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1. INLEDNING 
 
 

ad hände under processen? Regeringens ambition var att Sverige 
skulle vara ett föregångsland för en ekologisk hållbar utveckling. 

Näringslivet skulle ta ett större ansvar genom att i årsredovisningen åläggas 
att lämna obligatorisk miljöanknuten information. Resultatet blev ett 
kompletterande lagrum vars innebörd redan innefattades av den dåvarande 
lagstiftningen. Hur gick det till när en ”grön” ambition blev ett urvattnat 
tillägg i årsredovisningslagen?  
 
 

1.1 Bakgrund 

Något har hänt med redovisningen. Den logiska, matematiska 
uppbyggnaden av redovisningen är inte längre så logisk. Tanken har sedan 
dess uppkomst varit att användaren ska vara förvissad om att den 
information som företagen avger är objektiv, neutral och opolitisk (Deegan, 
2001). Dessa ideal börjar nu ifrågasättas.  
 
Kärnan i redovisningen var från början ”stewardship”1 och var en följd av 
separation mellan ägande och kontroll. Syftet är utifrån detta synsätt att 
visa aktieägarna att deras medel används på rätt sätt av ledningen. De som 
vill hålla företag ansvariga för sina handlingar är dock inte enbart 
aktieägare och långivare. Anställda, kunder, statliga myndigheter och 
samhället i stort är idag parter som kan tänkas påverkas av ett redovisat 
resultat (Mathew & Perera, 1996). Allt fler intressen vill därmed att deras 
tankar och idéer ska ta plats i företagens redovisning. Intressegruppernas 
ambitioner har ofta varit omfattande men flera exempel visar att något 
händer under regleringsprocessen.  
 
I slutet av 90-talet väcktes idén att företagen skulle redovisa humankapital 
på balansräkningen. Detta var en tanke som kom från de framväxande 
kunskapsföretagen som önskade, vad de kallade för, en mer ”rättvis 
värdering”. Processen att ta fram en redovisningsstandard kom dock inte att 
leda någon vart. (Engström, 1999) 
 
                                                 
1 Stewardship - förvaltarskap 

V
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Ett annat exempel är förslaget från regeringen om att alla företag skulle 
lämna ett hälsobokslut i ett försök att stoppa den ökande sjukskrivningen. 
Regeln som träder i kraft under 2003, säger att endast större företag i sin 
förvaltningsberättelse ska lämna uppgifter om antalet sjukskrivna. Även här 
anser många att ambitionerna var större än det faktiska utfallet av 
regleringsprocessen. (Olsson, 2002)  
 
Oavsett till vilken intressent som redovisningen riktas bör både användare 
och producenter ha en gemensam bild över hur redovisningen ska fungera, 
likt ett naturligt system. Redovisning är dock inte ett naturvetenskapligt 
fenomen, utan i högsta grad en social konstruktion (Watts & Zimmerman, 
1978; Artsberg 1992; Jönsson 1985; Solomons 1991). Det är också av den 
anledningen som redovisningen har förändrats i takt med utvecklingen av 
samhället.  
 
Till följd av att den finansiella redovisningen alltmer har kommit att 
påverka fördelningen av samhällets välfärd kan val av 
redovisningsstandard ses som ett socialt beslut där acceptans för standarden 
är ett viktigt inslag i beslutet (Deegan, 2001; Horngren, 1973). Krav har 
därför rests på en öppnare regleringsprocess som ska tillfredsställa ett 
större antal intressegrupper i samhället. För att tillmötesgå detta behov har 
partssammansatta regleringsorgan som FASB2 och RR3 bildats. Sedan 
deras tillkomst har antalet standarder ökat explosionsartat. Konsekvensen 
har enligt många blivit en ”förvirring” (Beaver, 1981; Belkaoui, 2000; 
Fondbörs 2003). Logiken har försvunnit från redovisningen och när 
utvecklingen inbjudit allt fler aktörer har framtagandet av standarder liknats 
vid en ren politisk process, där makten över redovisningen kommit att bli 
allt viktigare (Watts & Zimmerman, 1979; Jönsson-Lundmark, 1974 i ter 
Vehn 1981).  
 
Ett exempel på samhällsutvecklingens påverkan på redovisningen är 
framväxten av miljöredovisning. Under nittiotalet växte kraven på 
företagen att ge information om företagens miljöpåverkan. Diskussionerna 
som initierade processen var tanken på en hållbar utveckling (Deegan, 
2001). Resultatet blev en utökning av 6 kap 1 § 3 st. ÅRL4 som säger att 
                                                 
2 Financial Accounting Standard Board, inflytelserik amerikansk standardsättare i 
redovisningsfrågor 
3 Redovisningsrådet, svensk standardsättare i redovisningsfrågor 
4 Årsredovisningslagen, författning som anger hur företag i Sverige ska utforma sin 
externredovisning. 
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företag som bedriver tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet skall 
lämna upplysning i förvaltningsberättelsen om verksamhetens påverkan på 
den yttre miljön. Förarbetena till utökningen av ÅRL i det aktuella fallet 
visar dock att ambitionen var mycket mer långtgående än vad det faktiska 
lagrummet antyder. Kritikerna säger att denna upplysningsplikt redan 
följde av ÅRL och att regleringsprocessen därmed resulterade i ett gap 
mellan ambition och utfall.  
 
