medför ett antal fördelar som effektivare 

användning av resurser och bättre ordning i dokumentationen, det ger personalengagemang 

och visar på att företaget aktivt arbetar med att tillfredsställa ett av marknadens vanligaste 

krav; det på ett större miljömedvetande (Svensk Certifiering, 2014). 

3.1.3 Vad CSR är och hur det ser ut idag 

”CSR är ett uttryck för det ansvar företagen tar utöver vad de åläggs följa genom 

lagstiftning.” (Regeringskansliet, 2013c). I CSR inkluderas enligt regeringskansliet 

miljöstandarder, arbetsvillkor, antikorruption och arbete för mänskliga rättigheter och inom 

alla dessa områden rekommenderas företagen att följa de standarder som satts upp av OECD 

och FN. Företag söker ofta från eget håll råd och information från UD om hur de kan 

implementera CSR både i det egna företaget och i hela leveranskedjan (Regeringskansliet, 

2013c).  

Då det talas om CSR är det ganska ofrånkomligt att också börja tala om intressenter och 

intressentteorin, något som förklaras ytterligare i teoriavsnittet nedan.  

Clarkson (1995) definierar intressenter som personer eller grupper som har eller hävdar att de 

har ägarskap, rättigheter eller intresse i ett företag och dess aktiviteter oavsett om det rör sig 

om nutid, dåtid eller framtid och CSR ses av många som ett sätt för företag att vinna 

legitimitet i intressenternas ögon (Colleoni, 2013; Farache och Perks, 2010; Golob, Podnar, 

Elving, Nielsen, Thomsen och Schultz, 2013; Johansen och Nielsen, 2012; Porter och Kramer, 

2006; Schultz och Wehmeier, 2010) men det är inte en helt riskfri process. Schultz och 

Wehmeier (2010) menar att det ibland är bättre att bara vara bra gällande CSR och inte 

redovisa något om ämnet än det är att vara bra och tala om det i sin redovisning då det kan 

vara en känslig process. Har inget sagts om företagets hållbarhetsarbete kan intressenter bli 

positivt överraskade vid en granskning medan en motreaktion är överhängande om det sägs 

för mycket och informationen i redovisningen visar sig vara felaktig eller överdriven (Schultz 

och Wehmeier, 2010). En fara med att säga för mycket om sitt hållbarhetsarbete är att felaktig 

information bifogas, om det skulle hända riskerar ett legitimitetsgap
7
 att uppstå. 

Ett sätt genom vilket företag kan vinna legitimitet är institutionell isomorfism som, enligt 

DiMaggio och Powell (1983), kan delas upp i tre olika underkategorier; tvingande isomorfism 

                                                 
7
 En skillnad uppstår i hur samhället anser att ett företag bör agera och hur de anser att ett företag har agerat. 
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där företag utsätts för press från intressenter, mimetisk isomorfism där företag försöker 

förbättra sig genom att imitera framgångsrika koncept och slutligen normativ isomorfism där 

företag pressas att anpassa sig till de gruppnormer som råder på marknaden. 

Enligt Walsh och Margolis (2003) utvecklades CSR med utsikten att det skulle bidra till 

samhället på ett positivt sätt och enligt Hill (2001) är CSR en respons från företagen på den 

ökade press som de utsätts för. Den här pressen kan komma från olika håll såsom socialt eller 

ekonomiskt men även från olika grupperingar som miljögrupper. En av de konsekvenser som 

företag kan utsättas för om de inte bemöter de externa förväntningarna är social alienering. 

Den sociala alieneringen kan i sin tur starta en kedjeprocess där företag drabbas av ökade 

kostnader, degraderad goodwill och minskat värde för ägarna till följd av reducerad 

trovärdighet (Hill, 2001). 

I en studie gjord av Carroll (1999) visas att i de tidigare definitionerna av CSR är 

miljöaspekten frånvarande. Det konstateras dock av Dahlsrud (2006) att mer djupgående 

analyser av CSR idag visar att miljödimensionen får lika stort utrymme som övriga 

dimensioner.  

2011 kom en ny definition av CSR från Europeiska kommissionen (2011, p. 6) “the 

responsibility of enterprises for their impacts on society” och de fördjupar definitionen som 

följande:  

To fully meet their corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to 

integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business 

operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders (2011, p. 6). 

I den senare fördjupningen av definitionen kan det observeras att miljöaspekten har en mer 

framträdande roll och i ett förslag som därefter kommit från Europeiska kommissionen (2013) 

rekommenderas att miljöredovisning ska bli en obligatorisk del i större företags CSR-

redovisning inom EU.  

Ett företag har två val då det gäller dess CSR-redovisning hävdar Misani (2010); de kan 

antingen vara divergenta, avvikande, eller konvergenta, likartade. Johansen och Nielsen 

(2012) stödjer detta då de skriver att företagshistoriken tydligt visar en ständig balansgång 

med institutionell isomorfism, behovet av att anpassa sig efter branschen, på ena sidan och en 

önskan att differentiera sig på den andra. 

Divergent CSR innebär enligt Misani (2010) att företaget försöker skaffa sig en förmånlig 

edge, något som gör att de sticker ut från mängden och sätter upp hinder för att inte kunna 

kopieras av konkurrenter då en CSR-strategi som inte kan imiteras av konkurrenter kan 

inbringa en vinst över medelvärdet. Misani finner stöd för sin teori hos Porter och Kramer 

(2006) som hävdar att utformandet av en CSR-redovisning kan ske på två vis; strategiskt eller 

mottagligt.  

Med strategisk CSR handlar det, för företagen, om att gå längre än best practices, det handlar 

om att vara unika och att hitta sin egen nisch. Strategisk CSR främjar också delat värde då 

företag investerar i sociala sammanhang som kan stärka företagets konkurrenskraft, 
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exempelvis skänker Microsoft enorma summor pengar och erbjuder sin expertis till universitet 

i USA för att få tillgång till nyutbildade dataingenjörer, något som deras bransch skriker efter 

förklarar Porter och Kramer (2006).  

Mottaglig CSR kan enligt Porter och Kramer (2006) delas upp i två delar:  

Den första delen innebär att företagen agerar som goda samhällsmedborgare, de stödjer lokala 

föreningar och skolor och nöjer sig inte med att bara skriva ut en check, de tar ett aktivt 

intresse i det lokala samhället och samhället finner stolthet i företagets närvaro i bygden.  

Den andra delen handlar om att dämpa eventuell dålig press på grund av företagets 

värdekedja
8
. Då det finns en myriad av problemhärdar i ett företag använder de sig ofta av de 

guidelinjer som ges ut av olika NGO som exempelvis GRI (Porter och Kramer, 2006).  

Detta sammanfaller väl med det Misani (2010) sa om de konvergenta företagen och hur de 

håller sig till branschens normala rutiner och inte sticker ut, de försöker inte använda CSR för 

att profilera sig och är redo att samarbeta med konkurrenter för att beskydda sin branschs 

rykte och avvärja risker. Dessa företag är inriktade på att skapa goodwill och förbättra sina 

relationer med intressenterna (Misani, 2010). Ditlev-Simonsen och Wenstøp (2013) kan, för 

att belysa detta ytterligare, visa på hur mängden CSR-redovisning i företagen ökat i takt med 

att medieredovisningen om densamma eskalerat och förväntningarna på CSR-redovisningen 

har tilltagit som svar på mediebevakningen från slutet av 1990-talet och framåt. 

Oavsett vilken av dessa metoder som ett företag väljer ska det göra sitt val innan det 

adresserar sina intressenter menar Misani (2010) och fortsätter med att CSR inte 

nödvändigtvis handlar om att prestera bättre än sina konkurrenter. “Social practices of firms 

are very often driven by pressures to conform, instead of pressures to perform.” (Misani, 

2010, s. 1). Med det här menar Misani att företag ofta tvingas in i en roll av sina intressenter 

oavsett om de hade föredragit en mer innovativ inställning till CSR-redovisning. 

En version av konvergenta företag finns i en artikel skriven av Lanis och Richardson (2012) 

där författarna undersöker huruvida skatteaggressiva företag
9
 använder sig av CSR i större 

eller mindre omfång än icke skatteaggressiva företag. I deras undersökning visar det sig att 

CSR-redovisningen är betydligt större bland de skatteaggressiva företagen, något som Lanis 

och Richardson tolkar som att det är ett agerande i syfte att vinna legitimitet. Det här stämmer 

överens med vad Misani (2010) skriver om konvergenta företag och hur CSR kan användas 

för att vinna legitimitet. Överlag är resultaten i Lanis och Richardsons undersökning entydiga, 

det finns en statistisk signifikans och sambandet mellan skatteaggressivitet och CSR-

redovisning är positivt. Det här sambandet är något som får Lanis och Richardsons att dra 

slutsatsen att skatteaggressiva företag lägger större vikt på CSR-redovisningen i syfte att 

lugna allmänheten och rättfärdiga, legitimera, sitt eget beteende. 

  

                                                 
8
 Aktiviteter som tillför värde till företagets erbjudanden, en modell för att bättre förstå ett företag och de 

aktiviteter som ingår i ett företag (Bokföringstips, 2014).  
9
 Företag som aktivt skatteplanerar i avsikt att undvika skatt. 
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3.2 Teori 
I teoriavsnittet kommer relevanta teorier som främst berör CSR- och miljöredovisning beröras 

i avsikt att ge en grundläggande förståelse för deras innebörd. 

3.2.1 Legitimitetsteorin 

3.2.2 Intressentteorin  

3.2.3 Institutionella teorin 

3.2.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin kan enligt Deegan och Unerman (2011) delas upp i två olika delar; den 

första delen är legitimation, det vill säga själva processen i vilken ett företag strävar efter att 

uppnå den andra delen, legitimitet. För att förenkla det hela kan legitimitet liknas vid 

simborgarmärket och legitimation är de 200 meter som ska simmas för att förtjäna märket. 

Hela teorin utgår från att företag försöker uppnå legitimitet från sina intressenter genom att 

efterfölja de normer som råder i samhället och detta är något som är av yttersta vikt för 

företagen enligt Deegan och Unerman (2011). Att företag behöver legitimitet konstaterar även 

Porter och Kramer (2006) som menar att många företag använder legitimitetsbehovet som ett 

skäl för att upprätta en CSR-redovisning. 

Legitimitet och legitimitetsteorin är enligt Deegan och Unerman (2011) relativ gentemot det 

sociala system där en enhet opererar, legitimitet är även beroende av rådande tid och plats för 

det sociala systemet. Detta innebär att beroende på tid, plats och kultur varierar vad som kan 

anses vara legitimt. Ett extremt exempel var slavhandeln i USA som var socialt accepterad 

ända fram till 1865 då det blev olagligt, lite knappt 150 år senare anses det inte alls 

acceptabelt och ett modernt företags legitimitet skulle lida svårt om dylika förhållanden 

framkom idag. 

Enligt Deegan och Unerman (2011) arbetar organisationer kontinuerligt för att bli uppfattade 

som att de verkar innanför de gränser och normer som finns inom samhället och detta för att 

intressenter ska uppfatta dem som legitima. Genom att som företag reagera på påtryckningar 

från intressenter kan samhället tilldela företaget legitimitet, något som de menar är essentiellt 

för ett företag. Vidare menar Deegan och Unerman att legitimitet är en tillgång som 

organisationen kan influera eller styra genom redovisningsstrategier.  

Deegan och Unerman (2011) gör gällande att legitimitet är beroende av sociala kontrakt, detta 

är förväntningar som samhället har på hur ett företag sköter sina affärer. När det uppstår en 

skillnad i hur samhället anser att ett företag bör agera och hur de anser att ett företag har 

agerat kallas det för ett legitimitetsgap. Sethi (1979) menar att företag reagerar på två olika 

sociala krafter; marknadskrafterna och icke-marknadsrelaterade krafter, om någon av dessa 

krafter skulle ändra sina förväntningar kan ett legitimitetsgap uppstå förutsatt att företaget 

fortsätter med samma handlingsmönster som innan. En annan stor risk för att ett 

legitimitetsgap ska uppstå är att tidigare okänd information om företaget skulle komma till 

allmän kännedom (Sethi, 1979). 
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Legitimitetsteorin blir relevant i ljuset av den negativa kritik som studiens branscher ofta får 

utstå. Detta gör det extra viktigt för dem att visa på att de uppmärksammar kritik och arbetar 

med problemet. 

3.2.2 Intressentteorin 

Medan legitimitetsteorin ser på samhället som helhet och vikten av sociala kontrakt ser 

intressentteorin på individer och grupper inom samhället och behandlar alla de som har någon 

form av intresse i ett företag (Deegan och Unerman, 2011). 

Freeman (1994) säger att det inte går att definiera helt klart vad intressentteorin är:  

"The stakeholder theory" can be unpacked into a number of stakeholder theories, each of which 

has a "normative core," inextricably linked to the way that corporations should be governed and 

the way that managers should act. So, attempts to more fully define, or more carefully define a 

stakeholder theory are misguided (Freeman, 1994, s. 413). 

Deegan och Unerman (2011) argumenterar för att intressentteorin innehar både en normativ 

och en positiv gren där den normativa grenen hävdar att intressenter har rätt att behandlas 

likvärdigt av ett företag oavsett hur viktiga de är för företaget medan den positiva grenen inte 

ser alla som jämlika utan menar att ett företag svarar olika på olika intressenters behov och 

önskemål beroende på hur viktiga de är för företaget.  

Den här uppdelningen av intressenter beroende på deras innebörd för företaget är något som 

Clarkson (1995) talar om då han delar in intressenterna i två olika grupper; primära och 

sekundära intressenter beroende av hur relevanta de är för företagets överlevnad. Den primära 

intressentgruppen definierar han som: “A primary stakeholder group is one without whose 

continuing participation the corporation cannot survive as a going concern” (Clarkson, 1995, 

s. 106), medan han definierar de sekundära intressenterna som: “[…] those who influence or 

affect, or are influenced or affected by, the corporation, but they are not engaged in 

transactions with the corporation and are not essential for its survival” (Clarkson, 1995, s. 

107).  

I bilden till höger syns vanliga exempel på både 

primära och sekundära intressenter. Vilka de 

primära och sekundära intressenterna är varierar 

beroende på vilket företag det gäller men 

principen att intressenter håller olika värde i ett 

företags ögon är densamma, något som påvisats 

av den undersökning som utförts av Eurosif och 

ACCA (2013). Clarkson (1995) menar att det 

råder ett stort mått av beroende mellan ett företag 

och dess primära intressenter och skulle en av 

dessa intressenter välja att avbryta samarbetet 

skulle företaget lida förluster. I jämförelse med 

dessa besitter de sekundära intressenterna inte 

samma tyngd men de kan ändå orsaka omfattande           (Bild 3:2, Primära och sekundära intressenter) 
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 bekymmer för ett företag (Clarkson, 1995).    

Some groups may have as an objective simply to interfere with the smooth operations of our 

business. For instance, some corporations must count "terrorist groups" as stakeholders. As 

unsavory as it is to admit that such "illegitimate" groups have a stake in our business, from the 

standpoint of strategic management, it must be done (Freeman, 2010, p. 53).  

Intressenterna har en framträdande roll i denna studie och därmed är intressentteorin 

oumbärlig. 

3.2.3 Institutionella teorin 

I sin bok hävdar Deegan och Unerman (2011) att den institutionella teorin förklarar varför 

företag inom en viss bransch eller ett visst område blir allt mer homogena och teorin ser mer 

på likheter än skillnader. Teorin i sig fungerar som en treenighet tillsammans med 

intressentteorin och legitimitetsteorin och förklarar varför företag som är relativt färska på 

marknaden kan ha mer egensinniga redovisningsmetoder för att med tiden konformeras och 

bli allt mer homogena i relation till andra företag inom samma bransch (Deegan och 

Unerman, 2011). 

Den institutionella teorin har två framträdande dimensioner; isomorfism och decoupling.  

Den första delen av den institutionella teorin, institutionell isomorfism, har nämnts tidigare 

och två av de som utvecklat teorin är DiMaggio och Powell (1983). De menar att företagen 

söker legitimitet i ögonen hos NGO:s, regeringar och intressegrupper genom att ge efter för 

den press de ofta befinner sig under att anpassa sig. Om företagen inte rättar sig efter rådande 

standarder hotas de av juridiska, ekonomiska eller sociala påföljder. De tre subkategorier som 

finns inom institutionell isomorfism är tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. Den 

tvingande formen inkluderar såväl lagar som andra påtryckningar från intressenter. Inom den 

mimetiska formen försöker företag förbättra sig genom att imitera redan framgångsrika 

koncept och inom den normativa formen pressas företag att anpassa sig till de normer som 

råder på marknaden för deras specifika genre (DiMaggio och Powell, 1983). 

Decoupling är vad som sker då ett företag skiljer mellan sina faktiska handlingar och de 

handlingar som de officiellt påstår sig utföra (Deegan och Unerman, 2011). Med det här 

menar Deegan och Unerman (2011) att företag skapar fasader och rökridåer för att dölja deras 

egentliga agerande.  

Institutionell teori bär vikt då lagar, riktlinjer och certifikat är av markant vikt inom de 

branscher som valts ut i studien. 
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3.3 Tidigare forskning 
Inom tidigare forskning kommer ett antal punkter beröras för att få en djupare insikt i vad som 

sker inom CSR- och miljöredovisning i nutid. Först kommer en översikt över CSR:s 

grundprinciper att presenteras och därefter kommer aktuell forskning att kopplas till de tre 

teorier som presenterats i föregående avsnitt. De flesta forskningsartiklar som tas upp 

överlappar de tre teorierna, trots detta har en indelning gjorts för att försöka öka förståelsen 

för hur teorierna kan tillämpas inom nutida forskning. Avslutningsvis diskuteras hur CSR- 

och miljöredovisning framställs samt hur redovisningen kan analyseras utifrån den 

undersökningsmodell som hädanefter kommer att ligga till grund för studien.  

3.3.1 CSR:s fyra grundprinciper  

3.3.2 Legitimitetsteorin 

 Bransch och storlek 

3.3.3 Intressentteorin 

 Ägarna 

 Utmaningar inom CSR 

 CSR-redovisningens olika perspektiv 

3.3.4 Institutionella teorin 

 Hinder för CSR 

3.3.5 Hur CSR- och miljöredovisning framställs 

3.3.6 Att analysera miljöredovisning 

 GRI:s bildande 

 Clarkson m.fl. undersökningsmodell för miljöredovisning 

 GRI:s relevans 

3.3.1 CSR:s fyra grundprinciper 

Förespråkare till CSR menar att det finns fyra grundprinciper inom CSR-redovisning;  

1) Moralisk förpliktelse 

2) Hållbarhet 

3) Licence to operate  

4) Rykte/Legitimitet.  

Alla dessa fyra grupper delar dock en och samma svaghet; de fokuserar på skillnaderna 

mellan företag och samhälle och missar det medberoende som föreligger. Denna blindhet gör 

att företag går miste om stora möjligheter till vinster för både företag och samhälle (Porter och 

Kramer, 2006). 

Den första punkten menar att företag har en moralisk förpliktelse att vara goda medborgare 

och att göra vad som är rätt skriver Porter och Kramer (2006). Men det är betydligt mer 

komplicerat än det låter då det inte bara gäller att följa lagar och vara ärliga i sina finansiella 

ärenden. ”Moral principles do not tell a pharmaceutical company how to allocate it’s revenues 

among subsidizing care for the indigent today, developing cures for the future, and providing 

dividend to its investors” (Porter och Kramer, 2006, s. 4). 
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Den andra punkten berör hållbarhet, något Gro Harlem Bruntland förklarade på ett koncist 

sätt på the World Commission on Environment and Development (WCED) också känd som 

Brundtlandkommissionen, ”Development that meets the needs of current generations without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Drexhage och 

Murphy, 2010, s. 8).  

Detta är något som antyds redan av Bowen (1953) och Porter och Kramer (2006) anser att 

tonvikten läggs på miljö och samhälle inom hållbarhetspunkten. Avsikten med Bruntlands 

uttalande står i stark kontrast till vad George H. W. Bush sa innan Rio-konferensen 1992 “The 

American way of life is not negotiable” (Drexhage och Murphy, 2010, p. 7).  

Inom hållbarhet talas det om upplyst 

självintresse och tripel bottom line med 

ekonomiska, miljömässiga och sociala 

prestationer utvecklar Porter och 

Kramer (2006) vilket illustreras i bilden 

till höger. De menar att företag bör 

agera långsiktigt och undvika 

kortsiktiga vinster som kommer på 

bekostnad av samhälle eller miljö då 

hållbarhet uppnås först då det råder en 

balans mellan de tre aspekterna 

ekonomi, samhälle och miljö (se Bild 

3:3). Ofokuserad filantropi ska däremot 

undvikas som Friedman (2005) hävdar i 

en diskussion med Mackey från Whole 

Foods rörande sin artikel från 1970. 

Diskussionen gäller Whole Foods jippon   (Bild 3:3) 

där utvalda butiker skänker 5 % av vinsten en viss dag till en icke vinstdrivande 

välgörenhetsorganisation. ”Had it devoted any significant fraction of its resources to 

exercising a social responsibility unrelated to the bottom line, it would be out of business by 

now or would have been taken over” (Friedman, Mackey, och Rodgers, 2005, s. 2). Friedman 

m.fl. (2005) anspelar på hur Whole Food, enligt Mackey’s utsaga, kontaktar organisationer 

med stora medlemsantal för att genom dem tipsa om sina jippon och därmed ökar kundantalet 

med hundratals nya kunder. Det här visar på hur en vinn-vinn situation kan åstadkommas 

genom att ta hänsyn till företagets tripel bottom line.  

License to operate, som är den tredje punkten, innebär enligt Porter och Kramer (2006) att 

företag behöver regeringars, samhällens och ett antal intressenters tillstånd för att bedriva sin 

verksamhet. Det här är ett relativt enkelt område där företagen har möjlighet att undersöka 

vilka sociala frågor som är viktiga för dess intressenter och fatta beslut om dem. Resultaten av 

detta framvisas ofta i CSR-redovisningar med det problemet att intressenter aldrig helt kan 

greppa företagets kapacitet, vilken konkurrens det utsätts för eller vilka kompromisser de 

tvingas till. Ett annat problem kan vara det att bara för att det finns en intressegrupp med en 

hjärtefråga behöver inte den frågan vara viktig för samhället eller relevant för företaget. Trots 
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detta, hävdar Porter och Kramer, kan företag tvingas in i små men kostsamma och utdragna 

dispyter som vare sig gagnar samhälle eller företag. 

Slutligen behöver företagen legitimitet konstaterar Porter och Kramer (2006), något som 

många företag använder som anledning för att berättiga sitt bruk av CSR. Företagen söker 

men finner sällan det där perfekta, strategiska CSR-spåret. I en del branscher slutar det i 

massiva reklampådrag medan andra branscher vill skaffa sig försäkringar genom initiativ till 

socialt ansvar för att dämpa allmän kritik (Porter och Kramer, 2006). Det här uttalandet stöds 

av Farache och Perks (2010) som menar att CSR-kampanjer kan vara antingen av en rationell 

karaktär eller av en emotionell karaktär då den riktar sig mot intressenterna. Bevis finns för att 

vissa företag använder sig av CSR för att svara på tryck från allmänheten och för att skapa 

eller upprätthålla en viss legitimitet i samhällets ögon. Institutionaliseringen av legitimiteten 

har enligt Johansen och Nielsen (2012) gjort CSR till en fråga om att vara med i rätt 

föreningar och kunna uppvisa rätt certifikat. 

3.3.2 Legitimitetsteorin 

Enligt Deegan och Unerman (2011) arbetar organisationer kontinuerligt för att bli uppfattade 

som att de verkar inom de gränser och normer som finns inom samhället, detta för att 

intressenter ska uppfatta dem som legitima. Genom att som företag reagera på påtryckningar 

från intressenter kan samhället tilldela företaget legitimitet. När det gäller miljömässig 

legitimitet, eller environmental legitimacy, definierar Bansal och Clelland (2004, s. 94) det 

som “the generalized perception or assumption that a firm’s corporate environmental 

performance is desirable, proper, or appropriate”, det vill säga uppfattningen av att en 

organisation är miljövänlig.  

Kuo och Chen (2013) menar att på senaste tiden har legitimitetsteorin blivit mainstream i 

forskning om miljöredovisning. Patten (2005) hävdar att om ett företags verksamhet avviker 

från det som är socialt acceptabelt, i det här fallet vad gäller miljöredovisning, hotas företaget 

att förlora sin legitimitet.  

Vad som är socialt acceptabelt skiljer sig åt mellan olika länder och Kuo och Chen (2013) har 

gjort en undersökning av japanska företag och deras miljöredovisning för att försöka finna ett 

samband mellan miljöredovisning och upprättandet av en legitim syn på företaget. De tre 

miljöredovisningsstrategier som använts mest i de flesta japanska företagen är enligt Kuo och 

Chen miljömanagement, ekologisk information och utveckling av alternativa energikällor. 

Resultaten de kom fram till är att bland företag som verkar inom miljökänsliga branscher 

finns ett samband mellan miljöredovisning och legitimitet. Dessa företag kan avsevärt 

förbättra sin upplevda legitimitet genom att redovisa miljöeffekter. De företag som redan 

upplevs som legitima ur en miljömässig synpunkt kommer, enligt Kuo och Chens 

undersökning, bli mer aktiva i sin miljöredovisning för att säkerställa att de upplevs som 

legitima även i framtiden. Ett annat intressant resultat som Kuo och Chen kommer fram till är 

att företag som har lyckats med att sänka sina koldioxidutsläpp eller de företag som har lägre 

koldioxidutsläpp än liknande företag är mer benägna att miljöredovisa än företag som inte har 

samma emissionstal.  
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En studie av Berrone, Gelabert och Fosfuri (2009) kan användas för att ge ett mer konkret 

exempel på åtgärder som kan brukas för att genom miljöredovisning öka ett företags 

legitimitet. De har gjort en empirisk analys där en mätning utförts över effekterna av 

miljösymboliska policyer och hur verkliga åtgärder påverkat företags legitimitet. Exempel på 

miljösymboliska policyer som Berrone m.fl. undersöker är medverkan i frivilliga 

miljöprogram, inrättandet av en miljökommitté och att marknadsföra sig som ett grönt 

varumärke. Exempel på verkliga åtgärder som tas upp är utsläppsförebyggande strategier och 

miljörelaterade patent. Det resultat Berrone m.fl. får fram visar på att miljökänsliga företag 

uppnår större legitimitet om deras symboliska handlingar också följs upp av verkliga åtgärder, 

något som framstår som självklart men som inte ska tas för givet.  

I dagens samhälle har intressenter allt större insyn i företagen. Företag granskas av både 

media som myndigheter och den rikliga tillgången på information i årsredovisningar och 

företags hemsidor såväl som oberoende källor på internet gör det lättare för intressenter att 

följa upp företags uttalanden och symboliska handlingar och se om de verkligen leder till 

konkreta åtgärder. Det rikliga informationsflödet behöver dock inte bara vara ett sätt för 

intressenterna att hålla ett öga på företagen och följa upp företags redovisning utan även en 

möjlighet för företag som följer upp sina uttalanden och symboliska handlingar med åtgärder 

att visa upp sina framgångar och på den vägen vinna legitimitet (Berrone m.fl., 2009). 

Ett annat exempel på en undersökning som visar hur ett företag kan vinna legitimitet genom 

att miljöredovisa är en undersökning gjord av Aerts och Cormier (2009). De hävdar att företag 

kan skapa legitimitet med sina årsredovisningar genom att signalera sitt beteende som 

lämpligt och visa att de uppfyller de sociala krav som ställs på dem. Årsredovisningarna 

används även för att ge svar på vanligt förekommande frågor och reagera på påtryckningar 

från intressenter, detta genom att anpassa innehållet i sina miljöredovisningar. Deras slutliga 

resultat visar att miljömässig legitimitet påverkas positivt av kvantiteten och kvaliteten på 

miljöredovisningen i företags årsredovisningar (Aerts och Cormier, 2009). 

Genom att möta de sociala kraven som ställs på företaget kan det vinna legitimitet. Dessa krav 

ställs av aktieägare och andra intressenter. 

 Bransch och storlek  

Enligt Clarkson m.fl. (2011) innehåller de flesta undersökningar gällande miljöredovisning 

variabeln storlek med utgångspunkten i antaganden om de stordriftsfördelar som kan 

förekomma vid produktionen av information.  

Solomon och Solomon (2006) undersöker hur ett företags storlek kan komma att påverka 

deras miljöredovisning. Denna studie är dock inte enbart inriktad på miljöredovisning utan 

undersöker såväl social och etisk redovisning som miljöredovisning vilket Solomon och 

Solomon kallar för SEE-redovisning, något som kan vara värt att ha i åtanke vid tolkande av 

resultaten då dessa inte enbart speglar engagemang för miljöredovisning. I sin undersökning 

som består av semistrukturerade intervjuer med investeringsföretag får Solomon och Solomon 

fram att storleken på investeringsföretaget är en signifikant faktor för engagemanget för SEE-

redovisning.  
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Även Cho, Freedman och Patten (2012) menar på att tidigare studier inom ämnet såväl som 

deras egen studie av amerikanska företag, tyder på att större företag tenderar att redovisa mer 

om sin miljöpåverkan än vad mindre företag gör. Ett annat resultat som Cho m.fl. kommer 

fram till är att företag inom branscher med svårare föroreningar än andra branscher tenderar 

att oftare redovisa om de utgifter de lagt ner på att bli mer hållbara. 

Det är populärt att undersöka miljöredovisningen inom branscher med stor påverkan på 

miljön då dessa ofta behöver jobba hårdare för att anpassa sig till samhällets krav för att inte 

riskera att förlora legitimitet (Kuo och Chen, 2013; Isaksson och Steimle, 2009; P. M. 

Clarkson m.fl., 2007). De Villiers m.fl. (2014) har undersökt gruvbranschen i Sydafrika då 

detta är en bransch som har en markanvändning som inte är hållbar och uttömmer icke-

förnybara resurser samt för att denna bransch dragit till sig uppmärksamhet och fått 

påtryckningsgrupper som kräver icke-finansiell redovisning.  

De Villiers m.fl. (2014) gör som antagande i sina studier att så länge miljöredovisning inte når 

ett mognadsstadium gällande professionalitet, och så länge det inte uppstår en given syn på att 

en viss mängd av miljöredovisning ska göras inom en bransch, kommer stora företag att 

redovisa mer än små företag. Om nu denna mognad uppnås eller om synen på 

miljöredovisning blir given kommer lika stora mängder redovisas av såväl stora som små 

företag på grund av att även mindre företag vill uppnå den upplevda professionaliteten som 

krävs för att överleva. De små företagen är, likväl som de stora, förvaltade av och får råd av 

professionella människor som gör allt för att företagen ska lyckas i sin verksamhet.  

Vad De Villiers m.fl. (2014) kommer fram till är att stora och små gruvföretag i Sydafrika 

miljöredovisar i stort sett samma mängd oavsett storlek. Detta skiljer sig från tidigare 

forskning som hävdat att storlek har effekt på vad som redovisas. Detta tror De Villiers m.fl. 

beror på ett mognadsstadium och att det tas för givet att det ska finnas miljöredovisning i 

denna bransch.  

En anledning att undersöka en branschs miljöredovisning, och framförallt att jämföra olika 

branschers redovisning, kan vara att det inom vissa branscher finns frivilliga initiativ när det 

gäller hållbarhet som företagen medverkar i. Detta kan göra att en bransch har en mer 

utvecklad miljöredovisning än andra branscher. Fisher-Vanden och Thorburn (2011) menar 

att företag som är utsatta för oro och påtryckningar från allmänheten är mer benägna att ingå i 

frivilliga miljöinitiativ än företag som inte känner av denna oro. Företag kan utforma en 

strategi som går ut på att minska utsläpp av växthusgaser utan att gå med i ett initiativ av detta 

slag men finns ett sådant initiativ i branschen drivs många ändå till att gå med då det ökar 

företagets legitimitet. En annan fördel, utöver legitimitet, som företag kan se med medverkan 

i initiativ är enligt Fisher-Vanden och Thorburn att det kan bidra till att informationen till 

företagets intressenter inte blir asymmetrisk
10

. 

  

                                                 
10

 Då tillgången till förhandsinformation är olika mellan två parter som ska fatta ett beslut. 
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3.3.3 Intressentteorin  

Sweeney och Coughlan (2008) har i en undersökning med ett globalt perspektiv granskat sex 

olika branscher, däribland oljebranschen och branschen för finansiella tjänster. Deras 

undersökning visar på en skillnad på CSR-redovisningen dessa branscher emellan. De menar 

att företag tenderar att följa de normer som finns inom den bransch de verkar. Det är mycket 

prat om intressenter inom CSR och alla de företag som undersöks av Sweeney och Coughlan 

(2008) nämner olika intressegrupper i sina årliga redovisningar, dock läggs inte samma fokus 

ner på samtliga grupper, vissa organisationer fokuserar endast på de primära intressenterna.  

I en norsk undersökning tar Ditlev-Simonsen och Wenstøp (2013) reda på hur olika 

intressenter ser på CSR och vilka huvudsakliga målgrupper det finns. Den turordning som de 

tre medverkande intressegrupperna (styrelsemedlemmar, studenter och NGO) grovt kommer 

överens om är att ägarna är den främsta målgruppen för CSR-redovisningen följd därefter, i 

turordning, av kunder, myndigheter, anställda och NGO.  

Studenterna och NGO är dock i konflikt med styrelsemedlemmarna huruvida rangordningen 

är den korrekta då de anser att kunderna bör vara den främsta målgruppen medan 

styrelsemedlemmarna håller fast vid att det bara är rätt att ägarna beaktas i första hand. Att 

även NGO tycker att mer intresse borde visas konsumenterna anser Ditlev-Simonsen och 

Wenstøp (2013)  är intressant då det är ovanligt att just denna målgrupp engageras i CSR-

arbetet. Detta kan dock bero på att medlemmarna i NGO främst ser sig själva som 

konsumenter, alla intressegrupper är också överens om att arbetarna bör vara på tredje plats i 

rankingskalan.  

Evanoff (2011) anser att det främst är allmänheten och yttre intresseorganisationer såsom 

kunder och investerare som är fokusgruppen för CSR-redovisningar då Hassel, Nilsson och 

Nyquist (2001) har påvisat att ett högt Environmental Performance (EP) har en negativ 

koppling till marknadsvärdet. Men Evanoff (2011) framför också ett annat alternativ; 

kanhända är dessa redovisningar inte alls menade främst för yttre intressenter utan för de egna 

arbetarna inom företagen och koncernerna. Han finner stöd för detta hos Porter och Kramer 

(2006) som menar att strategisk CSR handlar om att skapa sig en fördel framför andra företag 

med hjälp av sin CSR. Människor har blivit alltmer medvetna om problemet med 

greenwashing
11

 och den ena CSR-redovisningen är för många den andra lik. Evanoff menar 

att CSR-redovisningarna kan vara ett sätt att locka till sig och motivera en nyexaminerad 

arbetsstyrka att stanna på ett visst företag 

Att de anställda bör komma högre upp på skalan finns det också stöd för i en artikel av 

Bhattacharya m.fl. (2008), de menar att företag vill ha den bästa kompetensen tillgänglig och 

då kompetens är en begränsad resurs måste företagen locka med något mer än pengar. Det är 

som Jim Copeland, Jr., tidigare VD för Deloitte Touche Tohmatsu, säger: ”The best 

professionals in the world want to work in organizations in which they can thrive, and they 

want to work for companies that exhibit good corporate citizenship” (World Economic 

Forum’s Global Corporate Citizenship Initiative, 2003, s. 17).  

                                                 
11

 Disinformation från ett företag för att framstå som mer miljövänliga än de faktiskt är (Ramus och Montiel, 

2005) 
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Det här kan ses som ytterligare ett utslag av vad Porter och Kramer (2006) kallade strategisk 

CSR och när Misani (2010) talade om divergent CSR var det differentiering han talade om. 

Detta stöder även Bhattacharya m.fl. (2008) då de pekar på den differentieringsmöjlighet som 

CSR utgör för företagen.  

 Ägarna 

De Villiers och Van Stadens (2012) undersökning visar på att de flesta aktieägare är mycket 

positivt inställda till att företag ska arbeta med miljöredovisning. Vidare visar resultaten på att 

aktieägarna tycker att det ska bli obligatoriskt att miljöredovisa, antingen genom lagstiftning, 

redovisningsstandarder eller genom börsreglering. Undersökningen visar också på att de flesta 

aktieägare vill att redovisningarna ska finnas tillgängliga i såväl företagets årsredovisningar 

som på företagets hemsida så att det är lätt för aktieägarna att ta del av dem (De Villiers och 

Van Staden, 2012). Det finns även andra undersökningar som stödjer De Villiers och Van 

Stadens resultat och som påvisar att miljöredovisning är av vikt vid beslutsfattande för 

investerare (Holm och Rikhardsson, 2008; Solomon och Solomon, 2006).  

Aktieägarna i De Villiers och Van Stadens (2012) undersökning menar att den största 

anledningen till att ett företag bör miljöredovisa är att visa sin miljöhänsyn för aktieägarna 

och att företagen har ett ansvar att göra detta. Detta är dock, enligt De Villiers och Van 

Stadens, inte den enda anledningen till att aktieägare vill ha miljöredovisning. Andra 

anledningar kan vara att miljöredovisningen kan fungera som underlag vid finansiella beslut 

eller som ett svar på vad företaget gör för att minska de klimatförändringar som sker och 

därmed dämpa den oro som finns rörande dessa klimatförändringar. 

Aktieägarna i De Villiers och Van Stadens (2012) undersökning är i första hand intresserade 

av information om företagets generella miljöpåverkan som stora miljörisker och 

miljökonsekvenser och även vilka miljöpolicys som finns inom företaget. Dessa delar kräver 

inte någon större kostnad att framställa och därmed bör det inte vara något problem för 

företagen att inkludera detta i sina redovisningar. Vad aktieägare kräver sekundärt efter den 

generella informationen är mätbara mål, framsteg mot dessa mål och vilka miljökostnaderna 

är för olika kategorier. Detta är information som är betydligt dyrare att redovisa än den 

generella informationen eftersom denna information kräver speciella redovisningssystem för 

att kunna samla in och bearbeta aktuell data (De Villiers och Van Staden, 2012). 

Efterfrågan av miljöredovisning hos investerare bör vara av stort intresse för företagen men en 

sådan efterfrågan påverkar inte enbart företagen i sig utan kan även få politiska konsekvenser 

då regulatorer får vetskap om att miljöredovisning är något som investerare efterfrågar (De 

Villiers och Van Staden, 2012) 
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 Utmaningar inom CSR  

För företagen att få behålla sin kompetens framlägger Bhattacharya m.fl. (2008) fyra olika 

utmaningar inom den interna marknadsföringen och hur företag kan övervinna dessa 

utmaningar: 

 4 utmaningar inom den interna marknadsföringen 

1) De anställdas bristande medvetenhet om och engagemang i CSR kan åtgärdas 

genom mer löpande information under året för att de anställda ska känna igen 

sig och kunna känna stolthet. 

2) Begränsad förståelse för de anställdas behov som kan tillgodoses av CSR är: 

i. Förbättrad integration mellan de anställdas privata och professionella 

liv genom exempelvis stöd till lokala föreningar och skolor. 

ii. CSR som ett medel att binda samman huvudkontor med mer avlägsna 

arbetsposter för att undvika en känsla av alienering från beslutsfattarna. 

iii. CSR kan fungera som en sköld mot den omvärldsrapportering som kan 

såra de anställda, de ger dem en alternativ bild av vad företaget är och 

utför med mot den bild som media rapporterar. 

3) Det finns en dålig förståelse för vad de anställda kan tjäna på CSR. En 

fokusgrupp menar att förståelse för ett företags CSR kan bidra till en känsla av 

tillfredsställelse, stolthet och välmående i jobbet. 

4) I en stor undersökning framkommer det att ett uppifrån-och-ner perspektiv 

föreligger då CSR-initiativ ska utvecklas och mycket skulle kunna vinnas om 

de anställda engagerades mer i processen. 

 

 5 möjligheter genom optimala CSR-strategier 

1) Företag måste öka de anställdas närhet till CSR, då främst genom klar och 

koncis information som stöds av externa faktorer men också genom att göra 

dem till en del av CSR-processen och ge aktiv feedback på hur det går för 

företaget. 

2) Företag måste använda sig av en kontinuerlig input-output taktik då beslut 

rörande CSR ska fattas för att involvera de anställda och för att inte fastna i 

gamla invanda spår som leder allt längre bort från målet. De anställdas 

reaktioner på CSR-initiativ måste således följas upp och effekten bör 

analyseras löpande. 

3) Att förstå och tillfredsställa de anställdas behov kan exempelvis betyda att 

företag som ses på med missnöje av lokalbefolkningen utvecklar lokala CSR-

projekt som inte bara gör gott utan som också är synliga i samhället. 

4) Att stärka de anställdas identifiering med företaget sker då CSR kan ge 

företaget en själ, företaget blir på detta vis humaniserat. Bruket av ordet vi är 

ett alternativt sätt att få kontakt med de anställda och ge en känsla av vi och 

dem; vi inom företaget och de där andra. 

5) De anställda måste göras till medförfattare av företagets CSR genom att 

involveras från grunden i planering, design och implementering av 

redovisningen. De anställda bör också få mer att säga till om, ett exempel är 
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företags donationer till lokal välgörenhet, Bhattacharya m.fl. (2008) föreslår att 

de anställda tillåts välja ändamål istället för ledningen då de anställda ofta 

bedöms vara närmre lokalsamhället än vad ledningen är. Ledningen ska dock 

inte lägga över ansvaret för företagets CSR och dess konsekvenser på de 

anställda, en klar tvåvägs kommunikation ska fortfarande upprätthållas. 

(Bhattacharya m.fl., 2008) 

Att följa dessa råd verkar vara ovanligt då en undersökning av Baddache och Nicolai (2013) 

visar på att utvecklingen av standarder och accepterad branschpraxis har en väldigt låg 

inblandning av intressenter. Att involvera intressenter på det här viset är något som går emot 

den underförstådda metod som finns för att driva förändringar inom affärsstrategin. Baddache 

och Nicolai visar på att institutionell isomorfism ligger bakom mycket av den bristande 

involveringen av intressenter och stöder därmed Misanis (2010) diskussion rörande hinder för 

CSR där flockbeteende och strategiskt samarbete är två av tre punkter, den tredje punkten är 

just institutionell isomorfism. 

 CSR-redovisningens olika perspektiv 

Hur CSR-redovisning sker är ytterligare ett område där det finns flera olika tillvägagångssätt. 