 

1.2 Problemdiskussion  

Utfallet av en reglering är till fördel för en part och till nackdel för en 
annan. Det kan beskrivas som ett nollsummespel, vilket innebär att vad den 
ene vinner, förlorar den andre (Thurow, 1981). Det fanns en tid då 
framtagandet av standarder i princip antogs ha neutrala effekter (Zeff, 
1978; Solomons, 1978). Regleringen associerades med att vara ”fair” och 
den valda standarden som presenterades uppfattades som objektivt, neutralt 
framtagen och inte till fördel för en speciell part (Belkaoui, 2000).  
 
Den tiden är förbi och regleringsprocessen framställs numera som politisk. 
Om vi utgår från att olika grupper har olika intressen i redovisningen och 
att intressena ibland är oförenliga har debatten beskrivit 
redovisningsregleringar som en politisk process. Det är till stor del en följd 
av att redovisningen sägs ha inflytande på ekonomiskt beslutsfattande 
(Zeff, 1978). En annan faktor av betydelse är hur processen organiseras, 
vem ska fatta besluten om val av standard och hur ska besluten fattas? 
(Belkaoui, 2000). För att erhålla acceptans för standarder samt öka 
trovärdigheten vid avsaknaden av ett sanktionssystem har lösningen varit 
att öka industrins involvering i regleringsprocessen (Rundfelt, 1993). 
  
Utfallet av regleringsprocessen är ett resultat av förhandling mellan olika 
intressegrupper där den relativa makten hos en grupp har betydelse för hur 
regleringen utformas (Artsberg, 1992). Vid varje enskild reglering av en 
standard blir det en kamp mellan olika intressen där grunden för de olika 
parternas ställningstagande är de ekonomiska effekterna av utfallet. Det är 
idag allmänt accepterat att redovisningen har ekonomiska konsekvenser, 
det råder dock delade meningar kring vad det ska innebära för 
regleringsprocessens utfall.  
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Flera studier angående förekomsten av lobbying och intressemotsättningar i 
samband med regleringsprocessen har genomförts (se; Watts & 
Zimmermann, 1978; Kelly, 1983; Deakin, 1989) Studierna har antagit olika 
perspektiv men med en gemensam nämnare, nämligen företagsledares 
incitament till att delta i lobbying. Senare forskning (York-Kenny & 
Larson, 1993; Tutticci, 1994) studerar de som utövar lobbying genom att 
positionera dem efter deras remissyttranden. York-Kenny & Larson (1993) 
har dessutom inbegripit ytterligare en dimension genom att förklara 
regleringsorganens agerande när de utsätts för lobbying. Gemensamt för 
studierna är dock att de har använt sig av teorin om ekonomiska 
konsekvenser samt att de har kunnat konstatera, på ett eller annat sätt, att 
lobbying påverkar hur redovisningsstandarder formuleras. Den forskning 
som tidigare genomförts för att illustrera det politiska perspektivet av 
regleringsprocessen har i huvudsak genomförts i USA, Australien och 
Storbritannien. 
 
I Sverige har Jönsson (1985) i samband med sin forskning kring 
kartläggningen av redovisningseliten, utfört studier över 
regleringsprocessen. Studierna har fokuserat på att kartlägga 
huvudaktörerna. Vidare har Artsberg (1992) studerat resultatet av 
normbildningsprocessen, det vill säga normerna och förändringarna av 
dessa över tiden. Ingen av studierna har lyckats lyfta fram 
intressekonflikterna i regleringsprocessen och vi saknar en illustrering av 
det politiska perspektivet. 
 
Till skillnad från tidigare forskning vill vi därmed illustrera det politiska 
perspektivet i samband med redovisningsregleringsprocessen i Sverige. Vi 
anser att det är viktigt att användarna ska kunna förstå att olika intressen 
ligger bakom regleringen av den finansiella informationen och det är lika 
viktigt att, ur ett samhällsperspektiv, kunna analysera de olika 
intressegruppernas betydelse för slutresultatet. För någonstans måste den 
finnas - makten över redovisningen. 
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1.3 Problemfrågor  

• Vilka intressegrupper deltar i en redovisningsregleringsprocess?  
• Vad intresserar aktörer att delta i en redovisningsregleringsprocess? 
• Hur agerar intressegrupper för att påverka utfallet av en 

redovisningsreglerings-process?  
• Hur styrs utfallet av en redovisningsregleringsprocess? 

 
 

1.4 Syfte 

Syftet är att förstå de bakomliggande intressena vid regleringar av 
externredovisningen i Sverige och hur dessa intressen kommer till uttryck i 
agerandet vid fastställandet av redovisningsstandarder.  
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1.5 Definitioner 

Med redovisning avser vi den externredovisning som företag och 
organisationer avlämnar. 
 
Att definiera redovisningsreglering är ingen lätt uppgift. Det finns en hel 
uppsjö av definitioner inom externredovisningen. Två linjer kan dock 
urskönjas. Den ena definitionen omfattar tre delar; lagar, 
rekommendationer och praxis, vilken i sin tur kan delas upp i en 
formaliserad och en ickeformaliserad dimension. Den formaliserade 
dimensionen inbegriper redovisningsrekommendationer och lagar medan 
praxis, det vill säga ”det som görs” står för den ickeformaliserade 
dimensionen. Den andra definitionen av begreppet redovisningsreglering är 
bredare än den förra och innefattar även beslutsfattare som exempelvis 
investerare (Wahlström, 2000) I vår studie har vi valt att definiera 
redovisningsreglering som formaliserad reglering genom lagar och 
rekommendationer. 
 