Boesso, Kumar, och Michelon (2013) talar om tre olika metoder som alla har olika 

tidsperspektiv men där den gemensamma nämnaren är kopplingen till corporate performance 

(CP) och hur ledningen anser att ett företag bör skötas. De tre metoderna som omnämns är: 

1. Instrumentell CSR-redovisning. 

2. Strategisk CSR-redovisning. 

3. Deskriptiv CSR-redovisning. 

Den instrumentella CSR-redovisningen har enligt Boesso m.fl. (2013) en positiv koppling till 

en kortsiktig CP där ledningen dras in i konflikter mellan olika intressegrupper och fattar 

beslut baserade på en enda intressegrupps åsikter, här är det av vikt att sålla bland de sociala 

projekten och hålla fokus på vad som är relevant. Den här kortsiktigheten är närbesläktad med 

det Misani (2010) säger om konvergent CSR och med mottaglig CSR som enligt Porter och 

Kramer (2006) kan delas upp i SR och krishantering där eventuell dålig press ska bemötas. 

Strategisk CSR-redovisning, fortsätter Boesso m.fl. (2013), har en mer långsiktig koppling till 

CP då den har en positiv koppling till både kortsiktigt och mellanlångt perspektiv på CP. Det 

överensstämmer med vad Porter och Kramer (2006) säger då de talar om strategisk CSR-

redovisning, stöd finns även hos Misani (2010) i det han kallar divergent CSR. Här vill 

företagen använda sig av CSR i avsikt att skaffa sig en strategisk fördel gentemot sina 

konkurrenter. 

Slutligen talar Boesso m.fl. (2013) om deskriptiv CSR-redovisning där det råder ett 

mellanlångt perspektiv på CP och där företagen vill investera i framtiden. Den här metoden 

brukas av företag som vill framhäva sitt eget företags bild utåt eller vill bygga upp ett rykte 

snarare än att förbättra relationerna till nuvarande intressenter. Den här oförmågan att 

involvera intressenter som Boesso m.fl. talar om kan återfinnas i Baddache och Nicolais 
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(2013) artikel där de talar om bristande integration med intressenterna i utformandet av 

standarder och accepterad branschpraxis, det kan även bidra till ett av de problem som berörs 

av Bhattacharya m.fl. (2008) när de talar om olika problem som kan uppstå i den inre 

marknadsföringen. 

3.3.4 Institutionella teorin 

Den institutionella teorin handlar bland annat om olika isomorfismer som företag kan använda 

sig av för att uppnå det legitimitetsteorin talar om. Även om CSR och miljöredovisning målas 

upp som något positivt som gynnar företaget och dess legitimitet så kan det uppstå problem 

under processens gång, något som kan förklarar med hjälp av den institutionella teorin och 

Misanis (2010) tre hypoteser.  

 Hinder för CSR 

Trots vad som angetts tidigare, om att rätt CSR-strategi kan inbringa extra vinst, är det många 

socialt ansvarstagande företag som inte gör sig besvär med att utveckla sin CSR-redovisning 

menar Misani (2010). Detta kan bero på en okunskap från företagsledningens sida om dess 

strategiska vikt, något som Golob m.fl. (2013) berör då de menar att konsekvenserna av CSR-

redovisningen inte utforskats tillräckligt. Detta argument faller dock en aning då blicken riktas 

mot de tunga industrierna som ständigt manas till bättring och där den sociala medvetenheten 

är hög men ändå håller de sig till industrins standard angående sin redovisning. Det här 

förklarar Misani (2010) med tre olika hypoteser: 

1. Flockbeteende 

2. Institutionell isomorfism 

3. Strategiskt samarbete 

I första punkten om flockbeteende menar Misani (2010) att det handlar om den osäkerhet som 

finns kring CSR och hur det ska redovisas. Detta lockar till sammanslagningar där NGO ger 

ut råd och ju fler som finns i en grupp desto fler blir lockade att ansluta sig till ”flocken”. 

Dessa NGO ger råd i många områden men de tillåter inte företag att vara unika och 

individuella. Då det som anses etiskt varierar med tiden och företag granskas av media och 

hotas av politisk inblandning kan det vara en säker metod att sluta sig till större grupperingar 

(Misani, 2010). 

I andra punkten, institutionell isomorfism, söker företagen legitimitet i ögonen hos NGO:s, 

regeringar och intressegrupper. Ofta är de under press att anpassa sig och om de inte gör det 

hotas de av juridiska, ekonomiska eller sociala påföljder hävdar Misani (2010). Porter och 

Kramer (2006) stöder denna åsikt då de pekar på hur media och politiker har blivit både 

skickligare och aggressivare i sitt sätt att ställa multinationella företag till svars för sitt 

agerande, det krävs inte att företag är de värsta syndarna för att de ska bli en måltavla.  

Som ett exempel på detta pekar Porter och Kramer (2006) på hur Nestlé blev måltavla för 

aktivistgrupper som ville få uppmärksamhet riktad på sin hjärtefråga rörande tillgång till rent 

vatten. Vid artikelns författande var Nestlé världens största producent av buteljerat vatten och 

stod för 0,0008 % av all sötvattenförbrukning i världen medan ett ineffektivt jordbruk stod för 

70 % av densamma enligt Porter och Kramer. Så varför sikta in sig på Nestlé? Jo, för att det 
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var ett enda stort företag vilket gör det betydligt enklare att rikta världens uppmärksamhet på 

dem än om de hade valt att lägga sin fokus på tusentals bönder spridda över hela världen. 

Affärsvärlden har nu vaknat till dessa problem som media kan orsaka men deras respons är 

vare sig strategiskt eller operationellt, det är kosmetiskt, och för att komma tillrätta med 

problemet vänder sig företagen allt oftare till NGO:s såsom GRI för att få hjälp genom deras 

riktlinjer (Porter och Kramer, 2006). 

I den tredje och sista gruppen som berör strategiskt samarbete finns de företag där det är svårt 

för intressegrupper att få insyn i vad företagen sysslar med, detta kan i sin tur ge upphov till 

svåra följder för hela branschen om ett företag skulle uppföra sig opassande. Som ett 

försvarsmedel utvecklar branscherna i dessa lägen egna informella guidelinjer som de sprider 

till företag med eventuella problem tillsammans med den kunskap som de kollektivt har 

samlat på sig i avsikt att underlätta en konvergens med den övriga branschen för 

problemföretagen (Misani, 2010).  

3.3.5 Hur CSR- och miljöredovisning framställs 

Många SME företag behöver ofta fundera på hur de ska stärka och utveckla sitt företags 

identitet, rykte och image enligt en studie av Nielsen och Thomsen (2009). Bland dessa 

företag är ofta ett gott rykte detsamma som en bra arbetsplats, vilket är en stark poäng i sig, 

men enligt Nielsen och Thomsen kan den lokala och nationella pressen utnyttjas för att 

ytterligare förstärka ett företags rykte.  

SME företagen kan förbättra sin externa kommunikation genom exempelvis ledarkolumner, 

företagsprofiler och debattartiklar samtidigt som de sprider information om de positiva saker 

de gör (Nielsen och Thomsen, 2009). Många SME företag är Business to Business (B2B) 

företag, fortsätter Nielsen och Thomsen (2009), som sådana är de bara kända bland sina 

arbetare, leverantörer och kunder och för dessa företag är interaktiv teknologi såsom 

blogginlägg och debattforum en bra plats att sprida kunskap om företaget på utan att det 

framstår som att företaget gör reklam. 

Själva skapandet av CSR-redovisningar kan utnyttjas för att stärka banden med omvärlden. 

Genom att betrakta reklam och marknadsföring men även personalfrågor som något som 

ligger nära företagets strategiska styrning kan de anställda engageras i processen och 

användas som en form av ambassadörer för företaget menar Nielsen och Thomsen (2009) och 

det här argumentet går hand i hand med vad Bhattacharya m.fl. (2008) säger om optimala 

CSR-strategier och visar att det är applicerbart på såväl små som stora företag.  

Adeyeye (2011) skriver att CSR till största del genomdrivs med hjälp av soft laws, frivilliga 

och icke-bindande initiativ från organisationer som OECD och FN:s Global Compact. Dessa 

organisationer skapar ett välbehövligt medvetande om nödvändigheten av CSR men är i sig 

själva otillräckliga. Flera kärnområden behöver effektiviseras såsom transparens, 

implementering, övervakning och efterföljningsmekanismer. Adeyeye menar att lagstiftning 

behövs inom vissa områden gällande CSR och lyfter som exempel fram antikorruptionslagar.  
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Golob m.fl. (2013) har kartlagt hur ämnet CSR kommuniceras i vetenskapliga tidsskrifter och 

de har kommit fram till att det kan delas upp i huvudsakligen tre olika grupper; den första 

gruppen står för den stora majoriteten av artiklarna och de berör vilka ämnen som ska bifogas 

i CSR-redovisningarna, den andra gruppen är mer processorienterad, hur redovisningen ska gå 

till, medan den sista gruppen ägnar sig åt att undersöka konsekvenserna av CSR-

redovisningen.  

I sin artikel anser Golob m.fl. (2013) att en breddad forskningsfront behövs inom CSR och 

speciellt behöver gränslandet mellan dessa tre grupper kartläggas bättre för att lättare förstå 

institutionaliseringen av CSR-kommunikation, här finner Golob m.fl. stöd hos det Adeyeye 

(2011) skriver om den förbättring inom kärnområden som behövs, alla de ämnena faller under 

just kategorierna processorientering och konsekvenser. En utvecklad kunskap inom och 

mellan dessa områden och vad som ska bifogas i CSR-redovisningarna anser Golob m.fl. är 

en grund för att förbättra möjliga strategier och lättare se hot mot och möjligheter till att 

bygga upp rykte och legitimitet. Processperspektivet kan speciellt belysa den roll som yttre 

intressenter spelar i utformningen av företagens ansvar (Golob m.fl., 2013). 

3.3.6 Att analysera miljöredovisning 

Miljöredovisning kan se ut på en mängd olika sätt och det finns en mångfald av metoder att 

mäta och analysera ett företags miljöredovisning. En metod som Kuo och Chen (2013) 

nämner är att mäta kvantiteten av miljöredovisningen genom att räkna antalet sidor som 

miljöredovisningen består av. Detta kan dock vara problematiskt då det inte säger någonting 

om innehållet och företag kan använda sig av bilder för att dryga ut antalet sidor.  

En annan teknik som Kuo och Chen talar om är att göra en innehållsanalys av 

miljöredovisningen genom att identifiera miljöfrågor och sedan ge företaget poäng utifrån hur 

många miljöfrågor de tagit upp i sin redovisning.  

Både Kuo och Chen (2013) och Clarkson m.fl. (2007) menar att de flesta studier av 

miljöredovisning bygger på Wisemans modell av hur ett företag kan analyseras. I sin analys 

använder sig Wiseman (1982) av ett index för att mäta den delgivna informationen och denna 

modell och dess tillvägagångssätt har nu utvecklats av en rad andra forskare, bland annat av 

Clarkson m.fl. (2007) som utifrån GRI:s riktlinjer, som de såg ut 2002, utformat ett index för 

att analysera miljöredovisning. GRI kan, enligt Kuo och Chen (2013), ses som en ledande 

NGO inom utvecklingen av CSR-redovisning och för att återkoppla till diskussionen om 

legitimitet så skriver GRI uttryckligen på sin hemsida att frivillig redovisning kan leda till att 

företaget får ett bättre rykte, med andra ord att det uppfattas som mer legitimt (GRI, 2014b).  

 GRI:s bildande  

Enligt Brown, de Jong och Lessidrenska (2009) är det tre anledningar, eller innovationer, som 

ligger bakom bildandet av GRI:  

1. Att genom samarbete mellan ett stort antal aktörer, som aldrig förr sett sig som 

medlemmar i samma nätverk, skapa riktlinjer som ska finnas tillgängliga på internet 

och att det ska finnas en maximal transparens genom det hela. 
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2. Att skapa ett nätverk som skulle vara självreplikerande, allomfattande och 

internationellt, vilket skulle säkerställa dess anpassningsförmåga och dess överlevnad 

för en lång tid framöver. 

3. Att skapa en organisation som ska fungera som en förvaltare av riktlinjerna och dess 

framtida utveckling och såväl dessa riktlinjer som förvaltaren ska ses som att de vill 

uppnå allmänhetens bästa. 

Utifrån detta bör GRI:s riktlinjer vara en lämplig grund till att analysera och utvärdera 

miljöredovisning.  

 Clarkson m.fl. undersökningsmodell för miljöredovisning 

Clarkson m.fl. (2007) använder sig av GRI:s elva principer som de såg ut år 2002, vilket är 

snarlikt hur dessa principer ser ut idag (GRI, 2013a), för att utforma sin analys. Dessa 

principer bygger på att CSR-redovisningen bland annat ska presentera hur företaget visar 

hänsyn till miljön, att redovisningen ska hjälpa till vid jämförelse över tiden och med andra 

företag och att redovisningen på ett trovärdigt sätt ska ge svar på intressenters frågor (GRI, 

2013a). Clarkson m.fl. konstruerade sju olika teman som återspeglar GRI:s riktlinjer och med 

utgångspunkt i dessa fick företagen poäng utifrån hur många artiklar de redovisat.  

Härmed följer en redogörelse av de sju olika teman som konstruerats och exempel på artiklar 

som dessa innehåller (se Bilaga 2 för den kompletta undersökningsmodellen). 

(A1) Företagsstyrning och ledningssystem 

Denna kategori fokuserar på redovisning gällande företagets styrningssystem och ledning. 

Artiklar som kategorin innehåller är till exempel om det finns en position för utsläppskontroll 

eller miljöförvaltning, om företaget innehar en ISO 14001 certifiering och om de involverar 

sina intressenter i utformningen av miljöpolicys. 

(A2) Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om hur tillförlitligt företaget är i sin miljöredovisning. Denna kategori 

innehåller artiklar som om företaget nämner att det följer GRI:s principer, om företaget 

genomgår periodvis oberoende kontroller och om det är involverade i frivilliga miljöinitiativ.  

(A3) Environmental performance indicators (EPI)  

EPI handlar om företagens specifika miljöprestanda såsom deras faktiska utsläpp av 

föroreningar, avfallsgenerering och energiförbrukning. 

(A4) Miljökostnader 

Detta tema fokuserar på besparingar gjorda på grund av insatta miljöprogram eller 

miljöinnovationer, samt hur mycket pengar som spenderats på teknik, forskning och 

utveckling för att förbättra företagets hållbarhet.  

(A5) Vision och strategianspråk  

Inom denna kategori får företaget poäng om de har uttalanden eller en redogörelse rörande 

företagets miljöpolicy, dess värderingar och principer, om att de genomgår regelbundna 

översyner och utvärderingar och om det finns mätbara mål gällande framtida miljöprestanda. 
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(A6) Miljöprofil 

Miljöprofil handlar bland annat om att företaget redovisar en översikt av vilka effekter de har 

på miljön och hur företagets miljöprestanda ser ut i jämförelse med andra företag inom 

samma bransch. 

(A7) Miljöinitiativ 

Det sista temat, miljöinitiativ, får ett företag poäng för om de redovisar exempelvis en 

beskrivning av hur företaget internt utbildar anställda inom miljöarbete och om det finns 

intern certifiering av miljöprogram eller interna miljöutmärkelser.  

De fyra första temana (A1-A4) beskriver Clarkson m.fl. (2007) som ”hårda” teman som 

företaget kan redovisa för att försöka övertyga intressenter, såväl interna som externa, om sina 

ansträngningar för att uppnå hållbarhet. Dessa teman är klassificerade som hårda på grund av 

att det blir svårt för företag som inte är i framkant med sitt miljöarbete att imitera företag med 

ett mer utvecklat miljöarbete angående dessa teman, Clarkson m.fl. menar att det helt enkelt 

inte går att fejka dessa teman eftersom att de består av mer än bara ord.  

De sista tre temana (A5-A7) beskriver Clarkson m.fl. (2007) som ”mjuka” teman vilka är 

betydligt lättare att dels imitera men även att redovisa då de inte är lika konkreta som de hårda 

temana. Clarkson m.fl. fortsätter att förklara att om ett företag till exempel redovisar att de 

aktivt arbetar för att förbättra sin miljöprestation och att de har en miljöpolicy blir det inte 

särskilt konkret om det inte sätts in i en kontext. Sådana uttalanden saknar även ofta belägg 

och kan antingen handla om ett äkta engagemang eller om en ren legitimitetsstrategi.  

 GRI:s relevans 

En anledning att följa GRI kan enligt Deegan och Unerman (2011) vara att ett företags 

intressenter kan ha olika krav på vad de vill veta om företagets miljöredovisning och det kan 

vara svårt för företaget att bemöta dessa olika krav. Dessa konvergenta företag som Misani 

(2010) kallar dem söker en medelväg där de visar social medvetenhet och aktivt försöker 

hindra eventuella skador som någon del av deras värdekedja kan orsaka deras rykte. Att följa 

en NGO:s rekommendationer är ett sätt att hålla tillbaka eller dämpa eventuell kritik. 

Huruvida GRI:s riktlinjer är lämpliga för att analysera miljöredovisning har studerats av 

Isaksson och Steimle (2009). Dessa forskare har gjort en studie inom cementbranschen där de 

bland annat föreslår kriterier för ett företags hållbarhet och diskuterar om GRI-baserade CSR-

redovisningar innehåller den information som är nödvändig för att en utomstående ska kunna 

bedöma ett företags hållbarhet. Isaksson och Steimles resultat visar på att GRI:s G3 riktlinjer 

inte är tillräckliga att redovisa efter om CSR-redovisningen önskas göras relevant och tydlig.  

GRI:s riktlinjer är enligt Isaksson och Steimle (2009) inte tillräckliga för att svara på frågan 

hur hållbart ett företag är. Däremot kan GRI:s riktlinjer användas som grund för att analysera 

ett företags miljöredovisning snarare än dess hållbarhet då ett företag kan ägna sig åt 

greenwashing. Enligt Lyon och Maxwell (2011) är företag som sannolikt kommer att kunna 

visa på positivt miljöarbete mer sannolika att miljöredovisa än andra företag. 



38 

 

GRI:s riktlinjer spelar trots detta en stor roll vid företags utformning av miljöredovisning, 

något som De Villiers m.fl. (2014) kan visa på i sin undersökning av miljöredovisningen inom 

gruvbranschen. I sina undersökningar får de reda på att de flesta av de undersökta företagen 

refererar till GRI:s rekommendationer när det gäller utformningen av sin CSR-redovisning. 

Två uttalande gjordes i undersökningen av helt olika och sinsemellan oberoende företag, ett 

stort och ett litet, där båda säger att GRI hjälper dem utforma miljöredovisning riktad till 

externa intressenter. Detta anser forskarna tydligt visar på att GRI:s riktlinjer inspirerar 

företag vid utformning av deras miljöredovisning.  

De Villiers m.fl. (2014) poängterar ytterligare GRI:s roll som den ledande organisationen för 

riktlinjer inom CSR-redovisning genom att nämna det möte för lanseringen av G4
12

 

riktlinjerna som ägde rum 2013 i Amsterdam. Där deltog mer än 1 600 representanter från 

hela världen och 90 % av dessa var yrkesverksamma antingen som anställda av företag eller 

som konsulter till företag.  

Det finns inget som säger att företag måste utgå ifrån GRI:s riktlinjer vid miljöredovisning 

och eftersom det finns ett stort antal redovisningssystem för företag att välja mellan vid 

miljöredovisning menar Brown m.fl. (2009) att det är lätt för företag att helt enkelt välja ut 

och använda sig av det system som gör att företaget framställs på bästa tänkbara vis.  

En nyligen utförd svensk undersökning inom ämnet gjord av Rimmel och Jonäll (2013) 

handlar om miljöredovisning rörande mångfald. Även i denna undersökning talas det om GRI 

och deras riktlinjer för hur påverkan på mångfald kan redovisas och nästan alla de svenska 

företagen som är med i undersökningen hänvisar till GRI:s riktlinjer för att visa på hur de 

utformar sin redovisning. Rimmel och Jonäll använder i sin undersökning den kvantitativa 

metoden för att analysera företagens redovisning genom att helt enkelt räkna antalet sidor som 

berör ämnet, detta till skillnad från Clarksons m.fl. (2007) modell som är av kvalitativt slag. 

Rimmel och Jonäll (2013) undersöker 29 svenska företag och delar upp dessa i tre kategorier 

utifrån hur stor påverkan dessa har på mångfalden. Resultaten visar att företag som ingår i den 

kategori av företag som riskerar att påverka mångfalden mest är de som hade minst antal sidor 

om social- och miljöredovisning i sina årsredovisningar medan företag som löpte minst risk 

att skada mångfalden har flest antal sidor, detsamma gäller de företag som har fristående 

redovisning om social- och miljöredovisning. Företag med mindre miljöförstöring gav oftare 

ut fristående redovisning. Testet visade dock ingen skillnad på detaljerna i redovisningen 

mellan de olika kategorierna. 

 

 

 

  

                                                 
12

 Den senaste versionen av Global Reporting Initiative’s Sustainability Reporting Guidelines (GRI, 2013b). 



39 

 

4. Empiri 
Som tidigare nämnts i metoddelen kommer det i empiridelen först att redogöras för vad som 

redovisats i 30 slumpvis utvalda företags årsredovisningar, CSR-redovisningar och 

miljöredovisningar. Utöver detta kommer det undersökas vilken information företagen har 

tillgängliga på sina hemsidor på internet och i en separat del kommer en sammanfattande 

redogörelse ges över innehållet av de tio intervjuer som genomförts.  

4.1 Offentligt redovisat material 
För att se undersökningsmodellen se Bilaga 2. 

För att se vilka företag som analyserats samt deras poäng se Bilaga 5. 

I denna del kommer det redogöras för hur de olika branscherna samt storlekskategorierna 

redovisar med avseende på de sju kategorier som undersökningsmodellen innehåller. Dessa 

sju kategorier (A1-A7) har tidigare redogjorts närmre för under rubrik 3.3.4 Att analysera 

miljöredovisning och är: 

 A1 Företagsstyrning och ledningssystem 

 A2 Trovärdighet 

 A3 Environmental performance indicators (EPI) 

 A4 Miljökostnader 

 A5 Vision och strategianspråk 

 A6 Miljöprofil 

 A7 Miljöinitiativ 

Var och en av dessa kategorier innehåller ett antal punkter som finns redogjorda för i detalj i 

Bilaga 2. Nedan kommer resultatet för var och en av dessa kategorier beskrivas i turordning 

under separata rubriker. 

Diagrammen nedan visar en översikt hur de olika storlekskategorierna och branscherna 

redovisar inom varje kategori. Maxpoängen är genomgående 1. 

 
(Diagram 4:1)               (Diagram 4:2) 

I de ovanstående diagrammen kan en tydlig trend avläsas där de stora företagen redovisar 

överlägset mest i samtliga kategorier utom miljökostnader (A4) där inget företag oavsett 

bransch redovisar, samt miljöinitiativ (A7) där de små företagen faktiskt är marginellt bättre 

än storföretagen. Det går även att se att transportbranschen generellt presterar bättre än 
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anläggningsbranschen, dock har deras redovisning en lägre trovärdighet (A2) och de redovisar 

även sämre inom miljöinitiativ (A7). 

4.1.1 Företagsstyrning och ledningssystem (A1) 

När det kommer till företagsstyrning och ledningssystem är de större företagen relativt 

grundliga i sin redovisning då snittet bland stora företag ligger på 0,42. De mellanstora 

företagen redovisar 0,17 inom denna kategori och de små företagen redovisar ett snitt på 0,18. 

Anläggningsbranschen har ett medelvärde på 0,26 och transportbranschen ligger knappa 

steget bakom med 0,25. Detta innebär att mellan branscherna redovisas företagsstyrning och 

ledningssystem i stort sett lika mycket.   

Inom kategorin företagsstyrning och ledningssystem finns två punkter som vidrör ett yttre 

intressentperspektiv, nämligen punkterna 3 och 4. Hälften av företagen redovisar åtminstone 

en av dessa punkter som handlar om att det finns regler och villkor för kunder och 

leverantörer gällande miljöpraxis och om intressenter involveras i utformningen av 

miljöpolicyn.  

Den punkt som redovisas mest inom kategori A1 är punkt 5, implementeras ISO 14001 på 

lokal eller koncernnivå, denna punkt redovisades av 70 % av företagen. Bland de stora 

företagen har samtliga en ISO 14001 certifiering medan 60 % av de små och 50 % av de 

mellanstora företagen har uppnått ISO 14001 standard. Med avseende på de två branscherna 

har fler företag inom transportbranschen en ISO 14001 certifiering, 80 %, i jämförelse med 

anläggningsbranschen där 60 % har ISO 14001.  

Även märkbart inom kategorin företagsstyrning och ledningssystem är att inget företag 

redovisar punkt 6 om att ledningens ersättning är länkad till företagets EP.  

4.1.2 Trovärdighet (A2) 

Även inom denna kategori redovisar de stora företagen betydligt mer än SME företagen. De 

stora företagens snitt ligger på 0,21 och precis som inom kategorin företagsstyrning och 

ledningssystem (A1) redovisar de små företagen mer än de mellanstora, nämligen 0,03 kontra 

0,02, även om det är knappt. Anläggningsbranschen redovisar mer än transportbranschen om 

sin trovärdighet med sina 0,11 mot 0,07. 

Den punkt som redovisas mest av företagen inom kategorin trovärdighet var punkt 9, 

deltagande i industrispecifika associationer för att förbättra miljöpraxis, denna punkt 

redovisas av 23 % av företagen. Inget av företagen redovisar punkterna 2, 6 eller 7 som 

handlar om oberoende kontroll av bifogad miljöinformation i EP rapporten, externa 

miljöpriser samt intressentinvolvering i miljörapporteringsprocessen. Endast 13 % av 

företagen redovisar punkt 1 om att de använder sig av GRI:s sustainability reporting 

guidelines vid utformning av sin miljöredovisning.  

4.1.3. Environmental performance indicators (EPI) (A3) 

Inom kategorin EPI är de stora företagen överlägsna de andra då endast två av de mellanstora 

företagen redovisar något om deras EPI och inget av de små företagen har dylik redovisning. 

De stora företagen har ett snitt på 0,25 inom denna kategori. Ses det branschvis på det hela har 
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transportbranschen redovisat något mer inom kategorin, 0,12 mot anläggningsbranschens 

0,07. Inget av de små eller mellanstora företagen inom anläggningsbranschen redovisar något 

om företagets EPI och endast två av tio SME företag inom transportbranschen redovisar 

någon punkt om företagets EPI. 

Punkt 1 som handlar om EPI gällande energiförbrukning och/eller energieffektivitet samt 

punkt 3 som handlar om EPI gällande utsläpp av växthusgaser redovisas mest. 80 % av de 

stora företag redovisar åtminstone en av punkterna 1 och 3 och de två mellanstora företagen 

som redovisar inom kategorin redovisar just dessa två punkter.  

Ingen av punkterna 6 och 9, EPI gällande andra utsläpp, lossningar eller spill (Inte TRI) 

respektive EPI om miljöpåverkan från service och produkter, redovisades av de granskade 

företagen. 

4.1.4 Miljökostnader (A4) 

Kategorin miljökostnader (A4) är helt frånvarande i redovisningen hos såväl SME företagen 

som hos de stora företagen.  

4.1.5 Vision och strategianspråk (A5) 

Vision och strategianspråk är den kategori som företagen i snitt redovisar mest om oavsett 

storlek och branschtillhörighet. Precis som i de andra kategorierna utom A4 miljökostnader 

och A7 miljöinitiativ redovisar de stora företagen mest och snittet bland dem ligger på 0,63. 

Därefter kommer de små företagen med ett snitt på 0,23 och de som redovisar minst är de 

mellanstora företagen med en snittpoäng på 0,22. Sett över branscherna redovisar 

transportbranschen i snitt 0,39, vilket är något mer än anläggningsbranschens 0,33.  

Den punkt som redovisas mest inom kategorin är punkt 2 som handlar om uttalande om 

företagets miljöpolicy, värderingar och principer och miljömässiga uppförandekoder, 73 % av 

företagen redovisar denna punkt. Strax därefter kommer punkterna 4 och 6 som handlar om 

uttalanden om att företaget undergår periodiska utvärderingar och granskningar gällande eget 

EP (punkt 4) samt uttalande om specifika miljöinnovationer och/eller ny teknologi (punkt 6), 

där 67 % av företagen redovisar åtminstone någon av punkterna. 

4.1.6 Miljöprofil (A6) 

De större företagen är relativt grundliga i sin redovisning av sin miljöprofil då snittet bland 

stora företag ligger på 0,43. SME företagen redovisar lika mycket om sin miljöprofil, snittet 

ligger på 0,18. Anläggningsbranschen har ett snitt på 0,23 medan transportbranschen har ett 

högre snitt på 0,28.  

Den punkt som redovisas överlägset mest inom kategorin miljöprofil är punkt 1 som handlar 

om uttalande om företagets efterföljande (eller brist därav) av specifika miljöstandarder. 73 % 

av företagen redovisar att de följer någon specifik miljöstandard. Endast 23 % av företagen 

redovisar åtminstone en av punkterna 2, 3 eller 4 som handlar om att ge en översikt av den 

påverkan industrin har på miljön, en översikt av hur affärshändelser och/eller produkter och 

tjänster påverkar miljön eller en översikt över företagets miljöprestationer i relation till andra 
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företag i samma bransch. Inget av SME företagen i anläggningsbranschen ger någon sådan 

översikt  

4.1.7 Miljöinitiativ (A7) 

Den sista kategorin som undersökts handlar om miljöinitiativ och det var den kategori som 

redovisas näst minst sett över hela undersökningsmodellen och alla företag. Den enda kategori 

som redovisas mindre är A4 miljökostnader, en kategori som inget företag redovisar något 

alls inom. De stora företagen redovisar i snitt 0,03 om sina miljöinitiativ, samma snitt som de 

små företagen. De mellanstora företagen hamnar knappt efter med ett snitt på 0,02. De två 

branscherna redovisar nästan lika lite inom kategorierna, transportbranschens snitt ligger på 

0,02 medan anläggningsbranschen har ett snitt på 0,03. 

Endast 17 % av företagen redovisar någon punkt inom denna kategori. Inget företag redovisar 

två eller fler punkter inom kategorin och inget företag alls redovisar punkt 5 som handlar om 

intern certifiering av miljöprogram. 

4.2 Miljöredovisningens placering  
Miljöredovisningen är placerad antingen i en separat redovisning, i företagets årsredovisning 

eller på företagets hemsida. Bilden nedan ger en översikt över var miljöredovisningen är 

placerad i avseende på företagsstorlek och branschtillhörighet. Värt att nämna är att företag 

kan ha miljöredovisning på mer än ett ställe.  

Åter igen är de stora företagen överlägsna och erbjuder miljöredovisning på fler platser än 

SME företagen där 85 % brukar sina hemsidor för att delge informationen mot storföretagens 

100 %. Samtliga kategorier av företag erbjuder vidare information i sina årsredovisningar. Av 

de stora företagen har 100 % miljöredovisning i årsredovisningen medan 45 % av SME 

företagen placerar någon miljöredovisning där. 50 % av de stora företagen har en separat 

miljöredovisning utöver de tidigare nämnda formerna. Och enbart 5 % av SME företagen 

erbjuder en separat redovisning. 

 
(Diagram 4:3)                  (Diagram 4:4) 

Bland de mellanstora företagen är det endast ett företag som erbjuder en separat 

miljöredovisning, 70 % av företagen har miljöredovisning på sin hemsida och 50 % har 

miljöredovisningen i sin årsredovisning.  
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Inget företag bland de små erbjuder en separat miljöredovisning. Alla små företag erbjuder 

däremot miljöredovisning på sina hemsidor. Vad gäller miljöredovisning i årsredovisningen 

har 40 % av de små företagen detta.  

Rörande miljöredovisningens placering är det ganska lika mellan branscherna, dock är det 

vanligare med redovisning i årsredovisningen bland transportföretagen jämfört med 

anläggningsbranschen där en stark favorisering av bruket av hemsidor finns. Tre företag i 

varje bransch har separat miljöredovisning och som nämnts ovan är fem av dem stora.  

4.3 Sammanfattning av innehåll och placering 
Bland de stora företagen finns skriftligt material om deras miljöredovisning att finna i 

årsredovisningar, på hemsidor eller i separata rapporter och samtliga är ISO 14001 

certifierade. Granskas de stora företagen kan de se relativt jämnt ut mellan branscherna då 

anläggningsbranschen har ett redovisningsmedel på 0,32 och transportbranschen har ett 

redovisningsmedel på 0,25. Inget av de stora företagen uppvisade någon redovisning inom A4 

(Miljökostnader) och inom A6 (Miljöprofil) var transportbranschen betydligt svagare i sin 

redovisning än anläggningsbranschen. Fyra av de stora företagen uppgav att de redovisade 

enligt GRI:s riktlinjer och av dessa fyra hade tre tillståndspliktig eller anmälningspliktig 

verksamhet. Endast ett företag med tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet 

uppgav inte att de följde GRI:s riktlinjer i sin redovisning. 

De mellanstora företagens redovisningsgrad var i det stora hela parallell med de små 

företagen både i omfattning och innehåll då majoriteten av företagen redovisat inom A1 

(Företagsstyrning och ledningssystem), A5 (Vision och strategianspråk) och A6 (Miljöprofil). 

Tre av undersökningens företag saknade helt en offentlig miljöredovisning och av dessa var 

samtliga medelstora företag som även saknade ISO 14001 certifiering. Två av de medelstora 

företagen och inget av de små företagen uppgav att de hade tillståndspliktig eller 

anmälningspliktig verksamhet. Inget av SME företagen uppgav att de redovisade efter GRI:s 

riktlinjer. 

 (Diagram 4:5) 

Överlag märks det att en betydligt jämnare nivå inom miljöredovisningen råder inom 

transportbranschen något som kan förklaras med att företag i transportbranschen i högre grad 

besitter ISO 14001 certifieringar. Att skillnaden mellan de stora företaggen i branscherna är så 

stora är en aning överraskande och den största skillnaden finns i kategori A2, trovärdighet, där 
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anläggningsbranschen har ett snitt på 0,30 mot transportbranschens 0,12 vilket kan ställas mot 

diagram 4:1 där medel för de stora företagen ligger på 0,21 och i diagram 4:2 där det tydligt 

framkommer att transportbranschen underpresterar i jämförelse. A2 är en hård kategori där 

ord måste följas av handling och det som höjer anläggningsbranschen mest är deras 

användning av GRI, de har produktintyg med respekt till miljöpåverkan och deltar i andra 

miljöorganisationer för att förbättra miljöpraxis. 

En nästan lika stor skillnad finns det omvänt bland de mellanstora företagen. Bland de 

mellanstora företaget föreligger den stora skiljelinjen i kategori A5, vision och 

strategianspråk, där anläggningsbranschen har ett medel på 0,13 mot transportbranschens 

0,30. Det här är en mjuk kategori där det är mer än ord än handling och en möjlig förklaring 

till transportbranschens betydligt högre siffror kan vara att deras verksamhet har en tydligare 

inverkan på miljön och därmed behöver de tydligare visioner och strategier och de behöver 

framhålla dessa för allmänheten på ett tydligare sätt. 

Bland de små företagen var skillnaderna mindre men också där var transportbranschen 

markant bättre inom kategori A5 med en poäng på 0,26 mot 0,20. 

Rent generellt över branscherna redovisas anmälningspliktig och tillståndspliktig information 

i årsredovisningen medan information om policy och visioner vanligen återfinns på 

hemsidorna. Detta kan ses bland annat i redovisningen av det mellanstora företaget 

Mellansvenska Logistiktransporter och även av de stora företagen DB Schenker och NCC 

Roads som nämner att de har anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet i 

årsredovisningen och sedan beskriver vidare sitt miljöarbete på hemsidan, i 

koncernredovisningen och/eller i en separat miljöredovisning.   

Global Compacts riktlinjer är ett förtydligande av FN:s vägledande principer och inom 

anläggningsbranschen är åtlydnaden av Global Compacts principer relativt god då 60 % har 

en ISO certifiering. En redogörelse för initiativ att stödja ett större miljöansvar finns dock 

endast bland de absolut största företagen och inga företag redogör några summor relaterade 

till forskning och utveckling (FoU), miljöinitiativ eller böter relaterade till miljöfrågor (A4). 

Transportbranschen visar bättre siffror inom antalet ISO certifieringar (80 %) däremot är de 

aningen sämre gällande miljöinitiativ och precis som anläggningsbranschen råder en avsaknad 

av vilka summor som läggs på FoU, miljöinitiativ eller böter relaterade till miljöfrågor (A4).  

Punkter där inget företag har någon redovisning är: 

 A1 punkt 6 

 A2 punkt 2,6,7 

 A3 punkt 6,9 

 A4 punkt 1,2,3 

 A7 punkt 5 
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4.4 Intervjusammanställning 
För att läsa intervjufrågorna se Bilaga 4. 

För en mer komplett redogörelse av intervjuernas innehåll se Bilaga 6. 

En utbredd åsikt bland respondenterna är att det saknas generella branschstandarder för hur 

CSR och/eller miljöredovisning ska gå till (A. Bruno, personlig kommunikation, 14 mars 

2014; M. Jadsén Holm, personlig kommunikation, 14 mars 2014; P. Molander, personlig 

kommunikation, 6 maj 2014; H. Morger, personlig kommunikation, 5 maj 2014; P-I. Persson, 

personlig kommunikation, 27 mars 2014; U. Svennemyr, personlig kommunikation, 21 mars 

2014; A. Thelin, personlig kommunikation, 18 mars 2014). Några respondenter menar 

däremot att det finns vissa generella branschstandarder men att de inte är kompletta (Jivén, 

personlig kommunikation, 12 mars 2014; M. Körberg, personlig kommunikation, 12 mars 

2014), dessa menar att det blir en press på företag att utveckla sina egna redovisningar om en 

konkurrent har presterat bättre och att det blir en form av dominoeffekt. Att inte miljöredovisa 

”är lite som att skjuta sig själv i foten” enligt Körberg (personlig kommunikation, 12 mars 

2014). Brofalk (personlig kommunikation, 6 maj 2014) menar att de krav som ställs från 

länsstyrelsen på vad som ska redovisas gör att miljöredovisningen till viss del blir 

standardiserad för de företag som är aktiva inom energi. 

Den intressent som var i fokus för CSR och/eller miljöredovisning var i den stora majoritetens 

fall kunden. Endast Persson (personlig kommunikation, 27 mars 2014) och Körberg 

(personlig kommunikation, 12 mars 2014) framhåller ägaren som främste intressent. Andra 

intressenter som framhölls var potentiella anställda och studenter. Med detta menade Jadsén 

Holm (personlig kommunikation, 14 mars 2014) och Körberg (personlig kommunikation, 12 

mars 2014) att miljöredovisningen var ett sätt att locka till sig nya talanger till företaget och 

motivera dem att stanna. Även de egna anställda framhölls som viktiga intressenter (K. 

Brofalk, personlig kommunikation, 6 maj 2014; M. Jadsén Holm, personlig kommunikation, 

14 mars 2014; M. Körberg, personlig kommunikation, 12 mars 2014; P. Molander, personlig 

kommunikation, 6 maj 2014; P-I. Persson, personlig kommunikation, 27 mars 2014; U. 

Svennemyr, personlig kommunikation, 21 mars 2014) 

I den intervju som utförts med Körberg (personlig kommunikation, 12 mars 2014) framkom 

att ett tungt vägande skäl för att utföra miljöredovisningar är att en del finansiella institutioner 

inte ens diskuterar finansiering av projekt om det inte finns en acceptabel miljöredovisning. 

Samtliga respondenter från de stora företagen samt Morger på Mellansvenska 

Logistiktransporter uppger att redovisningen är ett medel att svara på frågor och att visa vad 

företag arbetar med inom miljö och hållbarhet och hur företagen går tillväga med arbetet. 

I SME företagen framgår det tydligt av samtliga respondenter att redovisningen tas fram i 

samarbete med kunderna. Svennemyr (personlig kommunikation, 21 mars 2014) menar dock 

här att det slarvas, ofta från kundernas sida, med uppföljandet av miljöredovisningarna. Det 

här slarvet gör att miljöansvariga ofta känner att de arbetar i motvind och många ger helt 

enkelt upp. "Det behövs ett paradigmskifte" fortsätter Svennemyr, branschen är mycket dålig 

inom miljöarbete och ofta vill kunder bara ha ett papper på att de krävt att en miljöplan finns, 

det är sällan som en uppföljning sker och bristen på uppföljning och konsekvenser sänker 
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motivationen att genomföra faktiska förändringar. Morger (personlig kommunikation, 5 maj 

2014) framförde även han kritik och menade att ”redovisningen driver inte utvecklingen” med 

detta menade han att det inte var möjligt att urskönja några effekter av den redovisning som 

utfördes vare sig hos företaget eller hos myndigheterna. 

Uppföljningen av miljöredovisningen brister inte bara från kundernas sida. I intervjuerna 

framkom att endast Brofalk (personlig kommunikation, 6 maj 2014), Molander (personlig 

kommunikation, 6 maj 2014) och Persson (personlig kommunikation, 27 mars 2014) noterat 

att miljö- och CSR-redovisningen medfört en ökad motivation hos de anställda. Persson 

(personlig kommunikation, 27 mars 2014) noterade även att de fått ett positivt gehör även från 

övriga intressenter och Brofalk att en ökad uppmärksamhet rörande miljöfrågor noterats 

internt medan Molander noterat minskade kostnader till följd av miljöredovisningen. Jivén 

(personlig kommunikation, 12 mars 2014) var för ny på sin post för att kunna notera några 

effekter men däremot kunde han berätta att det med säkerhet haft stora effekter på hans 

tidigare arbetsplats. 

I framställandet av miljöredovisningen är ledningen involverad, direkt eller indirekt, i 

samtliga fall och bland SME företagen, uppges det av samtliga respondenter, att även 

kunderna är direkt involverade. I något fall används en extern firma som hjälp i framtagandet 

av redovisningen (A. Thelin, personlig kommunikation, 18 mars 2014). 

I och med ISO 14001 certifieringen arbetar många företag inom dess ramar med att involvera 

de anställda i miljöarbetet. Bland de intervjuade var det enbart Last & Terräng Häggroths 

Traktor AB som saknade någon form av ISO certifiering och Svennemyr (personlig 

kommunikation, 21 mars 2014) förklarade i sin intervju att de använder sig av ISO 14001 som 

en riktlinje i sitt arbete samt att de har anställt en egen utbildare då det är vad de anser vara 

effektivast i längden.  