Med redovisningsregleringsprocess avser vi aktiviteter vid framtagandet av 
formaliserade regleringar som lagar och rekommendationer. 
 
Regleringsorgan definierar vi som den organisation som ska besluta om en 
reglering av externredovisningen.  
 
Med begreppet aktör avser vi en individ eller organisation som är delaktig i 
redovisningsregleringsprocessen.  
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
 

apitlet är tänkt att ge läsaren möjlighet att på egen hand kunna förstå 
och bedöma rimligheten i den fallstudie av redovisningsreglerings-

processen som vi genomfört.  
 
 

2.1 Vår förförståelse för redovisning 

Vi ser redovisning som ett socialt fenomen. Vi betonar då att redovisningen 
innehar vissa egenskaper som måste förklaras. Redovisningen kan ses som 
ett intresseområde där olika parters syften och argument kommer i fokus. 
Denna syn följer av att vi tror att politiska processer och intressekonflikter 
har stor betydelse för utfallet av en reglering. Vi anser att reglering av 
redovisning har ekonomiska effekter vilket leder till att olika aktörer har 
intresse av att delta i processen för att påverka utfallet. Att vi ser reglering 
av redovisning som en politisk process innebär inte att vi är av den åsikten 
att detta är en önskvärd utveckling. 
 
Denna syn på redovisning har haft betydelse genom att vi inte helt 
förutsättningslöst har inlett vår forskning. Med vetskap om vår syn på 
redovisning har vi dock under processens gång varit noga med att vara 
flexibla. Med flexibel avser vi i likhet med Holme och Solvang (1997) att 
vara öppen för ny kunskap och förståelse. Om vi funnit empiriska data som 
motsagt vår syn har vi tagit med informationen och breddat vår teoretiska 
bas. Den teoretiska basen har varit en central del i vår process eftersom den 
hjälpt oss att bearbeta intrycken utifrån, i mera generella termer. 
 
 

2.2 Fallstudieansats 

Vetenskapligt arbete kan bedrivas på många olika sätt vilket gör att det 
finns flera metodmässiga angreppssättet. Gemensamt är dock att 
angreppssätten alltid utformas efter syftet med studien. (Patel & Tibelius, 
1987; Holme och Solvang 1997) Som vi beskrev i föregående kapitel är 
vårt syfte; att förstå de bakomliggande intressena vid reglering av 
externredovisningen i Sverige och hur dessa intressen kommer till uttryck i 

K 
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agerandet vid fastställandet av redovisningsstandarder. Hur har vi då valt 
att utforma vår studie för att kunna uppfylla vårt syfte? 
 
Vi har valt att göra en fallstudie. En fallstudie innebär en detaljerad 
undersökning på en mindre grupp individer, en organisation eller en enskild 
process där forskaren försöker erhålla en så täckande och detaljrik 
information som möjligt på en liten population (Hartley,1994).  
 
För fallstudier är det viktigt att använda flera olika datainsamlingstekniker, 
så kallad triangulering. Med hjälp av denna teknik, erhåller studien en 
högre validitet än om den enbart skulle baseras på en mätmetod. 
(Eisenhardt, 1989) För att samla in data till vår fallbeskrivning har vi 
studerat olika dokument, artiklar om problemområdet och genomfört 
besöks- och telefonintervjuer. Alla datakällor finns redovisade i 
källförteckningen. 
 
 

2.2.1 Indelning av fallstudier 

Fallstudier kan delas in i tre olika grupper: Theory discovery, Theory 
refinement och Theory refutation. Uppdelningen görs efter vad som är det 
tänkta resultatet med studien. Vid Theory discovery är målsättningen att 
utveckla en teori och vid Theory refutation är syftet att kunna falsifiera en 
existerande teori. (Keating, 1995)  
 
Vi har valt att göra en fallstudie som enligt Keating benämns som Theory 
refinement. Theory refinement delas upp i Theory illustration och Theory 
specification. Målsättningen med vår studie är att illustrera ett specifikt 
teoretiskt perspektiv och lämpligheten med detta perspektiv för att förstå 
det fall vi valt. Den fallstudie som vi genomför kan utifrån Keatings (1995) 
indelning därför benämnas Theory refinement – Theory illustration. 
 
Syftet med en fallstudie som vill illustrera ett teoretiskt perspektiv är att 
visa på analytiska bevis som stödjer lämpligheten av den särskilda teorin. 
En ytterligare målsättning kan vara att använda den specifika teorin för att 
förstå ett visst fall. Keating (1995) menar att fallstudier med Theory 
refinement - Theory illustration som målsättning inte enbart ska ge data 
som visar på lämpligheten av en viss teori. Om det är möjligt bör 
fallstudien: (1) anta ett jämförande perspektiv som visar den relativa 
förklaringen som det perspektiv som är tänkt att illustreras har över andra 
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teorier och (2) identifiera aspekter av den teori som illustreras vilka 
behöver omformuleras eller närmare specificeras. (Keating, 1995)  
 
Beroende av fallstudiens syfte har den vetenskapliga kunskapsbildningen 
olika utgångspunkter. Två begrepp står som motparter för 
kunskapsbildningen, induktion och deduktion. Vid induktion utgår 
forskaren från det enskilda fallet, empirin, och sluter sig till en allmän teori. 
Det omvända råder vid deduktion, där forskaren utifrån en allmän teori drar 
slutsatser om det enskilda fallet. (Patel & Tibelius, 1987) 
 
Vid Theory discovery är kunskapsinhämtningen till största delen induktiv 
eftersom utgångspunkten ligger i empirin. Motsatsen råder vid Theory 
refutation där kunskapsinhämtningen till största delen är deduktiv då teorin 
är utgångspunkten i studien. Skillnaden mellan kunskapsbildningen vid de 
olika fallstudierna är gradvisa och det finns ingen direkt skiljelinje (se figur 
1). Eftersom vi klassificerar vår fallstudie som Theory refinement har vår 
kunskapsinhämtning inslag av både induktion och deduktion. Theory 
refinement innebär tillskillnad från Theory discovery att startpunkten för 
studien är mer teoretiskt definierad. 
 

 
 

2.2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Det finns ingen särskild forskningsmetod för fallstudier. Vilken metod vi 
som författare väljer är beroende av vilken kunskap vi söker och därmed 
vilket syfte vi har med studien. En undersökning kan bedrivas med i 
huvudsak två olika metoder, kvalitativ eller kvantitativ. Strauss & Corbin 

Figur 1 Induktion och deduktion vid fallstudier 
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(1998) menar att skillnaden ligger i hur forskaren kommer fram till sina 
resultat. Vid kvantitativ forskning produceras studiens resultat genom 
statistiska eller andra kvantifierbara metoder. Vid kvalitativa forskning 
produceras studiens resultat av alla andra metoder utom statistiska eller 
kvantifierbara. Vid behov kan dock både kvalitativ och kvantitativ 
forskning med fördel kombineras (Eisenhardt, 1989). 
 
Vi har valt att arbeta med kvalitativ forskningsmetod, främst för att de 
bevismaterial som vi bygger vår fallbeskrivning på utgörs av skriftliga 
dokument och intervjuer. Denna forskningsmetod anser vi svarar bäst mot 
vårt syfte eftersom vi har kunnat erhålla en helhetsbild över 
regleringsprocessen som möjliggjort en förståelse för sammanhang. Den 
kvalitativa metoden har även medgett en flexibilitet och närhet till 
informationskällan som har gjort att vi kunnat förändra vårt 
problemområde när vi kommit över ny kunskap. Flexibiliteten har vi 
upplevt som oerhört viktig när regleringsprocessen känts svårgripbar.  
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2.3 Forskningsprocessen 

Forskningsprocessen vid en fallstudie kan enligt Hartley (1994) delas in i 
sex olika faser (se figur 2).  
 

 
2.3.1 Forskningsproblem 

Inledningsvis ska ett forskningsproblem formuleras. Det är svårt att finna 
ett bra problem och Molander (1990) menar att i det ”självklara” är det 
överhuvudtaget svårt att se problem. En bra problemprecision är fruktbar, 
väsentlig och lösbar. För att nå dit krävs enligt Patel & Tibelius (1987) att 
forskaren identifierar ett problemområde ur tidigare genomförd forskning, 
både empiriskt och teoretiskt. Efterhand som forskningsprocessen fortgår 
kommer problemområdet att avgränsas för att till sist nå den slutgiltiga 
formuleringen.  
 
Vid inledningsskedet av undersökningen drogs vårt intresse till 
miljöredovisning och dess utveckling. Vi upptäckte där att en stor del av 
debatten var inriktad mot hur miljöredovisning ska kunna motiveras utifrån 
klassisk redovisningsteori. Ska företagen enbart redovisa finansiella risker 
med miljöanknytning eller ska miljöredovisningen gå ett steg längre, 

Figur 2 Forskningsprocessen vid fallstudier 
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utanför den traditionella ramen för finansiell information, med en 
redovisning av företagens totala miljöpåverkan. Problemområdet som växte 
fram visade sig inte vara begränsat till miljöområdet utan var i högsta grad 
generaliserbart till redovisningsreglering i allmänhet. Med bland annat en 
avsaknad av en gemensam redovisningsteori och en öppen 
regleringsprocess såg vi att det lämnats utrymme för olika aktörer att 
påverka regleringen av redovisningen efter egna intressen. Förstudierna av 
problemområdet ledde oss fram till frågorna: Vilka intressen deltar i en 
redovisningsregleringsprocess? Vad intresserar aktörer att delta i en 
redovisningsregleringsprocess? Hur agerar intressen för att påverka en 
redovisningsregleringsprocess?  
 
 

2.3.2 Val av fall  

Val av fall är en viktig del vid utförandet av en fallstudie. Urvalet kan ske 
slumpmässigt men ett teoretiskt urval är att föredra. Ett teoretiskt urval 
innebär att man väljer ett fall som särskilt tydliggör den situationen som 
ska analyseras. Det fall som väljs ska kunna utveckla eller falsifiera redan 
befintliga teorier. (Eisenhardt, 1989)  
 
Vi började med att studera aktörers påverkan och deltagande vid reglering 
av miljöredovisning. I artiklar i tidningen Balans diskuterades innebörden 
av utökningen av ÅRL 6 kap 1 § 3 st. Författarna tolkade innebörden olika 
och när vi talade med sakkunniga i regleringsprocessen kunde de verifiera 
att frågan hade orsakat tydliga åsiktsskillnader. I denna regleringsprocess 
såg vi att det fanns olika intressen som kunde tydliggöras och därmed 
bedömde vi att utökningen av ÅRL på ett bra sätt kunde användas för att 
illustrera det politiska perspektivet vid redovisningsregleringar.  
 