För att informera externa intressenter är den vanligaste metoden ett bruk av företagets 

hemsida eller genom personliga möten, endast Jivén (personlig kommunikation, 12 mars 

2014) uppgav att de använde sig av instagramflöden för att löpande dela med sig av allmänt 

intressant information och Brofalk (personlig kommunikation, 6 maj 2014) berättade att de 

hade en kundtidning som gavs ut regelbundet. 

I intervjuerna framkom även att välgörenhet och krav på kontraktorerna om miljöpolicy 

används för att inbringa goodwill till det egna företaget (A. Bruno, personlig kommunikation, 

14 mars 2014; U. Svennemyr, personlig kommunikation, 21 mars 2014). 
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5. Analys och diskussion 
Analysdelen indelas i sex underrubriker där de frågeställningar som presenterats i syftet 

behandlas. 

5.1 Omfattning och innehåll  

5.2 Utformning 

5.2.1 Att miljöredovisa eller inte miljöredovisa 

5.3 Intressenter 

5.4 Slutreflektion 

5.4.1 Praktiska implikationer 

5.5 Metodreflektion 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Jämförelser görs mellan företagen baserat på deras storlek samt mellan de två branscherna. De 

första tre underrubrikerna inleds med en frågeställning som följs av en analys och diskussion 

innan de avslutas med en kort sammanfattning för att underlätta förståelsen. 

5.1 Omfattning och innehåll 
Forskningsfråga: Vad innesluts i miljöredovisningens omfattning och innehåll? 

I granskningen av det skriftliga materialet och i intervjuerna kan de fyra grundprinciper inom 

CSR-redovisning återfinnas bland många företag. Den moraliska förpliktelsen återspeglas i 

den välgörenhet som företag är engagerade i såsom Barncancerfonden (A. Bruno, personlig 

kommunikation, 14 mars 2014), eller miljösatsningar i andra länder (DB Schenker, 2014). 

Företagen bidrar även till forskning, antingen genom en rad olika frivilliga initiativ som syftar 

till att bevara miljön (Atlantic Container Line, 2014) eller genom att hjälpa forskningscentra 

som Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) att samla in data (K. Jivén, 

personlig kommunikation, 12 mars 2014). 

Hållbarhet är något samtliga företag omnämner i någon form och säger sig sträva mot i 

varierande grad och med varierande resultat. Hållbarhetsarbete är också något som krävs av 

många företag för att få det licence to operate. Detta är för många företag är ett måste om de 

överhuvudtaget ska förmå stanna i branschen då ett flertal sysslor är anmälningspliktiga eller 

tillståndspliktiga och lagar som MB spelar stor roll för företagens agerande (Keolis Sverige 

AB, 2013; Mellansvenska Logistiktransporter AB, 2014; NCC Roads AB, 2013; Peab AB, 

2013; Sandahls Grus & Asfalt AB, 2013a; DB Schenker AB, 2013b; XR Logistik AB, 2013). 

Vad gäller bruket av CSR- och miljöredovisning för att vinna rykte och legitimitet är det två 

av de tillfrågade (A. Bruno, personlig kommunikation, 14 mars 2014; U. Svennemyr, 

personlig kommunikation, 21 mars 2014) som tydligt pekar på hur vissa företag i branschen 

nyttjar välgörenhet och krav på miljöpolicy för att själva framstå i bättre dager och därigenom 

vinna legitimitet.  

I empirin har det blivit uppenbart att företagens storlek har en klar vikt vad gäller 

miljöredovisningens omfång och innehåll. En trolig anledning till detta kan vara den 

mediebevakning som större företag ofta ligger under och den risk som finns från myndigheter 
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och reglerare att gå in med tyngre lagstiftning som kan utgöra ett hinder för potentiella 

framtida vinster enligt Misani (2010). Med hänsyn till detta kan det tänkas att företagen vill 

förekomma eventuella lagstiftare samtidigt som de utökar sitt eget rykte som ett 

framåttänkande och miljövänligt företag. Clarkson m.fl. (2011) talar om de stordriftsfördelar 

som företag kan besitta, en sorts mängdrabatt på information, vilket även det är en tänkbar 

förklaring till de stora företagens mer omfattande redovisning.  

När det gäller den låga offentliga redovisningsgraden hos mindre företag kan detta förklaras 

med vad exempelvis Thelin (personlig kommunikation, 18 mars 2014), Svennemyr (personlig 

kommunikation, 21 mars 2014) och Bruno (personlig kommunikation, 14 mars 2014) uppger 

under sina intervjuer, mindre företag ofta är B2B-företag med endast ett fåtal kunder. I och 

med detta har de ingen nytta av omfattande offentliga miljöredovisningar. De skriver istället 

sina miljöredovisningar i direkt samarbete med kunden och behöver därmed ingen extern 

miljöredovisning då det inte är något ”man svänger ihop för skojs skull” (A. Bruno, personlig 

kommunikation, 14 mars 2014). 

Om alla kategorier slås samman redovisar de två olika branscherna i stort sett lika mycket, 

anläggningsbranschen har ett medel på 0,15 av maximalt 1 och transportbranschen har ett 

medel på 0,16. Fisher-Vanden och Thorburn (2011) menar att företag och branscher som 

utsätts för påtryckningar från intressenter gällande sitt miljöarbete ofta är benägna att 

miljöredovisa mer än andra företag och branscher. Till exempel anser Fisher-Vanden och 

Thorburn att i en bransch som utsätts för stora påtryckningar från intressenter är lägstanivån 

av vad som är socialt acceptabelt att miljöredovisa förmodligen betydligt högre än för 

branscher som utsätts för små påtryckningar gällande sitt miljöarbete. Detta stöds i intervjun 

med Svennemyr (personlig kommunikation, 21 mars 2014) där han menar att det bristande 

trycket från kunderna minskar företagens motivation att arbeta med miljöfrågor. 

Om det finns frivilliga initiativ inom branscher drivs många företag enligt Fisher-Vanden och 

Thorburn (2011) att gå med i initiativet om företagets miljöarbete går att hänföra dit. Det kan 

därför verka förvånande att endast 30 % av företagen i undersökningen redovisade att de 

deltog i frivilliga miljöinitiativ stödda av regeringen (A2, punkt 8), industrispecifika 

associationer (A2, punkt 9) eller i andra miljöorganisationer för att förbättra miljöpraxis (A2, 

punkt 10). Det råder inget tvivel om att det finns initiativ inom branscherna, till exempel är 

NCC och Peab med i CEEQUAL, Veidekke är med i Sveriges Väg- och Vattenbyggares 

Miljögrupp och DB Schenker är med i KNEG (NCC AB, 2013; Peab AB, 2013; Veidekke, 

2013; DB Schenker AB, 2010). Detta betyder att den bristande medverkan, eller helt enkelt 

bristen av att redovisa sådan medverkan, måste ha en annan förklaring.  

En förklaring kan vara den allmänna bristen på kundpåtryckningar som råder hos SME 

företagen och som syns i deras miljöredovisning. Det verkar råda ett bristande engagemang i 

miljöredovisningen både från företagen själva men även från deras kunder (U. Svennemyr, 

personlig kommunikation, 21 mars 2014) vilket kan tänkas förklara det bristande 

engagemanget att gå med i frivilliga initiativ.  

Flera av de större företagen är dock medlemmar i ett stort antal grupper något som kan tyda 

på en viss institutionalisering av legitimiteten. Enligt Johansen och Nielsen (2012) har denna 
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institutionalisering gjort CSR till en fråga om att visa upp rätt certifikat och vara med i rätt 

klubbar. Att vara med i rätt klubbar och kunna uppvisa en omfattande miljöredovisning kan 

vara en konkurrensfördel på flera vis. Evanoff (2011) får stöd gällande sina teorier om att 

miljöredovisningen kan vara en konkurrensfördel gällande rekryteringen av nya talanger från 

respondenter som Jadsén Holm (personlig kommunikation, 14 mars 2014) och Persson 

(personlig kommunikation, 27 mars 2014) men även från forskare som Bhattacharya m.fl. 

(2008) som menar att miljöredovisningen är ett sätt att tilltala potentiell arbetskraft och 

studerande.  

Nästan alla företag i undersökningen, 90 %, redovisar någon aspekt inom de mjuka 

kategorierna (A5-A7) som Clarkson m.fl. (2007) kallar dem. 76 % av företagen redovisar 

någon aspekt inom det som Clarkson m.fl. kallar de hårda kategorierna (A1-A4).  

Vid analysering av företagens miljöredovisning är det slående hur mycket tomma uttalanden 

som förekommer, uttalanden som inte går att sätta in i någon specifik kontext och därför 

upplevs som luddiga. Det kanske mest tydliga exempel på detta hittas på Svenska Entreprenad 

i Mälardalens hemsida där de nämner att ”Med kvalitets- och miljöansvar ska vi leverera 

tjänster till konkurrenskraftiga priser” (Svenska Entreprenad i Mälardalen AB, 2014) utan 

vidare beskrivning. Enligt Clarkson m.fl. (2007) saknar många uttalanden relaterade till ett 

företags miljöarbete belägg och exempel på detta går att hitta i nästan alla de analyserade 

företagens miljöredovisning. Det är mycket prat om att företagen ska arbeta för att bli så 

miljövänliga som möjligt, men desto mindre talar de om hur detta ska gå till. Många företag 

redovisar att de har policys och vad dessa går ut på men inte hur de används i det dagliga 

arbetet eller på vilket sätt de uppfylls. Det är också vanligt att företagen nämner att de har 

miljömål men inte vilka målen är, vad de innefattar och om eller hur de ska följas upp.  

Exempelvis redovisar Last & Terräng Häggroths Traktor (2011) en miljöpolicy genom att 

rada upp ett antal punkter där en del är enkla och klara som ”Bästa miljöklass på 

maskinparken” medan andra är luddigare i stil med ”Miljölagar”, LBC Frakt i Värmland 

(2014a) nämner att de ska följa upp miljömål men inte vilka målen är och Infratek Sverige 

(2014) redovisar att de har konkreta miljömål men stannar sedan där.  

Berrone m.fl. (2009) säger att om redovisningen följs upp av verkliga återgärder såsom 

exempelvis patentering så kan ett företag vinna mer legitimitet med sin miljöredovisning. Ett 

företag som gör detta är NCC som tydligt ger exempel för varje miljömål. En av de mest 

konkreta åtgärderna som nämns är utvecklingen och patenteringen av NCC Green Asphalt, en 

egen teknologi som drastiskt minskar utsläppen av koldioxid genom en process där varmasfalt 

tillverkas vid lägre temperaturer (NCC Roads AB, 2013). 

En tydlig brist i redovisning av miljökostnader framkommer i granskningen av företagens 

dokument och frågan kan ställas om det ser likadan ut i andra undersökningar gjorda inom 

ämnet. I en undersökning av Clarkson m.fl. (2007) redovisade drygt 44 % av företagen sina 

miljökostnader. Värt att nämna är att denna undersökning innehöll 191 företag från de fem 

mest förorenande branscherna i USA, bland annat kemikalie- och papperstillverkning samt 

olje- och gasindustrin. Undersökningen inneslöt inte anläggnings- eller transportbranschen 

men då dessa företag själva uppger att de är stora miljöförstörare (U. Svennemyr, personlig 
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kommunikation, 21 mars 2014) kan det anses troligt att företag inom dessa branscher bör 

redovisa miljökostnader.  

En fråga som uppkommer till följd av frånvaron av miljökostnader i redovisningen är om 

denna information saknas på grund av bristande intresse från intressenterna, ovilja från 

företaget att bifoga informationen eller om det är för kostsamt eller komplicerat att ta fram 

den formen av information. Detta är trots allt ett område som borde intressera såväl 

investerare som andra intressenter då det är enkelt att skriva att ett företag satsar på 

miljövänlig teknologi och FoU. En välmenande fras säger dock inget om hur mycket företaget 

satsar ekonomiskt och hur allvarligt de tar sina egna åtaganden. Det säger heller inget om hur 

stora förtjänster dessa åtaganden har inbringat.  

De Villiers och Van Stadens (2012) undersökning stöder ovanstående diskussion och visar på 

att kostnader relaterade till miljöarbete är information som efterfrågas av ägarna men de 

konstaterar också att det är kostsam information att frambringa vilket kan förklara dess 

frånvaro i redovisningarna. En annan undersökning gjord av Cho m.fl. (2012) visar på att 

företag inom branscher med svåra föroreningar tenderar att oftare redovisa de kostnader de 

haft för att bli mer hållbara, något som inte stämmer inom transport- och 

anläggningsbranschen då inget företag i undersökningen redovisade om sådana utgifter. 

Sammanfattning 

Vad gäller mängden redovisat material föreligger en stor skillnad mellan SME företagen och 

de stora företagen. Detta kan förklaras med de få men stora kunder som SME företagen har och 

de stordriftsfördelar som föreligger för de stora företagen när de sammanställer en omfattande 

redovisning istället för en mängd mindre redovisningar. Detta framkommer tydligt då nio av tio 

stora företag hör till de som redovisar mest med en poäng mellan 0,15 och 0,43. Bland dessa 

är de företag som redovisar enligt GRI:s riktlinjer klara utstickare med en betydligt högre 

poäng mellan 0,31 och 0,43. 

Ett stort mått av decoupling verkar dock föreligga, åtminstone inom anläggningsbranschen, 

och Svennemyr (personlig kommunikation, 21 mars 2014) talar om bristen på uppföljning och 

konsekvenser som föreligger och dämpar engagemanget för miljöredovisning. I längden kan 

en ovilja från kunderna att genomdriva konsekvenser mot de företag som inte uppfyller sina 

miljöåtaganden orsaka ett legitimitetsgap, något som Sethi (1979) också varnar för när han 

säger att om information kommer ut som inte överensstämmer med företagets officiella 

hållning kan ett legitimitetsgap uppstå. Detta anas också i redovisningarna där endast NCC 

talar om faktiska konsekvenser då deras samarbetspartners inte levererar på den nivå de 

uppgett. 

Fyra punkter redovisas frekvent. Runt 70 % av samtliga företag redovisar att de 

implementerar ISO 14001 certifiering (A1 punkt 5), lika många uppger att företaget gör 

uttalanden om företagets miljöpolicy, värderingar och principer, miljömässiga 

uppförandekoder (A5 punkt 2) och 60 % gör uttalanden om specifika miljöinnovationer 

och/eller ny teknologi (A5 punkt 6). Uttalanden om företagets efterföljande (eller brist därav) 

av specifika miljöstandarder (A6 punkt 1) görs av 73 % av företagen. En överraskning är den 
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totala frånvaron av miljökostnader i samtliga redovisningar trots att detta rimligen bör vara av 

intresse för investerare och ägare. 

5.2 Utformning 
Forskningsfråga: Vilka faktorer kan ge förståelse till varför miljöredovisning har nu rådande 

utformning? 

Utformningen av miljöredovisningen verkar, baserat på vad som sägs i intervjuer, inte vara 

följden av några branschstandarder utan snarare något som växt fram organiskt beroende på 

vad de olika företagen önskar redovisa, vilka intressenter de prioriterar och vad de vill 

framhålla i sina redovisningar. Ett visst mått av normativ isomorfism företag emellan kan 

dock skönjas och Körberg (personlig kommunikation, 12 mars 2014) nämner det i sin intervju 

när hon talar om den dominoeffekt som kan uppstå då konkurrerande företag önskar ligga i 

framkant inom ett område. Detta tyder på att redovisningen i de granskade branscherna till 

stor del är vad Misani (2010) kallar konvergent redovisning där företag tenderar att följa med 

strömmen snarare än att skapa sin egen nisch. 

Den frivilliga miljöredovisningen är i många fall ett svar på ägarnas önskan att 

miljöredovisningen ska vara obligatorisk enligt De Villiers och Van Staden, (2012) samt 

Fisher-Vanden och Thorburn (2011). De menar att företag som utsätts för tryck från 

allmänheten har en större benägenhet att frivilligt upprätta miljöredovisningar. Detta stödjer 

vad Svennemyr (personlig kommunikation, 21 mars 2014) säger i sin intervju då han menar 

att det bristande trycket från kunderna gör att många företag i branschen slarvar med 

miljöarbetet och många känner att de arbetar i motvind och till och med ger upp arbetet. 

Några exempel på olika handlingssätt är NCC, Atlantic Container Line och Destination 

Gotland. NCC (2013) uppger att de både ställer krav och följer upp dessa med 

handlingsplaner och slutligen konsekvenser men de är också det enda företaget i 

undersökningen som uttryckligen uppger att de tar till konsekvenser i händelse av att 

leverantörerna underpresterar. Atlantic Container Line (2013a) uppger att de ställer krav på en 

skriftlig redovisning rörande miljöpraxis från sina leverantörer men inget nämns om 

uppföljning. Destination Gotland (2014) å sin sida säger att de ska beakta leverantörers 

miljöagerande. Detta visar på att steg i rätt riktning har tagits men att det även bland de största 

företagen fortfarande finns ett behov av att företagen, i egenskap av kunder, tar större ansvar. 

Baddache och Nicolai (2013) talar om hur den institutionella isomorfismen kan ligga bakom 

den bristande involveringen av intressenter i redovisningen då de menar att utvecklingen av 

standarder och accepterad branschpraxis har en väldigt låg inblandning av intressenter och 

stödjer därmed Svennemyr (personlig kommunikation, 21 mars 2014) i hans uttalande. 

Ett annat problem som framkommer är den stora mängd lagar som finns och svårigheten att 

finna alla lagar som är relevanta för det egna företagets miljöredovisning. Detta är ett problem 

eftersom det inte bara är lagarna som gäller för det egna företaget som ska beaktas utan även 

lagar som är aktuella för kunderna (K. Brofalk, personlig kommunikation, 6 maj 2014). 

I både transport- och anläggningsbranschen är miljöredovisningen något som ledningen 

arbetar direkt med och ofta i samarbete med både kunden och övriga avdelningar i SME 
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företagen. Vidare uppger samtliga respondenter från SME företagen att de ofta arbetar mycket 

nära sina kunder och kunderna involveras många gånger aktivt i vad Golob m.fl. (2013) kallar 

den processorienterade delen av CSR-redovisningen. 

I processen att utforma CSR- och miljöredovisningarna inkluderar både de större och de 

mindre företagen flera drag ur Bhattacharya m.fl. (2008) utmaningar och möjligheter då de 

samarbetar i stor grad mellan olika avdelningar och låter personalen vara i nära kontakt med 

miljöarbetets mer praktiska aspekter. Företagen, oavsett storlek, använder sig nästan 

uteslutande av ordet ”vi” i sin redovisning och skapar därigenom den känsla av gemenskap 

som Bhattacharya m.fl. hävdar är så viktig.  

Kunderna är i huvudsak SME företagens främsta intressenter och dessa intressenter har stor 

makt i fråga vad som ska inkluderas i miljöredovisningen. En risk finns här att de styr in 

företagen i en trängre redovisningsstandard än företagen kanske hade önskat. Misani (2010) 

talar om den här risken och menar att företag ofta tvingas in i en roll av sina intressenter 

oavsett om de hade föredragit att utföra en CSR-redovisning som ger dem en tydligare edge.  

Golob m.fl. (2013) menar att det finns för lite information om hur CSR-redovisningen, själva 

processen, ska gå till och vilka konsekvenser som CSR- och miljöredovisningen kan ha för ett 

företag. Detta är en slutsats som även Adeyeye (2011) kommer fram till då hon menar att 

vissa kärnområden måste effektiviseras inom CSR-redovisningen och bland dem finns 

efterföljningsmekanismerna. Just kunskapen om vilka konsekvenser som redovisningen har 

för olika företag visar sig vara bristande hos de som intervjuas och endast Brofalk (personlig 

kommunikation, 6 maj 2014), Molander (personlig kommunikation, 6 maj 2014) och Persson 

(personlig kommunikation, 27 mars 2014) har noterat effekter till följd av miljöredovisningen. 

Ignoransen rörande de för- och nackdelar som utformningen av en CSR eller miljöredovisning 

har möjlighet att inbringa kan i sin tur göra att, för intressenterna, viktig information 

utlämnas. Detta kan även vara en anledning till att inga av SME företagen använder sig av de 

alternativa metoder som Nielsen och Thomsen (2009) talar om för att nå ut till intressenter 

med sitt miljöarbete som exempelvis lokal eller nationell press. 

Ett problem i undersökningen är bristen på enhetliga riktlinjer för hur miljöinformation ska 

redovisas inom de båda branscherna, detta är något som försvårar jämförbarheten mellan både 

företagen och branscherna. Inga egentliga gemensamma riktlinjer föreligger, vilket också 

framkommit i intervjuerna. Dock framkommer en viss ovilja att komma för långt efter sina 

konkurrenter bland de stora företagen. Körberg (personlig kommunikation, 12 mars 2014) 

menar att en underlåtenhet att miljöredovisa är att göra sig själv en otjänst och stödjer därmed 

Hill (2001) samt Porter och Kramer (2006) när de menar att CSR är en respons från företagen 

på den ökade press som de utsätts för från socialt och ekonomiskt håll.  

En reflektion över det Körberg (personlig kommunikation, 12 mars 2014) säger är att av de 

intervjuade är det endast 10 % som säger sig känna till några effekter som kan härledas till 

miljöredovisningen så i det skenet framkommer en bild av företag som sammanställer 

redovisningar utan att egentligen reflektera över varför de ska göras och hur de själva bäst kan 

dra nytta av dem. Den här bristen på medvetenhet rörande de effekter som miljöredovisningen 
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har kan bidra till att exempelvis onödiga kostnader tillåts, att ett motivationsverktyg till 

personalen försakas eller att goodwill förslösas till ingen nytta. Bristen på kunskap rörande 

CSR-redovisningens potentiella effekter är precis vad Golob m.fl. (2013) talar om då han 

säger att forskningen inom CSR är bristfällig rörande processer och konsekvenser och att 

dessa områden behöver utforskas ytterligare. 

I de större företagen ses miljöredovisningen som en service till kunderna och bekräftar 

därmed det Aerts och Cormier (2009) säger om att CSR- och miljöredovisningar kan 

användas för att signalera sitt beteende som lämpligt och visa att företag uppfyller de sociala 

krav som ställs på dem. Även Patten (2005) talar om detta och menar att om ett företag inte 

rättar sig efter extern press och inte anpassar sig till det som är socialt acceptabelt finns en risk 

att företaget förlorar legitimitet. Redovisningen kan bli ett konkurrensmedel men även en 

garant för att vissa finansiella institutioner ens ska överväga att finansiera projekt (M. 

Körberg, personlig kommunikation, 12 mars 2014). I samtliga av företagen är ledningen 

direkt eller indirekt involverad och arbetet med att ta fram redovisningarna involverar flera 

avdelningar (t.ex. M. Jadsén Holm, personlig kommunikation, 14 mars 2014; K. Jivén, 

personlig kommunikation, 12 mars 2014; M. Körberg, personlig kommunikation, 12 mars 

2014). Krav från de finansiella institutionerna visar på en viss tvingande isomorfism men då 

det enbart är en respondent som talar om detta behövs en mer omfattande studie för att kunna 

göra några generaliseringar för hela branschen. 

I Diagram 4:5 går det att se att företag inom transportbranschen ligger lite närmre varandra i 

mängden redovisad data men det är fortfarande långt ifrån att nå det mognadsstadium med sin 

information som De Villiers m.fl. (2014) samt Sweeney och Coughlan (2008) talar om. De 

menar att så länge detta stadium inte uppnås kommer stora företag med största sannolikhet 

redovisa i mer omfattande grad än mindre företag, något som framkommit tydligt i denna 

studie.  

En förklaring till att en större homogenitet föreligger inom transportbranschen ligger i den 

högre grad av ISO 14001 certifieringar som förekommer inom transportbranschen där 80 % 

av företagen har en ISO 14001 certifiering mot anläggningsbranschen där enbart 60 % innehar 

ISO 14001 certifiering. En annan förklaring kan tänkas vara att företagen inom 

transportbranschen har kommit längre i sitt arbete att uppnå en informationsmättnad i sin 

redovisning. Transportbranschen är även en mer synligt miljöpåverkande bransch då 

avgaslukter känns tydligt och missfärgningar på byggnader och dylikt från avgaspartiklarna är 

påtagliga bevis på en osund miljöpåverkan. Dessa faktorer kan göra det mer tvingande att 

redogöra offentligt för hur företagen arbetar med miljön. 

När intervjuerna utförs märks att en viss fokus ligger på GRI och deras principer bland 

företagen och samma observation förtydligas i läsandet av årsredovisningarna. OECD, FN:s 

vägledning och Global Compacts principer omnämns inte i samma utsträckning även om de 

större företagen redovisar om teknologiska innovationer och initiativ till större miljöansvar 

(NCC AB, 2013; DB Schenker AB, 2013b). Detta kan troligen förklaras med att GRI:s 

riktlinjer är mer detaljerade och djupgående än OECD, FN:s vägledning och Global Compacts 

principer som lämnar en hel del tolkningsutrymme till utövaren.  
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Det ska dock tilläggas att en analysering utifrån GRI:s riktlinjer inte behöver säga något om 

hur hållbart ett företag är. Forskning gjord av Isaksson och Steimle (2009) visar att 

redovisning utifrån GRI:s riktlinjer inte kan tillfredsställa de behov som en extern intressent 

har för att kunna göra en bedömning över företagets hållbarhet.  

Endast 13 % av företagen redovisar punkt 1 i kategori A2 om att de använder sig av GRI:s 

sustainability reporting guidelines vid utformning av sin miljöredovisning. Dessa företags 

totala poäng är fördelade på ett intervall mellan 0,31 – 0,43 vilket ger dem ett totalt medel på 

0,39 i undersökningsmodellen. Detta innebär att de ligger betydligt över de företag som inte 

redovisar efter GRI:s riktlinjer och vars totala poäng är fördelade på ett intervall mellan 0,00 – 

0,28, detta ger ett snitt på 0,12. I sin tur tyder detta på att även om inte allt redovisas så gör 

ambitionen att redovisa i enlighet med GRI:s riktlinjer att redovisningarna blir fylligare och 

mer informativa över lag. Det ska dock noteras att de fyra företag som redovisar enligt GRI 

samtliga hör hemma i kategorin stora företag; NCC Roads AB, Peab Anläggning AB, DB 

Schenker AB och Veidekke Entreprenad AB.  

5.2.1 Att miljöredovisa eller inte miljöredovisa  

Det kan vara intressant att fundera på om miljöredovisning verkligen bara innebär fördelar för 

företag. Trots att företag samarbetar med Naturvårdsverket eller deltar i olika industriella 

miljöprogram ser omvärlden ändå på företag som miljöns största fiender.  

En anledning till att företag kan tveka inför att miljöredovisa är enligt Lyon och Maxwell 

(2011) att aktivister och media kan reagera starkt på att företag framställer sig som 

miljökämpar medan företag som inte redovisar särkskilt mycket om miljöpåverkan kan 

komma undan sådan negativ uppmärksamhet. Även om samhället efterfrågar 

miljöredovisning kan det vara värt att fundera på om företaget verkligen är redo att ta risken 

att bli avslöjat om de inte uppfyller det de säger i sin redovisning; det här är överväganden 

som företag står inför.  

Schultz och Wehmeier (2010) menar att företag antingen kan miljöredovisa och på så vis ha 

tillfälle att öka sin legitimitet men samtidigt ta risken att bli granskade och i värsta fall 

avslöjade och förlora mer legitimitet än de potentiellt haft möjlighet att vinna. Alternativt kan 

företaget undvika att miljöredovisa och därmed gå miste om tänkbara vinster i fråga om 

legitimitet samtidigt som de garderar sig mot risken att bli avslöjade som lögnare och förlora 

legitimitet. Rimmel och Jonälls (2013) undersökning kan tas upp som ett exempel då deras 

resultat visar att företag som mest sannolikt har en påverkan på miljön har betydligt färre 

sidor miljöredovisning än de som har sannolikt minst påverkan på miljön. De företag som 

med stor sannolikhet påverkar på miljön vågar möjligen inte ta risken. 

Under undersökningen av årsredovisningarna för företagen i både anläggnings- och 

transportbranschen framkommer att en stor andel av SME företagen har en mycket bristfällig 

miljöredovisning tillgänglig för allmänheten, detta har kunnat tolkas som att de vill undvika 

potentiellt negativ uppmärksamhet som föreslås av Rimmel och Jonälls (2013) eller Lyon och 

Maxwell (2011) men genom de utförda intervjuerna framkommer en annan potentiell 

förklaring.  
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Samtliga respondenter bland SME företagen talar i utförda intervjuer om att 

miljöredovisningen ofta är en personlig process med en stark kundfokus där deras kunder 

aktivt påverkar vad som ska bifogas i miljöredovisningarna. SME företagen är ofta B2B-

företag och har ett antal fasta storkunder som de utformar individuella miljöredovisningar till 

( Bruno, personlig kommunikation, 14 mars 2014; A. Thelin, personlig kommunikation, 18 

mars 2014). En annan potentiell förklaring till att de stora företagen redovisar mer än de små 

är att de stora företagen syns mer offentligt och måste därmed legitimera sin verksamhet i 

högre grad. Denna förklaring framhålls av såväl Deegan och Unerman (2011) som Porter och 

Kramer (2006) och bruket av CSR som ett medel att vinna legitimitet är något som ett stort 

antal forskare argumenterar för (Colleoni, 2013; Farache och Perks, 2010; Golob m.fl., 2013; 

Johansen och Nielsen, 2012; Lanis och Richardson, 2012; Porter och Kramer, 2006; Schultz 

och Wehmeier, 2010). Ett exempel på hur CSR kan användas för att vinna legitimitet 

framhålls av Farache och Perks (2010) som beskriver hur ett företag kan använda en 

legitimitetsstrategi för att avleda fokus från ett problem genom att rikta uppmärksamheten på 

en positiv aktivitet (i det här fallet en miljöbevarande aktivitet) som inte är kopplad till det 

aktuella problemet. 

Det stora fokus som läggs på kunderna kan kopplas till Boesso m.fl. (2013) artikel där de 

menar att instrumentell CSR-redovisning har en positiv koppling till en kortsiktig CP där 

ledningen fattar beslut baserade på en enda intressegrupps åsikter och det anses vara av vikt 

att sålla bland de sociala projekten. Detta går att länka med både konvergent CSR och 

mottaglig CSR som kan delas upp i SR och krishantering. Den generella bristen på 

konsekvenser som företagen har förhindrar ett mer långsiktigt hållbarhetsarbete.  

Sammanfattning 

Överlag verkar miljöredovisningarna växa fram organiskt utan några officiella riktlinjer inom 

branscherna och något mognadsstadium är inte uppnått. 

Det har tydligt framkommit att utformningen av miljöredovisningen i SME företag är starkt 

sammanbundet med kundernas intressen och önskemål vilket visar på ett konvergent 

redovisningssätt där man anpassar företagets redovisning efter intressenterna snarare än att 

skapa sin egen nisch.  

Bland de stora företagen används miljöredovisningen för att svara på frågor från ett brett 

spektrum av intressenter. De har inte möjligheten att specialdesigna varje miljöredovisning 

och följer därmed NGO:s i större utsträckning för att tillfredsställa största möjliga antal 

intressenter och normativ isomorfism verkar till viss grad påverka vad som ska redovisas och 

hur mycket. 

Den institutionella teorin och tvingande isomorfism kommer i bild då utformningen av 

miljöredovisningen till viss del styrs av lagar, certifikat och riktlinjer. Legitimitetsteorin 

framkommer även den som en bidragande faktor i hur utformningen görs då större företag 

framhåller att miljöredovisningen är en service till allmänheten och redogörelser över 

välgörenhetsprojekt som stöds kan användas för att vinna goodwill. 
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Bristen på kunskap om vilka fördelar en god miljöredovisning förmår inbringa ett företag kan 

förklara bristen på offentligt tillgängligt material hos många företag. 

5.3 Intressenter 
Forskningsfråga: Vilka intressenter vänder sig företagen till i sin redovisning? 

Intressenterna visar sig spela en stor roll i företagens utformning av miljöredovisningen. De 

intressenter som omnämns hör främst till de primära intressenterna såsom kunder, ägare och 

anställda men också sekundära intressentgrupper som kundernas kunder och potentiella 

anställda talas det om i intervjuer och i det skriftliga materialet. 

De intressenter som företagen talar om i majoriteten av fall är, som nämnts ovan; ägare, 

kunder och anställda och följer därmed den teori som framlagts och diskuterats tidigare av 

Ditlev-Simonsen och Wenstøp (2013) rörande intressenters prioriteringsgrad. Det bör dock 

noteras att den prioritering som ges intressenterna inte alltid stämmer överens med denna teori 

då stora företag som TransAtlantic är väldigt noga med att framhålla att kunden är deras 

viktigaste intressent och de som alltid står i fokus. Anställda och potentiella anställda 

framhölls också av de största företagen som viktiga målgrupper för miljöredovisningen då den 

kan användas som ett medel för att locka till sig kompetent arbetskraft och motivera de 

anställda ( M. Jadsén Holm, personlig kommunikation, 14 mars 2014; P-I. Persson, personlig 

kommunikation, 27 mars 2014). 

Att en stor andel av de intervjuade uppgav personalen som en viktig målgrupp för 

redovisningen tyder på att miljöredovisningen är lika inriktad på att tillfredsställa de inre 

leden som de yttre. Detta stöds av Brofalk (personlig kommunikation, 6 maj 2014), Molander 

(personlig kommunikation, 6 maj 2014) och Persson (personlig kommunikation, 27 mars 

2014) som samtliga talar om hur miljöredovisningen lett till en ökad motivation hos de 

anställda. Veidekke (2013) och PEAB (2013) är två av de företag som uttryckligen framför att 

studenter är viktiga intressenter i sin CSR-redovisning.  

Ett intressant faktum är att närapå samtliga företag, oavsett storlek, placerade kunden som den 

viktigaste intressenten och den som de ger störst fokus i miljöredovisningen. Detta är en 

överraskning. Efter att ha läst Ditlev-Simonsen och Wenstøps (2013) artikel om CSR-

redovisning har en viss förväntan uppstått att aktieägarna ska vara i huvudfokus även för 

miljöredovisningen som trots allt är en del av CSR-redovisningen. En tänkbar förklaring till 

detta är för SME företagen att deras aktieägare arbetar aktivt i företaget eller är så pass 

involverade i verksamheten att beroendet av kunden upplevs som större än beroendet av 

aktieägarna. I och med detta ökar kundernas vikt, i egenskap av intressent, gentemot ägarna. 

För de riktigt stora företagen är det mer jämvikt mellan ägare och kunder. Istället är det de 

anställda och de potentiella anställda som kommer in i diskussionen på ett tydligare sätt och 

både Jadsén Holm (personlig kommunikation, 14 mars 2014) och Persson (personlig 

kommunikation, 27 mars 2014) talar specifikt om hur viktigt det är att kunna visa upp ett 

ansvarstagande företag som de anställda kan känna stolthet över. 
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Det finns dock ett antal undersökningar som påvisar att miljöredovisning är av vikt vid 

beslutsfattande för investerare (De Villiers och Van Staden, 2012; Holm och Rikhardsson, 

2008; Solomon och Solomon, 2006). Holm och Rikhardsson (2008) menar att 

miljöredovisning belönas av beslutsfattare och att det anses vara tillräckligt viktigt för att ses 

som ett beslutskriterium. Detta innebär att det kan vara ett misstag att glömma bort 

intressenter som finansierare och investerare vilket också påpekas av Körberg (personlig 

kommunikation, 12 mars 2014) då hon menar att en del banker och finansiella institut har som 

krav att företag ska kunna visa upp en miljöredovisning som håller en viss standard. 

De anställda och externa intressenter engageras också i hållbarhetsaspekten då företagen ofta 

stödjer behjärtansvärda ändamål. HNT Schakt och Transport AB stöttar Barncancerfonden 

(A. Bruno, personlig kommunikation, 14 mars 2014), andra företag miljösatsar i andra länder 

som DB Schenkers transportlösning Skicka Enkelt som stöttar ett bioenergiprojekt i den 

indiska delstaten Tonk (DB Schenker, 2014), dessa är bara två exempel. Just att personalen 

får vara med och besluta om välgörande ändamål är en viktig faktor för att de ska känna sig 

involverade i CSR-arbetet enligt Bhattacharya m.fl. (2008). Att agera goda 

samhällsmedborgare och att uppvisa moral är en av fyra grundprinciper enligt Porter och 

Kramer (2006) och att agera i enlighet med riktlinjer från olika NGO som exempelvis GRI är 

ett sätt att skydda sig i händelse av begivenheter av otrevligare slag (Misani, 2010).  

Det finns en tydlig koppling med den positiva grenen av intressentteorin där ett fåtal men 

viktiga intressenter får den största fokusen, detta speciellt i SME företagen. Det här är en 

trend som bekräftas av det som Eurosif och ACCA (2013) kommit fram till i sin undersökning 

om hur, bland annat, intressenter prioriteras.  

Sammanfattning 

De intressenter som är mest framträdande över alla kategorier företag är kunderna även om de 

stora företagen beaktar ägarna som viktigast i ett par fall. Efter kunder och ägare är det de 

anställda som oftast förs på tal i både intervjuer och skriftliga redovisningar. 

En intressant intressegrupp bland de stora företagen är dock potentiella anställda och 

studenter. Dessa företag menar att CSR- och miljöredovisningen är ett medel för att attrahera 

kompetens och motivera existerande kompetens till att stanna på företaget. 

5.4 Slutreflektion 
I den här studien har det framkommit olika faktorer som är aktuella vid utformningen av 

miljöredovisningar. Det har också framkommit en skillnad i hur intressenternas betydelse 

rangordnas jämfört med CSR-redovisningen. 

Det har framkommit en stor skillnad i offentligt redovisat material mellan SME företag och 

stora företag i den här studien. Dessa skillnader är något som kan förklaras med olika 

faktorer; dels SME företagens stora kundfokus och dels de stora företagens stordriftsfördelar. 

En annan faktor är den mognadsnivå i informationsförmedlingen som De Villiers m.fl. (2014) 

samt Sweeney och Coughlan (2008) talar om. De menar att så länge mognadsnivån inte 
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uppnås kommer de stora företagen redovisa i betydligt större grad. De stora skillnaderna 

mellan SME företag och stora företag visar på att denna nivå ännu inte uppnåtts. 

De punkter som redovisas mest är huruvida företagen implementerar ISO 14001 certifiering, 

uttalanden om företagets miljöpolicy, värderingar och principer, miljömässiga 

uppförandekoder, uttalanden om specifika miljöinnovationer och/eller ny teknologi samt 

uttalanden om företagets efterföljande av specifika miljöstandarder.  

Något förvånande är den fullständiga avsaknaden av miljökostnader bland företagen 

oberoende av branschtillhörighet eller storleksgrupp. Detta är efterfrågad information bland 

investerare och ägare enligt De Villiers och Van Staden (2012) och en förklaring till dess 

bortfall från den offentliga redovisningen är att detta är information som företag kan klassa 

som känslig och därför delger den i mer privata omständigheter. En annan förklaring är den 

som delges De Villiers och Van Staden (2012), att det helt enkelt är en dyr process för 

företagen och därför utelämnas. Detta är en särskilt plausibel förklaring för SME företagen 

där ägarna troligen har en ledande roll och är väl förtrogna med vilka kostnader miljöarbetet 

innebär. 

En tydlig kundfokus har framträtt i studien både bland de stora företagen och bland SME 

företagen medan ägarna hamnar på andra plats. Detta kan framstå som avvikande särskilt i 

ljuset från den studie som utförts av Ditlev-Simonsen och Wenstøp (2013) där de granskar hur 

intressenterna rangordnas med hänsyn till hur viktiga de ansågs i CSR-redovisningen. I den 

studien kom de fram till att den främsta intressegruppen är ägarna och kunderna var på andra 

plats, myndigheterna på tredje och de anställda på fjärde plats. I den här studien omnämns 

knappt myndigheterna utan anställda och, bland de stora företagen, potentiella anställda 

hamnar på tredje plats. Detta visar på att olika delar av CSR-redovisningen kan riktas till olika 

intressenter. 

Den här kundfokusen har fått en förklaring i de intervjuer som utförts och där det framkommit 

att företagen till största del är B2B företag. 

5.4.1 Praktiska implikationer  

Den här uppsatsen har potentialen att användas som ett inledande argument för kunderna att 

öka sina krav på de företag de anlitar och uppmuntra en aktiv uppföljning av dessa krav.  

Den belyser vidare vikten för företag att aktivt följa upp och arbeta med sin egen CSR- och 

miljöredovisning i avsikt att tjäna ekonomiskt såväl som humant på arbetet. 

5.5 Metodreflektion 
Bryman och Bell (2013) talar om fyra stora punkter där den kvalitativa forskningen ofta får 

utstå kritik, framförallt från kvantitativa forskare. Dessa fyra aspekter är att den kvalitativa 

forskningen är för subjektiv, att den är svår att replikera och generalisera samt att det ofta 

råder en brist av transparens.  

Kritiken rörande subjektivitet handlar om att kvalitativa forskare ofta bygger för mycket på 

forskarens egna, privata, uppfattningar och föreställningar om vad som är viktigt och vad som 

är av betydelse för undersökningen (Bryman och Bell, 2013). I denna studie råder en 
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medvetenhet om detta och ämnet diskuteras vidare av Justesen och Mik-Meyer (2011) som 

menar att det inom konstruktivismen är viktigt som forskare att vara medveten om att dennes 

position i förhållande till kontexten har en avgörande betydelse för undersökningen och dess 

resultat. I denna studie intas en roll som extern intressent och Justesen och Mik-Meyer menar 

vidare att just positioneringen kan leda till särskilt intressanta analyser när forskaren är 

medveten om sin position och då kan reflektera utifrån den.  

Metoden att granska redovisning utifrån punkter som brukats i denna studie är väl beprövad 

sedan tidigare och förespråkas av forskare som Clarkson m.fl. (2007) och Kuo och Chen 

(2013) och även om denna metod inte täcker alla tänkbara punkter är den en god 

utgångspunkt då regeringskansliet (2013d) rekommenderar bruket av olika NGO:s riktlinjer i 

företags utveckling av miljöredovisningen. 

I intervjuerna är det tydligt att många väger sina ord även om det sker på olika vis. Några är 

politiskt korrekta (t.ex. A. Bruno, personlig kommunikation, 14 mars 2014 och M. Jadsén 

Holm, personlig kommunikation, 14 mars 2014) medan andra är noga med att de ska bli 

förstådda rätt (t.ex. P. Molander, personlig kommunikation, 6 maj 2014 och U. Svennemyr, 

personlig kommunikation, 21 mars 2014). Trots att intervjuerna utförs av en erfaren person är 

det dock omöjligt att över telefon avgöra sinnesstämningar, små gester och andra indikatorer 

som annars skulle uppmuntra en mer ingående undersökning. Nu var det enbart ord och 

tonfall som indikerade att ett område var av extra intresse för studien. 