Med vårt fall avser vi den process som föranledde utökningen av ÅRL (se 
figur 3). Vi inleder processen med miljödepartementet och finansiella 
aktörers ambitioner att offentliggöra företagens miljöpåverkan i någon 
form av miljöredovisning i mitten av 1990-talet. Därefter följer vi hela 
lagstiftningsprocessen tills dess att riksdagen antog utökningen av ÅRL 
1997. 
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2.3.3 Teoretisk förankring  

För att erhålla en bild över vilka teorier som tidigare använts för att förstå 
regleringsprocesser studerade vi tidigare forskning på området. Vi läste 
även artiklar och böcker om olika uppfattningar kring redovisningens 
syften för att få en mer nyanserad bild. För att på ett bättre sätt tänka på 
fallet i teoretiska termer var den teoretiska förankringen en viktig del. 
Hartley (1994) menar att teorin är nyckeln i fallstudier eftersom resultatet 
annars kan bli en beskrivning av ett fall utan någon vidare innebörd. 
Genom den teoretiska förankringen har vi kunnat se det generella i vår 
specifika regleringsprocess. 
 
 

2.3.4 Systematisk insamling av data 

För att kartlägga fallet genomförde vi en omfattande datainsamling. 
Avsikten var att erhålla all den skriftliga information som fanns 
dokumenterad över vår fallprocess. Som utgångspunkt använde vi oss av 
regeringens proposition. Vi beställde därefter en sammanställning av de 
inkomna remissvaren hos justitiedepartementet. För att försäkra oss om att 
den sammanfattande versionen av remissvaren inte utelämnat detaljer som 
kunde vara värdefulla bestämde vi oss för att studera dessa i fulltext. Vid 
ett besök vid regeringskansliet i Stockholm kunde vi konstatera att den 
sammanfattade versionen i stort överensstämde med originaltexten. Även 
om vi inte fann någon ytterligare information kunde vi anteckna alla namn 
som fanns undertecknade på varje inkommet remissvar. Vi visste därmed 
vem som författat remissvaren.  
 
Därefter besökte vi Riksarkivet i Stockholm för att undersöka om det fanns 
några dokument förda i samband med Redovisningskommitténs 
sammanträden. I riksarkivet fann vi material från Redovisningskommitténs 
arbete mellan åren 1991-1996, bland annat en namn- och telefonlista över 
samtliga personer i Redovisningskommittén samt utkast till förslag om hur 

Figur 3 Vald fallprocess, utökningen av ÅRL 6 kap 1 § 3 st. 
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miljöredovisningen skulle kunna regleras. I övrigt fanns inga kommentarer 
i ärendet. Namn- och telefonlistan var mycket användbar eftersom att vi nu 
hade möjlighet att kontakta personer för eventuella intervjuer. 
 
 

2.3.5 Data, analys och resultat 

Denna fas i en fallstudie skiljer sig på ett viktigt plan från surveystudier. 
Vid surveystudier är tillvägagångssättet att inhämtning av data, analys och 
resultat följer efter varandra i olika steg. I samband med en fallstudie 
avgränsas inte dessa faser på samma sätt ( se figur 2). I stället är det en 
process som går från inhämtning av data till analys till resultat och sedan 
till inhämtning av data igen, det vill säga processen är i ständig rörelse. Vid 
en fallstudie finns det inget naturligt slut utan det är en bedömningsfråga 
när processen kan anses avslutad. Som vägledning för när datainsamlingen 
kan anses tillräcklig är att ingen ytterligare information erhålls. 
 
För att se vilka frågor som var lämpliga att få svar på vid intervjuer började 
vi läsa in oss på fallet. I propositionen fanns ingen information om hur 
Redovisningskommittén kommit fram till sitt slutbetänkande. Visserligen 
framkom kommitténs åsikt men vår ambition var att ta reda på om det var 
alla deltagares uppfattning. Genom att utföra intervjuer med deltagare i 
kommittén kunde vi möjligen få svar på om det förekom intressekonflikter. 
Vi genomförde tre besöksintervjuer och tre telefonintervjuer (se 
källförteckningen).  Informationen som erhölls vid intervjuerna analyserade 
vi genom att koppla den till vår teoretiska referensram. På så vis såg vi 
vilken ytterligare information som behövdes för att förstå fallet. Tidigt 
framkom ett mönster i intervjuerna men vi utförde ytterligare intervjuer för 
att se om någon annan information kunde erhållas.  
 
Dokumenten lästes flera gånger och all den information vi fick från våra 
olika källor analyserades i teoretiska termer. Ett exempel på hur vi 
kopplade informationen till den teoretiska referensramen var när vi 
analyserade intressekonflikternas betydelse för utfallet. I den beskrivning vi 
fått i samband med intervjuer framstod alla som eniga och 
intressekonflikter kunde inte tydligt urskiljas. Vi kopplade då detta till den 
teoretiska referensramen. I vår teoretiska referensram såg vi att synen på 
redovisningens syfte skiljde sig åt mellan olika grupper. En möjlig 
förklaring till att intressekonflikter inte tydligt fanns inom kommittén var 
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därmed att synen på redovisningens syfte inom kommittén tycktes vara 
enhetlig.  
 