Vikten av intervjuerna ska dock inte undervärderas. Parker (2008) menar att det är vanligt 

inom interpretive accounting research att använda direktkontakt med organisationers 

medlemmar för att uppnå en insikt om hur läget uppfattas från insidan. Parker (2007) hävdar 

att metoden vid insamlingen av empiri kan innehålla både en kvalitativ tolkande analys eller 

en intervjumetod. Vid intervjuer är det viktigt att hitta personer som personligen är 

involverade i det redovisningsfenomen som är av intresse för studien. Detta är en punkt som 

beaktats noga i detta arbete för att inte behöva lägga tid på gissningar och som även Durocher 

(2009) menar är av stor vikt inom interpretive accounting research. Inom interpretive 

accounting research läggs en viss fokus på mikronivå och på det personliga beteendet vilket 

särskiljer den metoden från mainstream accounting research och radical accounting research 

som utgör de andra delarna i Hopper och Powells (1985) modell om mainstream accounting 

research. En teori som handlar om att undersöka redovisningens funktion och dess reglering 

med en objektiv syn på världen. 

Det går även att rikta kritik mot den intervjuform som användes i studien. Bryman och Bell 

(2013) menar att en telefonintervju kan inrymma vissa fördelar då dessa är kostnadseffektiva 

då intervjuaren inte behöver ta sig till respondenten. De nackdelar som finns med 

telefonintervjuer är att långa intervjuer helst inte görs över telefon då det blir lättare för 

respondenten att avsluta intervjun i förtid och att det inte går att utläsa från kroppsspråk och 

ansiktsuttryck hur respondenten reagerar på en fråga, något som kan vara av intresse för 

studien (Bryman och Bell, 2013). Trots detta så utförs intervjuerna i denna studie över telefon 

och detta på grund av att det hade blivit alldeles för kostsamt och tidskrävande att resa runt till 

alla respondenter. Intervjuerna har dock, som tidigare nämnts, utförts av en erfaren intervjuare 
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och medvetet hållits korta för att respondenterna inte ska hinna tappa intresse och avsluta i 

förtid. Det har också varit noga att tider bokats via mail eller telefon så att respondenterna kan 

förbereda sig och inte känna sig stressade av att behöva svara frågor på stående fot. 

Ett problem som upplevs är dock en avsevärd svårighet i att få tag på rätt personer då chefer 

ofta är utanför kontoret eller upptagna i möten och telefonsamtal. Ett annat problem är att de 

personer som talas med är motiverade att ge en så positiv bild av företaget och dess arbete 

som möjligt. Detta kan få som biverkan att information av intresse undanhålls eller 

fördunklas.  

Kritiken om att kvalitativa undersökningar är svåra att replikera har enligt Bryman och Bell 

(2013) sin grund i att kvalitativa undersökningar ofta är betydligt mer ostrukturerade än 

kvantitativa och detta eftersom det inom kvalitativ forskning är forskaren som utgör redskapet 

för datainsamling genom tolkning och analysering. Deras kritik mot att kvalitativ forskning 

ofta har en brist på transparens kan i viss mån kopplas samman med svårigheter att replikera 

undersökningarna då även detta är en konsekvens av att undersökningen inte är särskild 

strukturerad. Bryman och Bell menar att det är vanligt inom kvalitativ forskning att det inte är 

konkret redogjort för hur intervjupersoner eller observationsobjekt (i denna studies fall 

företag) valts ut, något som har försökt att förklarats i denna studie för att öka transparensen. 

Gällande generalisering så har inte denna studie som syfte att generalisera till en större 

population. Resultaten ska endast appliceras på de studerade företagen även om det sannolikt 

går att dra paralleller till andra företag inom samma bransch och inom samma storleksklasser. 

Bryman och Bell (2013) menar att istället för att generalisera resultat till en större population 

så kan den kvalitativa forskningen generalisera sina resultat till teori. Det är kvaliteten på de 

slutsatser som undersökningen kommer fram till och hur dessa kopplas till teorin som enligt 

Bryman och Bell är det viktiga vid bedömningen om en kvalitativ studie är generaliserbar 

eller inte.  

Då generaliserbarheten i denna studie går att ifrågasätta har vi valt att nedan formulera några 

förslag till fortsatt forskning. Generaliserbarheten kan vidare ökas genom att utvidga 

undersökningen till att omfatta fler branscher, fler respondenter och mer djuplodade intervjuer 

men även genom att använda sig av kvantitativa metoder.  

Kvantitativa metoder som skulle kunna tillämpas är enkäter till ett större antal företag och 

strukturerade intervjuer med företagens kunder. 

Metodkritiken ovan är diskuterad utifrån de allmänna kvalitetskriterierna som kan tillämpas 

på såväl kvalitativ som kvantitativ forskning, nämligen validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

(Bryman och Bell, 2013).  

Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att konstruktivismens kvalitetskriterier kan definieras 

på en rad andra sätt som är mer tillämpbara när det gäller kvalitativ forskning. I det stora hela 

handlar kvalitet enligt Justesen och Mik-Meyer om att motivera de val som forskaren gör och 

att trovärdigheten ökar från läsarens sida om denne anser att forskaren gjort rätt val. Några 

exempel på mer specifika kvalitetskrav som Justesen och Mik-Meyer tar upp är kriterierna om 
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att en studie ska vara övertygande, relevant och intressant. Det betyder att om en läsare 

upplever en studie som att den bidrar med något intressant och om studien är relevant för 

läsaren, den tilltänka målgruppen, samt att den presenterar sina slutsatser och analyser på ett 

övertygande sätt så har studien god kvalitet. 

Även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) talar om kriteriet om att en studie ska vara 

intressant men även om att en studie med god kvalitet ska vara trovärdig. Trovärdighet skapas 

enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul genom en logik och ett sammanhang i texten och att 

det finns fakta och teori som fungerar som belägg för de argument som förs fram.  

5.6 Förslag till vidare forskning 
En svår fråga att få svar på är om företag använder sig av miljöredovisning av intresse för 

miljön eller om de redovisar sin miljöpåverkan enbart för att manipulera sig till legitimitet. Då 

detta är en mycket stor fråga kan den vara en intressant utgångspunkt att ha i åtanke inför 

kommande studier. 

En annan intressant aspekt att undersöka vore om samma resultat skulle uppnås vid 

undersökning av andra branscher. Skulle de ha samma kundfokus i sin redovisning eller 

skulle redovisningarna bli mer generella? Vilka branscher skulle visa samma kundfokus och 

vad har de gemensamt? 

Då det inte går att fastställa generaliserbarheten bör vidare forskning utföras med fler 

respondenter. Detta speciellt om huruvida kunder verkligen följer upp de krav de ställer eller 

om de ställer sagda krav enkom för att vinna legitimitet men också huruvida det föreligger 

krav från finansiella institutioner på en CSR-redovisning för att bevilja finansiering. 

I likhet med vad Golob m.fl. (2013) skriver i sin artikel har en brist uppmärksammats gällande 

de effekter som CSR- och miljöredovisningen har på företagen, vilka fördelar och nackdelar 

det kan bibringa, detta bör utforskas ytterligare.  
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Bilaga 1: Ordförklaringar 
Anläggningsbranschen Företag med byggande av transportinfrastruktur för cykel-, båt-,  

   flyg-, väg- och järnvägtransporter, byggnationer, samt anordningar  

   för t.ex. kraftförsörjning och VA samt övriga markarbeten som  

   huvudsaklig sysselsättning. 

Asymmetrisk information Då tillgången till förhandsinformation är olika mellan två parter  

   som ska fatta ett beslut. 

CEEQUAL  Ett bedömnings-, graderings- och belöningssystem för hållbarhet  

   inom civilingenjörsbranscher. CEEQUAL är ett klassningssystem  

   som behandlar bland annat miljöaspekter så som användning av  

   vatten och energi, påverkan på ekologi och avfallshanteringen. 

Decoupling   Det som sker då ett företag skiljer mellan sina faktiska handlingar 

   och de handlingar som de officiellt påstår sig agera efter. 

Divergent  Då företaget försöker skaffa sig en förmånlig edge, något som gör  

   att de sticker ut från mängden och sätter upp hinder för att inte  

   kunna kopieras av konkurrenter. 

Eco-driving  En körteknik som kan ge lägre bränsleförbrukning. Tekniken ska  

   minska bilismens miljöpåverkan och samtidigt minska slitaget på  

   fordonet. Kan användas på såväl personbilar, lastbilar och  

   arbetsmaskiner. 

ECOSTARS  En organisation som hjälper till att uppmärksamma och utveckla  

   företag som jobbar med energieffektiva transporter. 

Greenwashing  Disinformation från ett företag för att framstå som mer  

   miljövänligt än det faktiskt är. Företag väljer att dölja eller helt   

   utesluta miljöredovisning som kan reflektera illa på företaget. 

GRI  En ledande organisation inom hållbarhetsområdet. 

G3  Tredje generationens CSR-redovisningsstandarder från GRI. 

G4  Fjärde generationens CSR-redovisningsstandarder från GRI. 

Institutionell isomorfism Då företagen söker legitimitet i ögonen hos NGO:s, regeringar och  

   intressegrupper. De är ofta under press att anpassa sig, sker inte det  

   hotas de av juridiska, ekonomiska eller sociala påföljder. 

   Institutionell isomorfism kan delas in i tre underkategorier: 

   Tvingande isomorfism: där företag utsätts för press från  

   intressenter. 

   Mimetisk isomorfism: där företag försöker förbättra sig genom  

   att imitera framgångsrika koncept. 
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   Normativ isomorfism: där företag pressas att anpassa sig till de  

   gruppnormer som råder på marknaden.  

Intressent  Personer eller grupper som har eller hävdar att de har ägarskap,  

   rättigheter eller intresse i ett företag och dess aktiviteter oavsett om  

   det rör sig om nutid, dåtid eller framtid. 

Konvergent  Då företag håller sig till branschens normala rutiner och inte  

   sticker ut, de försöker inte använda CSR för att profilera sig och är  

   redo att samarbeta med konkurrenter för att beskydda sin branschs  

   rykte och avvärja risker. 

Legitimitetsgap När en skillnad uppstår i hur samhället anser att ett företag bör  

   agera och hur de anser att ett företag har agerat. 

Shareholder  Ägare 

Skatteaggressiva företag Företag som aktivt skatteplanerar i avsikt att undvika skatt.  

Stakeholder  Intressent 

Transportbranschen Alla former av transportföretag såsom flyg, buss, åkerier, tåg och  

   taxi. 

Värdekedja  Aktiviteter som tillför värde till företagets erbjudanden, en modell  

   för att bättre förstå ett företag och de aktiviteter som ingår i ett  

   företag. 

 
 Bild tagen från: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Value_Chain.png (Tillgänglig 2014-03-22) 
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Bilaga 2: Undersökningsmodell för miljöredovisning  
Rubrikerna och punkterna i denna bilaga är direkt lånade och översatta från Clarkson m.fl. 

(2007, pp. 9-10) Table 1. 

 (A1) Företagsstyrning och ledningssystem 

1. Finns det en avdelning eller position för utsläppskontroll eller miljöförvaltning  

2. Finns det en miljökommitté eller en samhällskommitté i styrelsen  

3. Finns det regler och villkor för kunder och leverantörer gällande miljöpraxis  

4. Involveras intressenter i utformningen av miljöpolicyn 

5. Implementeras ISO14001 på lokal eller koncernnivå  

6. Ledningens ersättning är länkad till företagets EP 

 

(A2) Trovärdighet 

1. Användning av GRI sustainability reporting guidelines eller tillhandahållande av en 

CERES rapport 

2. Oberoende kontroll av bifogad miljöinformation i EP rapporten  

3. Periodvisa oberoende kontroller av EP och/eller andra system  

4. Intyg från miljöprogram från oberoende organisationer  

5. Produktintyg med respekt till miljöpåverkan  

6. Externa miljöpriser  

7. Intressentinvolvering i miljöredovisningsprocessen  

8. Deltagande i frivilliga miljöinitiativ stödda av regeringen 

9. Deltagande i industrispecifika associationer för att förbättra miljöpraxis  

10. Deltagande i andra miljöorganisationer för att förbättra miljöpraxis  

(om de inte är med under punkt 8 eller 9 ovan)  

 

(A3) Environmental performance indicators (EPI)  

1. EPI gällande energiförbrukning och/eller energieffektivitet  

2. EPI gällande vattenförbrukning och vatteneffektivitet 

3. EPI gällande utsläpp av växthusgaser 

4. EPI gällande andra luftutsläpp 

5. EPI gällande TRI (land, vatten, luft) 

6. EPI gällande andra utsläpp, lossningar eller spill (Inte TRI)  

7. EPI gällande avfallsgenerering och eller hantering (återvinning, återanvändning, 

reducering, hantering och bortskaffande) 

8. EPI om land och tillgångsanvändning, biologisk mångfald och bevarande  

9. EPI om miljöpåverkan från service och produkter  

10. EPI om åtlydnad (t.ex. överträdelser, rapporterade incidenter)  
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(A4) Miljökostnader 

1. Summa på gjorda besparingar för företaget som kan härledas till miljöinitiativ 

2. Summa som spenderats på teknologi, FoU och/eller innovationer för att förbättra EP 

och/eller effektiviteten 

3. Summa spenderad på böter relaterade till miljöfrågor 

 

(A5) Vision och strategianspråk  

1. Uttalande från VD om EP i brev till aktieägare och/eller intressenter 

2. Uttalande om företagets miljöpolicy, värderingar och principer, miljömässiga 

uppförandekoder 

3. Uttalande om formella styrningssystem rörande miljörisker och prestationer 

4. Uttalande om att företaget undergår periodiska utvärderingar och granskningar 

gällande sitt EP 

5. Uttalande om mätbara mål i form av framtida EP  

(Om det inte hanterats under A3) 

6. Uttalande om specifika miljöinnovationer och/eller ny teknologi 

 

 

(A6) Miljöprofil 

1. Uttalande om företagets efterföljande (eller brist därav) av specifika miljöstandarder 

2. En översikt av den påverkan industrin har på miljön 

3. En översikt av hur affärshändelser och eller produkter och tjänster påverkar miljön 

4. En översikt över företagets miljöprestationer i relation till andra företag i samma 

bransch 

 

 

(A7) Miljöinitiativ 

1. En substantiell beskrivning av personalens utbildning i miljöförvaltning och 

miljöinverkan 

2. Existens av handlingsplaner i händelse av en miljörelaterad olycka  

3. Interna miljöpriser  

4. Interna miljögranskningar  

5. Intern certifiering av miljöprogram 

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till miljön  

(om det inte redan nämnts under A1.4 eller A2.7) 
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Bilaga 3: G3’s indikatorprotokoll för miljöpåverkan (EN) 
De olika aspekterna delas upp i kärnindikatorer och i tilläggsindikatorer. 

Källa: GRI (2009) 

Material 

Kärn- 

EN1 Materialanvändning i vikt eller volym 

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning 

Energi 

Kärn- 

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla 

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla 

Tilläggs- 

EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar 

EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller  

  baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett  

  resultat av dessa initiativ 

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering 

Vatten 

Kärn- 

EN8 Total vattenanvändning per källa 

Tilläggs- 

EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen 

EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror och i procent av totalt  

  använd volym 

Biologisk mångfald 

Kärn- 

EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade  

  områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden 

EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den  

  biologiska mångfalden i skyddade områden, samt områden med hög  

  biodiversitet utanför skyddade områden 

Tilläggs- 

EN13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer) 

EN14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på  

  den biologiska mångfalden 

EN15 Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i områden  

  som påverkas av verksamheten 
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Utsläpp till luft och vatten samt avfall 

Kärn- 

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 

Tilläggs- 

EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning 

Kärn- 

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt 

EN20 NOx, SOx
13

 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ 

EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient 

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 

EN23 Totalt antal och volym av väsentligt spill 

Tilläggs- 

EN24 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall, som klassats  

  som miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionens bilagor I, II, III och VIII,  

  samt procent transporterat avfall som transporterats internationellt 

EN25 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för  

  vattenmassor med tillhörande habitat som väsentligt påverkas av den  

  redovisande organisationens utsläpp av vatten samt dess avgivna 

  avrinningsvatten 

Produkter och tjänster  

Kärn- 

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat  

  härav 

EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per  

  kategori 

Efterlevnad  

Kärn-  

EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära  

  sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser 

Transport 

Tilläggs- 

EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och  

  material som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas  

  arbetsresor/tjänsteresor 

Övergripande 

Tilläggs- 

EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd per typ  

                                                 
13

 Sulfuroxider (SOx) och nitrogenoxider (NOx) (EMSA, 2014) 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 
Då intervjun var av semistrukturerat slag hände det att frågor ibland togs i annan turföljd än 

den angivna och respondenten kom ofta med egna inlägg och kommentarer som inte var 

planerade för. 

1) Har er bransch några gemensamma guidelinjer angående miljöredovisning? 

a. Eventuell följdfråga: Vilka är guidelinjerna (ex. GRI)? 

2) Vem är, enligt er mening, den huvudsakliga målgruppen för miljöredovisningen?  

3) Varför har ni miljöredovisning? Det vi söker efter är vad relevansen är med den, om ni 

har några speciella mål? 

4) Har ni några krav på er från banker eller andra finansiella institutioner angående 

miljöredovisning?  

5) Anser ni att lagarna är tillfredsställande eller bör de ändras för att miljöredovisningen 

ska bli effektivare?  

a. Eventuell följdfråga: Hur anser ni att lagarna bör ändras?  

6) Har ni observerat några effekter till följd av er miljöredovisning?  

a. Eventuell följdfråga: Vilka effekter har ni observerat?  

7) Hur arbetar ni för att framställa er miljöredovisning?  

8) Hur engagerar ni personalen i ert miljöarbete?  

9) Hur arbetar ni för att göra externa intressenter, såsom miljögrupper, politiker, kunder 

och investerare, medvetna om ert miljöarbete? 
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Bilaga 5: Redogörelse för de analyserade företagen samt deras poäng 
Vid analyseringen av årsredovisningar och hemsidor har en metod använts som bygger på den 

undersökningsmodell som framtagits av Clarkson m.fl. (2007) och går ut på att ett företag får 

poäng utifrån hur många av modellens punkter som företaget redovisar, maxpoängen är 1 och 

bredvid företagsnamnet visas det aktuella företagets totala poäng. 

Se Bilaga 2 för den undersökningsmodell som använts vid granskningen av huvudsyftet 

rörande omfattning och innehåll av miljöredovisningen. 

Stora företag  
Till gruppen stora företag har företag med en omsättning över 1 miljard kr inkluderats.  

Anläggningsbranschen   

Infratek Sverige AB: 0,17 poäng  

NCC Roads AB: 0,43 poäng  

STRABAG Sverige AB: 0,25 poäng  

Veidekke Entreprenad AB: 0,42 poäng  

Peab Anläggning AB: 0,31 poäng  

Transportbranschen 

Atlantic Container Line AB: 0,22 poäng 

Destination Gotland AB: 0,19 poäng 

DB Schenker AB: 0,40 poäng 

Rederi AB TransAtlantic: 0,28 poäng  

Keolis Sverige AB: 0,15 poäng 

 

Medelstora företag 
I gruppen medelstora företag finns företag med en omsättning mellan 500 miljoner och 1 

miljard kr. 

Anläggningsbranschen 

Arctic Road AB: 0,06 poäng 

Bellmans Åkeri och Entreprenad AB: 0,17 poäng 

Empower AB: 0,02 poäng  

Svenska Entreprenad i Mälardalen AB: 0,00 poäng 

Nordex Sverige AB: 0,00 poäng 

Transportbranschen 

Länstrafiken Örebro AB: 0,13 poäng 

Samres AB: 0,00 poäng 

Skogsåkarna i Mellansverige AB: 0,27 poäng 

Mellansvenska Logistiktransporter AB: 0,13 poäng 

XR Logistik AB: 0,13 poäng  

 



78 

 

Små företag 
Bland de små företagen räknas företag med en omsättning mellan 100 miljoner och 499 

miljoner kr. 

Anläggningsbranschen 

Gotlands energientreprenad AB: 0,05 poäng 

Last & Terräng Häggroths traktor AB: 0,08 poäng 

Pålaktiebolaget Svenska AB: 0,13 poäng 

Älmby Entreprenad AB: 0,11 poäng 

Sandahls Grus & Asfalt AB: 0,02 poäng 

Transportbranschen 

Börjes Logistik & Spedition AB: 0,10 poäng 

HNT Schakt och transport AB: 0,16 poäng 

LBC - Frakt i Värmland AB: 0,08 poäng 

Nettbuss Stadsbussarna AB: 0,07 poäng 

Taxi Väst AB: 0,13 poäng 
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Bilaga 6: Redogörelse för intervjuernas innehåll 
I denna bilaga sammanfattas de intervjuer som utförts med ansvarig för miljörapporteringen 

på respektive företag.  