Vi gick vidare i processen genom att studera remissinstansernas yttrande. 
Här klassificerades remissyttrandena efter den metod som York-Kenny & 
Larson (1993) använder sig av i sin studie av lobbying vid standardsättning 
mot dåvarande IASC5. Vi delade upp instanserna i grupper beroende på om 
de var för eller emot Redovisningskommitténs förslag. Därefter tittade vi 
närmare på vilka argument de olika grupperna framförde. Här var 
intressekonflikterna och argumenten tydliga. Vi bedömde därför att 
intervjuer av remissinstanserna inte skulle tillföra någon ytterligare 
information.  
 
Slutligen bestämde vi oss för att intervjua en av författarna till 
propositionen för att se vad som hade hänt i den sista fasen av 
regleringsprocessen. Vi fick då bland annat en bild av hur remissyttrandena 
hade behandlats. 
 
När vi bedömde att ingen ytterligare information kunde erhållas, vare sig 
från intervjuer eller dokument, ansåg vi att den slutliga analysen över 
processen kunde ta vid. 
 
 

2.4 Val av intervjupersoner 

Valet av intervjupersoner har baserats på delaktighet i processen. När vi 
läste propositionen framkom att Redovisningskommitténs förslag till 
lagtext i huvudsak motsvarade den slutliga skriften. Vi kunde sluta oss till 
att formuleringarna främst hade avgjorts inom Redovisningskommittén och 
av den anledningen började vi intervjua medlemmarna.  
 
Först valdes en medlem från varje position i kommittén. Med positioner 
menar vi ordförande, sekreterare, sakkunniga och experter. Vid detta val 
använde vi oss av den namn- och telefonlista över medlemmar i 
Redovisningskommittén som vi funnit under vår första datainsamling. Efter 
de första intervjuerna valde vi att gå vidare och intervjua de 
kommittémedlemmar som varit mest engagerade i arbetet med 
                                                 
5 International Accounting Standard Committé, nuvarande International Accounting 
Standard Board (IASB). Inflytelserik internationell standardsättare i redovisningsfrågor.  
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miljöredovisningsfrågorna. Nyckelpersonerna ringades in genom studier av 
dokument och vägledning från tidigare respondenter. Vi hade inte bestämt 
antalet intervjuer i förväg. När vi inte fick någon ny information genom att 
utföra fler intervjuer bedömde vi att ytterligare intervjuer inte skulle vara 
hjälpa oss att förstå processen.  
 
 

2.5 Val av litteratur 

Vårt urval av litteratur till referensramen är tänkt att skildra förekomsten av 
olika perspektiv på redovisning. Eftersom vi vill förstå hur de olika 
intressegrupperna tänker i redovisningsfrågor är det viktigt att den 
teoretiska referensramen kan fungera som ett instrument för att förstå och 
gruppera olika argument. Dessutom är det naturligtvis viktigt att redogöra 
för olika syften med reglering av redovisning eftersom det är just 
regleringsprocessen vi har studerat. Vår litteratursökning var inledningsvis 
väldigt bred och vi sökte främst efter studier av regleringsprocessen. Med 
detta angreppssätt ville vi se hur debatten om regleringar av redovisningen 
fördes ur olika perspektiv. Den breda litteratursökningen gav möjlighet till 
att se vilken relativ förklaring som det politiska perspektivet hade framför 
övriga teorier av regleringsprocessen. 
 
 

2.5 Trovärdighet  

För att öka trovärdigheten i vår fallbeskrivning har vi använt oss av många 
citat. Vidare har vi vid datainsamlingen, som vi tidigare nämnt, använt oss 
av så kallad triangulering vilket innebär att vi inhämtat information med 
hjälp av olika metoder. 
 
Den information som vi erhållit i samband med intervjuer har vi fått 
verifierad av respondenterna. Efter varje intervju har vi skickat tillbaka 
våra anteckningar så att intervjupersonen i fråga haft möjlighet att ändra på 
eventuella felaktigheter.  
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2.6 Generaliseringsproblemet 

Speciellt för fallstudier är att det inte finns någon population och därmed 
uppstår frågan vad vi generaliserar till. Enligt Alvesson och Björkman 
(1992) är knepet inte att göra strikta empiriska generaliseringar utan 
snarare att göra uttolkningar av det enskilda som anger uppslag, aspekter, 
begrepp av mer allmän relevans för reflektion och teori. Genom att hela 
tiden arbeta med sitt fall i teoretiska termer kan forskaren finna det 
generella. Generaliseringarna ska vara gällande för en viss uppsättning 
situationer (Eisenhardt, 1989).  
 

”You are not theorizing about your case organization per se – no matter how 
intrinsically interesting it may have been. You are theorizing about chronic 
behavioral/social issues that are exemplified in and by your case” (Baxter & 
Chua, 1998)  

 
Förekomsten av intressemotsättningar och lobbying som exemplifieras i 
vår fallstudie är tänkt att kunna generaliseras till 
redovisningsregleringsprocesser i Sverige i allmänhet. Därför lyfter vi 
perspektivet i slutdiskussionen ovanför regleringsprocessen vid utökningen 
av ÅRL 6 kap 1 § 3 st. Våra generaliseringar har underlättats genom att vi, 
som beskrivits ovan, haft en teoretisk förankring när vi analyserat vår 
specifika process.  
 
 

2.7 Metodkritik 

Största delen av den forskning som har bedrivits inom ämnesområdet och 
som vi återger i uppsatsen är amerikansk. Den behandlar förhållanden och 
fall i USA vars regleringsprocess skiljer sig från den svenska. Kritik kan 
riktas mot tillämpbarheten i Sverige på de forskningsrön som vi refererar 
till. Vi har av den anledningen varit försiktiga när vi dragit slutsatser utifrån 
amerikansk empirisk forskning och alltid strävat efter att beakta de svenska 
förhållandena. 
 
Kritik kan riktas mot vår intervjumall (se bilaga 1). Vår fallprocess ägde 
rum under 1996-1997 och tidsaspekten gjorde att flera av respondenterna 
hade svårt att minnas detaljer i arbetet. Även det faktum att lobbying och 
intressekonflikter kan vara något som är känsligt att tala om i en intervju 
gjorde att en del frågor blev ledande. Detta anser vi inte ha påverkat 
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resultaten av studien, då dessa frågor inte gav någon avgörande information 
för studiens resultat. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 

ör att skapa mening åt data behövs någon typ av tolkningsredskap. 
Avsikten med vår teoretiska referensram är att presentera ett urval 

teoriområden som i tidigare forskning har använts för att förklara 
redovisningsregleringsprocessen. Vår ambition är att försöka skapa en god 
passform mellan empiriska data och teoretiska begrepp för att 
referensramen både ska förklara och kunna förklaras utifrån empiriska data. 
 
 

3.1 Utgångspunkt 

För kunna angripa och analysera regleringsprocessen vill vi inleda med att 
belysa det faktum att det saknas, ett allmänt accepterat syfte med både 
redovisningen och redovisningsregleringar samt att det inte finns en 
gemensam redovisningsteori. Vi har därför valt att börja referensramen just 
kring dessa frågor.  
 
 

3.1.1 Vad är syftet med redovisningen? 

På denna fråga erhålls olika svar beroende på vem som tillfrågas.  Syftet 
med redovisning kan därför betraktas utifrån olika intressen vilka har 
existerat eller ännu är rådande. (Belkaoui, 2000) 
 
Redovisningen som en ideologi. Redovisningen betraktas som ett 
ideologiskt fenomen, vars syfte sägs vara att bibehålla och legitimera de 
sociala, ekonomiska och politiska strukturerna. Redovisningen ses som ett 
instrument för ekonomisk rationalitet och som ett verktyg för ett 
kapitalistiskt system.  
 
Redovisningen som ett språk. Redovisningen betraktas som ett språk, vars 
syfte är att kommunicera affärsinformation. Synen på redovisningen som 
ett språk har framkommit inte bara i empirisk litteratur utan även av 
redovisningsprofessionen som har publicerat skrifter med 
redovisningsterminologi. 
 

F 
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Redovisningen som ett historiskt dokument. Med detta, det dominerande 
synsättet, betraktas redovisningen som en historisk redogörelse för en 
organisations transaktioner med omvärlden. Syftet är att redogöra för 
ledningens förvaltning, ”stewardship” av ägarnas resurser. Synsättet har 
vuxit fram som en följd av separationen mellan ägande och kontroll. 
 
Redovisningen som redogörelse för den nuvarande ekonomiska 
verkligheten. Redovisning betraktas som ett hjälpmedel att reflektera den 
rådande ekonomiska verkligheten. Det centrala i detta synsätt är en 
värdering av balans- och resultaträkningen till nuvärde eller framtida priser, 
som bättre speglar den ekonomiska verkligheten än historiska värden. 
Syftet är att bestämma verklig inkomst, ”true income”.   
 
Redovisning som ett informationssystem. Redovisning betraktas med detta 
synsätt som ett informationssystem. Det viktiga är enligt detta synsätt att 
användarna anser att informationen är användbar.  
 
Redovisningen som en vara. Redovisningen betraktas som en vara, vilken 
är resultatet av en ekonomisk aktivitet. Redovisningen existerar för att 
speciell information efterfrågas och för att redovisningsprofessionen är 
villig och kapabel att producera den. Om redovisningen uppfattas som en 
allmän vara öppnas möjligheten för reglering av redovisningen, vilket leder 
till etablerandet av olika kontrakt mellan organisationer och dess 
omgivning. Som en följd kan val av redovisningsinformation och 
utformningen av redovisningsstandarder påverka välfärdsfördelningen 
mellan olika grupper i samhället. Att redovisningen ska syfta till att fungera 
som en vara på marknaden för redovisningsinformation har, och kommer 
att få, stor inverkan på redovisningen enligt Belkaoui (2000). Synsättet ger 
en rationell förklaring till framtagandet av standarder vilka syftar till en 
fördelning som ska tillfredsställa det allmänna intresset.  
 