1. Miriam Körberg, Hållbarhetskoordinator på NCC AB 

o (M. Körberg, personlig kommunikation, 12 mars 2014) 

2. Per-Ingemar Persson, VD på Veidekke Entreprenad AB 

o (P-I. Persson, personlig kommunikation, 27 mars 2014) 

3. Monica Jadsén Holm, Miljöansvarig på DB Schenker AB 

o (M. Jadsén Holm, personlig kommunikation, 14 mars 2014) 

4. Karl Jivén, Miljö och kvalitetschef chef på Rederi AB TransAtlantic 

o (K. Jivén, personlig kommunikation, 12 mars 2014) 

5. Katarina Brofalk, HSEQ manager Scandinavia på Nordex Sverige AB 

o (K. Brofalk, personlig kommunikation, 6 maj 2014) 

6. Anders Thelin, VD på Skogsåkarna i Mellansverige AB 

o (A. Thelin, personlig kommunikation, 18 mars 2014) 

7. Hannes Morger, VD på Mellansvenska Logistiktransporter AB 

o (H. Morger, personlig kommunikation, 5 maj 2014) 

8. Ulf Svennemyr, KMA på Last & Terräng Häggroths traktor AB 

o (U. Svennemyr, personlig kommunikation, 21 mars 2014) 

9. Patrik Molander, VD på Sandahls Grus & Asfalt AB 

o (P. Molander, personlig kommunikation, 6 maj 2014) 

10. Anna Bruno, Ekonomichef på HNT Schakt och Transport AB 

o (A. Bruno, personlig kommunikation, 14 mars 2014) 

Se Bilaga 4 för att läsa intervjufrågorna. 

Intervju med Miriam Körberg 
I en intervju med Miriam Körberg (2014), hållbarhetskoordinator på NCC AB, säger hon att 

NCC redovisar enligt GRI:s riktlinjer och CREFS 8 som är ett komplement till GRI.  

Deras främsta intressenter är aktieägarna och Körberg (personlig kommunikation, 12 mars 

2014) fortsätter med att de inte lagt ner någon stor mängd arbete på att utveckla detta system i 

år då de ska byta från G3 till G4
14

 under 2015. Anledningarna till att de har en 

miljöredovisning är flera men ett tungt vägande skäl är att en del finansiella institutioner inte 

ens diskuterar finansiering av projekt om det inte finns en acceptabel miljöredovisning. Det är 

också en service till allmänheten och ett sätt att motivera de anställda. Det är utan tvekan en 

konkurrensfördel menar Körberg och ”att inte ha en miljöapport är lite som att skjuta sig själv 

i foten […] det blir en dominoeffekt, blir NCC bäst så måste Skanska bli bättre för att klara 

konkurrensen”. Med det här menar Körberg  att en bra miljöredovisning kan förbättra 

branschstandard och agera som ett incitament för konkurrenterna att bli bättre själva. Inom 

NCC AB har de inga särskilda mål med miljöredovisningen men ”det är en nödvändighet 

inom branschen och man vill svara på de kundkrav som finns” (Körberg, 2014).  

                                                 
14

 Olika generationer guidelinjer inom GRI (GRI, 2013b) 
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För att förmedla till allmänheten och andra intressenter hur NCC arbetar med miljö använder 

de sig främst av sin hemsida och av pressmeddelanden då Körberg (personlig kommunikation, 

12 mars 2014) starkt tvivlar på att gemene man skulle sätta sig ner och läsa en årsredovisning 

eller miljöredovisning.  

För att ta fram miljöredovisningen samarbetar Investor Relation (IR) avdelningen, 

kommunikationsavdelningen förklarar Körberg (personlig kommunikation, 12 mars 2014), 

med en koncernhållbarhetsgrupp. Varje avdelning har en egen miljöchef och personalen får 

löpande information, vidare hålls det regelbundet miljödagar då personal från hela världen, i 

år blir de 70 stycken, samlas för att diskutera hur de ska förbättra NCC:s miljöarbete. Mycket 

av det praktiska arbetet hanteras dagligen av personalen medan det strategiska arbetet sköts av 

ledningen avslutar Körberg. 

Intervju med Per-Ingemar Persson 
Det finns inga direkt gemensamma guidelinjer rörande miljöredovisning börjar Per-Ingemar 

Persson (2014), VD för Veidekke Entreprenad AB, så miljöredovisningen och CSR-

redovisningen används främst som ett medel att visa externa intressenter vad företagen arbetar 

med inom hållbarhetsområdet i företaget. Störst vikt läggs på maskinsidan men mycket energi 

läggs även ner på bygg och produktionssidan där fokus ligger på energi och material.  

De huvudsakliga målgrupperna för miljöredovisningen, fortsätter Persson (2014), är 

aktieägarna eftersom det är ett börsnoterat företag samt kunderna även om det mest sker på 

projektbasis. En tredje viktig intressentgrupp är de anställda och potentiella anställda, Persson 

säger att unga vill ha ett företag som de vill arbeta i och som de kan vara stolta över och för 

att vinna över dem till företaget är miljö- och CSR-redovisningen ett viktigt medel. Vidare 

menar Persson att han har märkt att miljö- och CSR-redovisningen medfört en ökad 

motivation hos de anställda och att de fått ett positivt gehör även från övriga intressenter.  

När det gäller lagar var Persson osäker och hänvisade till en kollega i Göteborg med mer 

djupgående kunskap inom det ämnet innan han förklarade att redovisningen sköttes på 

koncernnivå i samarbete med olika specialister. Persson berättar vidare att ”en religiöst 

engagerad konsultfirma” arbetar med att involvera personalen och driver förbättrings- och 

strategiprojekt bland de olika enheterna, alla anställda är naturligtvis inte lika engagerade men 

överlag håller engagemanget ändå en hög nivå. När det gäller att göra externa intressenter 

medvetna om miljöarbetet så sker det mest vid leveransen av själva varan då Veidekke ger råd 

om allt från kompostering till installationer och ger en grundlig genomgång av vad de lämnar 

från sig. De deltar också i själva förvaltningen i två år efter fullbordat arbete avslutar Persson. 

Intervju med Monica Jadsén Holm 
Den främsta anledningen till att utföra en miljöredovisning är för att presentera utfört arbete 

under året och vad de arbetar mot menar Monica Jadsén Holm (2014) miljöansvarig på DB 

DB Schenker. Som ett exempel har DB Schenker i sin hållbarhetsrapport (2012) en 

omfattande redogörelse för sitt hållbarhetsarbete och för sitt djupgående miljöengagemang. 

Ekonomiavdelningen måste i enlighet med ÅRL skicka in redogörelser angående de tyngsta 

miljöposterna i och med årsredovisningen förklarar Jadsén Holm (2014) och en del 
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redovisningar måste skickas till Patent och Registreringsverket. Miljöförvaltningen och 

miljölagarna i MB ska naturligtvis följas men utöver det föreligger inga lagkrav.  

Det finns inga gemensamma guidelinjer för miljöredovisningen inom branschen säger Jadsén 

Holm (2014) men ofta följs rekommendationer från olika NGO:s såsom GRI eller Eco 

Management and Audit Scheme (EMAS). När det gäller utsläpp finns det numera europeiska 

riktlinjer SS-EN16258
15

.  

Den huvudsakliga målgruppen för miljöredovisningen är kunderna fortsätter Jadsén Holm 

(2014) men även potentiella arbetssökande, studenter, anställda, allmänheten och ägare. 

Miljöredovisningen är mest ett smidigt sätt att redovisa på och en metod att svara på 

kundernas frågor kollektivt och själva redovisningen tas fram i samarbete mellan human 

resources (HR), ekonomiavdelningen och miljöavdelningen, enligt Jadsén Holm.  

Personalen engageras enklast i miljöarbetet i och med utbildningen i samband med ISO 

certifieringen, sen kan det vara ett problem att hålla det engagemanget uppe. Det finns 

utarbetade system för att personalen ska kunna komma med egna synpunkter och lokala 

miljösamordnare möts vart annat år för diskussioner och utbildning. Det största arbetet, att 

uppmärksamma externa intressenter på DB Schenkers miljöarbete, sker genom 

hållbarhetsredovisningen och kund-/säljträffar men huruvida miljöredovisningen har någon 

effekt vet hon inte avslutar Jadsén Holm (2014). 

Intervju med Karl Jivén 
Det finns till viss del gemensamma guidelinjer gällande miljöredovisningen, det beror på 

vilken sektor som är aktuell menar Karl Jivén (2014), miljö och kvalitetschef för Rederi AB 

TransAtlantic. För containertransporter finns det branschstandarder för utsläpp per 

transporterad enhet och det här är standarder som arbetats fram med Clean Cargo Working 

Group (CCWG), ett internationellt samarbete mellan företag inom rederibranschen. När det 

gäller andra områden kan det vara svårare med riktlinjer då det finns ett flertal olika 

räknemetoder för utsläpp och ISO:s regler räcker inte helt till på det området. Resultaten blir 

olika om mätningen sker på sträcka eller på laster och hur utsläppen ska fördelas mellan olika 

laster menar Jivén.  

Den huvudsakliga intressenten för TransAtlantic är i alla kategorier kunderna men de är 

speciellt i fokus vad gäller utsläppsredovisningen slår Jivén (2014) fast. Andra 

intressegrupper är aktieägare och styrelse, myndigheter, miljöorganisationer och allmänheten. 

Den viktigaste anledningen till att miljöredovisningen utförs är som en del i ledet att uppnå de 

mål som företaget har att eliminera allvarliga olyckor genom förebyggande åtgärder och 

minska bunkerförbrukningen men miljöredovisningen är även en service till kunderna och till 

allmänheten. Att mäta energieffektiviseringen är lite knepigt då TransAtlantic är 

specialiserade på vinterjobb, detta leder till att energiförbrukningen skjuter i höjden under 

kalla vintrar då isen är ett bekymmer.  

                                                 
15

 “Metoder för beräkning och rapportering av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom 

transportsektorn (gods- och passagerartransporter)” (SS, 2014) 
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Lagstiftningen är tillfredsställande fortsätter Jivén (2014) och International Maritime 

Organization (IMO) arbetar för närvarande med att ta fram nya riktlinjer rörande mätning av 

koldioxidutsläpp där Sveriges Redareförening (SRF) och TransAtlantic också är medlemmar 

och följer arbetet. Då Jivén är relativt ny på sin post kunde han inte yttra sig om vilka effekter 

som kunnat tänkas uppstått till följd av TransAtlantics miljöredovisning, däremot kunde han 

säga att det med säkerhet haft stora effekter på hans tidigare arbetsplats.  

Arbetet att ta fram miljöredovisningen ligger hos en miljö/kvalitets/säkerhetsavdelning som 

samlar in information från alla delar av företaget och sammanställer informationen. Det är ett 

samarbete mellan flera olika avdelningar, bland andra operationen och personalavdelningen 

samverkar för att arbeta fram redovisningen på uppdrag av TransAtlantics ledning. Personalen 

är mycket engagerad i miljöarbetet, de har ett personligt intresse och kommer aktivt med egna 

förslag som TransAtlantic utreder och, om de godkänns, genomför. Detta är naturligtvis bara 

möjligt om personalen hålls underrättad och företaget uppmuntrar det personliga intresset. 

Också kunder tar del i miljöarbetsprocessen och målformuleringen är till hjälp att uppmuntra 

och guida genom att visa på vad företaget anser vara viktigt att arbeta mot (Jivén, 2014). 

För att informera externa intressenter om företagets göranden används pressmeddelanden, 

företagets hemsida och årsredovisningen men de har även ett Instagramflöde där nyheter 

löpande uppdateras och information publiceras som kan vara till intresse för andra. Ett 

exempel är hur en del fartyg fungerar som flytande forskningsfaciliteter i samarbete med 

SMHI avslutar Jivén (2014). 

Intervju med Katarina Brofalk 

Katarina Brofalk (2014), HSEQ i Nordex Sverige AB ansvarig för hälsa, säkerhet, miljö och 

kvallitet i Skandinavien, säger i sin intervju att det inte finns några direkt gemensamma 

riktlinjer för branschen men att också det svaret kan variera beroende på hur företaget 

positioneras då det inom energibranschen finns vissa gemensamma riktlinjer i och med att de 

behöver miljötillstånd från länsstyrelsen. 

Brofalk (2014) fortsätter med att miljöredovisningen huvudsakligen riktas till deras kunder då 

samtliga dessa kräver informationen. Som regel används en standardiserad redovisning men 

då vissa kunder har speciella krav tas en personlig redovisning fram till dem. Utöver kunderna 

så är miljöredovisningen främst riktad internt till de anställda och ägarna och effekter av 

redovisningen har noterats i form av ökad motivation bland de anställda och en ökad 

uppmärksamhet rörande miljöfrågor. Över 50 % av de anställda arbetar ute i verksamheten 

med det praktiska och det är genom det dagliga arbetet som personalen engageras i 

miljöarbetet. 

Anledningen till att de har en miljöredovisning är flera. Dels kräver kunderna det, men det är 

också ett krav i och med deras ISO 14001 certifiering och hantering av kemikalier, eventuella 

incidenter samt producering och hantering av avfall måste redovisas. 

När det kommer till lagarna så anser Brofalk (2014) att det kan vara svårt att hitta de lagar 

som är aktuella för just Nordex då de är så omfattande men det som ändå väger tyngst är de 

lagar som kunderna måste åtlyda. Det är Brofalk som är ansvarig för att ta fram 
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miljöredovisningen och som en del av ledningen ligger det på henne att hämta in den 

information som behövs från övriga avdelningar. 

För att göra externa intressenter medvetna om deras miljöarbete används främst två medier; 

det mesta sker direkt i säljprocessen och en del sker genom deras kundtidning som utkommer 

med jämna mellanrum. 

Intervju med Anders Thelin 
Det finns inga gemensamma riktlinjer för miljöredovisningen såvitt Anders Thelin (2014), 

VD för Skogsåkarna i Mellansverige AB, vet. Han uppger att de brukar sig av en extern firma 

som tillsammans med ledningen sätter ihop miljöredovisningen som är unik för varje kund. I 

och med att de är ett B2B-företag med ett antal fasta storkunder och inte strävar efter att bli 

publikt är detta den bästa lösningen för dem och deras kunder.  

Det är också kunderna som är målgruppen och miljöredovisningen tas fram i samarbete med 

kunden under affärsmöten fortsätter Thelin (2014), han menar att det inte finns några externa 

krav från banker eller finansieringsinstitut angående redovisningen så den information de 

lägger ut offentligt är bara lite generell information. Lagarna är fullt tillfredsställande anser 

Thelin men han hänvisar vidare till sin konsultfirma VIQMA om ytterligare information 

behövs om lagar och förordningar.  

Anledningen till att de har miljöredovisning avslutar Thelin (2014) är för att det är en metod 

att belysa vad som gjorts och vad som behöver göras i arbetet med att minska utsläppen av 

bränsle och koldioxid samt för att minimera antalet returkörningar med tomma fordon, en 

process som personalen är aktivt involverad i. 

Intervju med Hannes Morger 

Det finns inga generella guidelinjer för branschen inleder Hannes Morger (2014), VD för 

Mellansvenska Logistiktransporter AB.  

Det finns två huvudsakliga målgrupper för miljöredovisningen fortsätter Morger (2014), den 

första är kunderna och till dessa utarbetas riktade redovisningar medan de till myndigheterna 

utarbetar en standardiserad redovisning. Anledningen till att de har dessa redovisningar är dels 

för att det är ett krav i och med deras ISO 14001 certifiering och de har både 

anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet som de enligt lag måste redogöra för, men 

redovisningen är också ett medel för att visa vad de gör. Några krav från banker eller andra 

finansiella institutioner föreligger dock inte. 

En liten kritik som Morger (2014) ville framföra var att ”redovisningen driver inte 

utvecklingen”. Han menade att det inte kunde urskönjas några effekter av den redovisning 

som utfördes vare sig hos företaget eller hos myndigheterna. Miljöarbetet driver de istället 

själva efter egna uppsatta mål och redovisningen används som ett avstämningsmedel. 

Utarbetningen av redovisningen sker både på stabsnivå, genom en kvalitets- och 

miljöavdelning, samt ute i linjen. 
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För att engagera personalen i miljöarbetet förs löpande diskussioner och företaget är noga 

med att kommunicera sina miljömål. För att nå intressenter utanför det egna företaget 

använder de sig främst av sin hemsida. 

Intervju med Ulf Svennemyr 
Det finns inga branschkrav på miljöredovisning och huvudkunden, LKAB, ställer inga krav 

på densamma berättar Ulf Svennemyr, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Last & 

Terräng Häggroths traktor AB (2014).  

De har inte ISO certifiering men använder ISO 14001 som mall även om de har en bit kvar i 

fråga om miljöarbetet. Svennemyr (2014) kallar själva företaget för stora miljöförstörare då de 

har en fordonspark på runt 300 fordon och därför är de noga vid inköp av nya maskiner att de 

ska vara energisnåla och samtlig personal utbildas löpande i eco-driving.  

Deras huvudsakliga målgrupp för miljöredovisningen, fortsätter Svennemyr (2014) är 

kunderna och i den mån de vill ha miljöredovisning utvecklas den i samarbete med kunden. 

Lagarna är ok menar Svennemyr men kunderna måste ta sin del av ansvaret och börja ställa 

krav och följa upp dessa krav, något som det slarvas stort med idag. Det behövs ett ”top-till-

tå” perspektiv så att företagen börjar känna större press uppifrån menar Svennemyr, företag 

anlitas av sina kunder och den brist på krav som råder är motivationssänkande och företagen 

känner inget behov av att ändra sig. I stället känner de som arbetar med miljö att de ofta får 

arbeta i motvind och många gånger ger de upp och slutar. "Det behövs ett paradigmskifte" 

konstaterar Svennemyr och fortsätter med att det tar tid att ändra människors attityder och 

överlag är branschen mycket dålig på miljöarbete. Svennemyr menar att styrning måste 

komma uppifrån och att allt ansvar inte kan lämpas över på den som anlitats.  

Fokuset på miljöfrågor är överlag mycket svagt i branschen och måste bli bättre. Den 

miljöredovisning de har idag används som en energiplan där de har som mål att minska 

koldioxidutsläppen med 10 %. De använde tidigare ett system de fått av Volvo (Volvosystem 

Car-track) men på slutet har de till sin besvikelse uppmärksammat att utsläppsmätningarna i 

det systemet är felaktiga och har nu bytt till ett system som de fått via bränslebolagen. 

Ledningen arbetar på att ta fram en miljöredovisning, det finns dock ingen offentlig sådan 

idag och den miljöredovisning de erbjuder sina kunder har de inte märkt haft några effekter. 

Däremot berättade Svennemyr (2014) att deras dotterbolag, Kiruna Cargo, nyligen fick ett 

miljö- och energipris från LKAB.  

För att engagera sin personal, avslutar Svennemyr (2014), använder de sig främst av 

utbildningar, de har anställt en egen utbildare då det är effektivast i längden och Svennemyr 

själv arbetar ibland som utbildare då de inom företaget anser att utbildning är den absolut 

viktigaste komponenten i deras miljöarbete. De har återkoppling till personalen, 

personalmöten och får ta del av den statistik som LKAB samlar in då de mäter kvarts och 

radon. 
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Intervju med Patrik Molander 

Det finns inga branschstandarder menar Patrik Molander (2014), VD för Sandahls Grus & 

Asfalt AB. Eftersom kunderna som regel har så skilda intressen så framställs olika 

miljöredovisningar till var och en. Förutom kunderna så är en andra målgrupp för 

miljöredovisningen de som arbetar internt inom företaget så som anställda och ägare. En 

effekt som noterats till följd av dessa miljöredovisningar är minskade kostnader och en ökad 

motivation hos de anställda. Det finns inga krav från banker eller andra finansiella 

institutioner menar Molander utan målet med redovisningen är främst intern för att se hur 

olika förbrukningar ser ut samt för att hålla koll på miljöutvecklingen inom företaget och 

kostnaderna. Lagarna rörande miljöredovisning anser Molander (2014) är tillfredsställande. 

För att ta fram miljöredovisningen har de anlitat en konsult som är miljöansvarig och 

kvalitetschef fortsätter Molander (2014) och personalen engageras genom startmöten och 

feedback rörande tidigare års prestationer. De har inte just något arbete med att förmedla sitt 

miljöarbete externt bortsett från miljöredovisningen. 

Intervju med Anna Bruno 
Det finns inga gemensamma guidelinjer för branschen rörande miljöredovisning menar Anna 

Bruno (2014), kvalitets och miljöchef på HNT Schakt och transport AB.  

Den redovisning som HNT gör är helt individuell för varje kund och skräddarsys efter deras 

önskemål, något som är väldigt vanligt inom transportbranschen fortsätter Bruno. 

Miljöredovisningen till kund tas fram av kvalitets- och miljöchefen som också är en del av 

ledningen.  

Det flesta mindre transportföretag saknar helt miljöredovisning eftersom de inte är 

producerande företag förklarar Bruno (2014), de är ofta B2B-företag och deras ansvar ligger 

därmed helt mot kunden som ofta är ett producerande företag och de i sin tur har det stora 

ansvaret mot slutkonsumenten. Det personliga förhållandet företaget har till varje kund 

innebär att de endast har ett minimum av miljöinformation offentligt och det de har ligger på 

deras hemsida.  

I och med att de är ISO certifierade ska personalen aktivt involveras i miljöarbetet som ska 

vara under ständig förbättring och företaget ska aktivt arbeta med miljön. Bruno (2014) 

avslutar med att allt fler företag börjat skänka pengar till välgörenhet istället för att lägga 

samma summa på julklappar till personal, kunder och ledning, det har blivit ett enkelt sätt att 

vinna goodwill på då företag får använda sig av välgörenhetsorganisationernas logor i sina 

brev och på hemsidor.  