 

3.1.2 Vilken roll har redovisningsteorin?  

Det existerar ingen allmänt accepterad redovisningsteori och frågan om det 
någonsin kommer att finnas en sådan kvarstår. (Belkaoui, 2000) Om 
möjligheten till framtagandet av en gemensam teori råder skilda 
uppfattningar. Vad som avses här är då en generell normativ6 teori. En del 
                                                 
6 En positiv teori som kan förutsäga, d.v.s. visa på hur pass väl teorin överrensstämmer 
med det som observeras 
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forskare ser en mycket begränsad roll för en gemensam redovisningsteori 
vid reglering av redovisning (Watts & Zimmermann, 1979; Kelly Newton, 
1981). Watts & Zimmermann (1979) går så långt i sitt resonemang att de 
helt utesluter möjligheten till en gemensam teori. Givet de ekonomiska och 
politiska institutionerna som finns idag samt de existerande incitament för 
olika grupper att delta i regleringsprocessen så är den enda teorin, som vill 
förutsäga något som är konsistent med det som observeras, baserad på 
självintresse, ”self-interest”. Watts & Zimmermann (1979) menar att ingen 
existerande normativ teori kan förklara eller rättfärdiga alla 
redovisningsstandarder eftersom teorierna används som ”excuses” av de 
grupper som drar fördel av den aktuella standarden. Kritik har dock 
framförts av vissa forskare som anser att antagandet om ”self-interest” är 
alltför förenklat (Gray et al, 1996 i Deegan, 2001). 
 
Förespråkare för en gemensam referensram ser möjligheten att kunna enas 
kring allmänna principer.  Att skapa en gemensam referensram anses av 
förespråkarna vara ett viktigt steg för att erhålla acceptans för 
regleringsorganets beslut. Om olika intressegrupper anser att grunden för 
beslut av standarder är passande kan det ersätta de olika intressegruppernas 
acceptans av varje enskild standard. (Mathew & Perera, 1996). 
 
Går vi tillbaka till ursprungsfrågan, vilken roll redovisningsteorin har, 
menar därmed en del forskare att olika teorier användas för att rättfärdiga 
en reglering. Om vi ser redovisning som en ideologi, det vill säga att 
redovisningen framställs som ett sätt att kvarhålla och legitimera rådande 
sociala och politiska förhållanden, kan redovisningsteorierna representera 
ideologier genom att ses som ”excuses”. (Cooper, 1980) 
Redovisningsteoriernas roll är utifrån denna syn att skapa ett utbud av 
”excuses” som tillfredsställer efterfrågan vilken formats av den politiska 
processen. Till följd av detta anses redovisningsteorier blivit allt mer 
normativa. De som däremot är positiva till en gemensam referensram ser 
teorin som en central del för att förhindra att val av standard blir ett utfall 
av en politisk process, där deltagarna representerar sina egna intressen. I 
stället eftersträvas neutralitet med utgångspunkt i en gemensam 
redovisningsteori (Mathews & Perera, 1996; Solomons, 1978). 
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3.1.3 Vad är syftet med regleringar? 

Flera teorier har utformats för att förklara reglering av ekonomin. ”Public 
interest theory” ser regleringar som ett svar på allmänhetens efterfrågan på 
korrigeringar av en ineffektiv marknad.  ”Interest-group theory” antar att 
reglering är utbud till svar på en efterfrågan av intressegrupper som 
eftersträvar att maximera deras medlemmars nytta. ”Interest-group theory” 
kan delas in i ”the political ruling-elite theory of regulation” och ”the 
economic theory of regulation”. ”The political ruling-elite theory of 
regulation” hävdar att det är användandet av politisk makt som ger kontroll 
över regleringen. ”The economic theory of regulation” menar att det är 
ekonomisk makt som ger kontroll över regleringen av redovisning. 
(Belkaoui, 2000) 
 
Syftet med regleringar kan utifrån ”Public interest theory” sägas vara att 
redovisningen har ekonomiska konsekvenser och bör regleras för att 
skydda allmänna intressen. (Artsberg, 1992) Utifrån ”interest-group 
theory” framhålls att syftet med regleringar är att olika intressegrupper 
söker den reglerande maktens stöd i det egna intresset, men med 
argumentet att det är för allmänhetens bästa. (Artsberg, 1992; 
Watts&Zimmermann 1979; Posner, 1974). Gemensamt för dessa syften är 
utgångspunkten att redovisningen har ekonomiska konsekvenser. Om dessa 
ska beaktas vid normbildningen är dock en fråga som kan besvaras utifrån 
vad som anses vara redovisningens roll (Beaver, 1981).  
 
 

3.1.4 Redovisningens roll – att avbilda eller skapa? 

Synen på redovisningens roll kan grovt indelas i den neutrala och radikala. 
Den neutrala synen anser att vad som är en lämplig redovisningsstandard 
har sin utgångspunkt i hur väl den avbildar den ekonomiska verkligheten. 
Den radikala synen menar att så länge som redovisningsteorin bygger på 
”neo-classical Economics of marginalism” så är den missvisande och kan 
inte anses avspegla den ekonomiska verkligheten (Tinker, 1980). En 
forskare som tydligt tar ställning för redovisningens neutrala roll är 
Solomons (1991). På frågan om vad neutralitet innebär menar 
förespråkarna (Wyatt, 1986 i Solomons, 1991) att de avser ambitionen att 
vara så neutral som möjligt men för den skull inte omedveten om 
standardens potentiella effekter. Ambitionen är utifrån detta synsätt att 
avbilda. 
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Tinker (1991), anhängare av den radikala inriktningen, anser att en 
medvetenhet om social rättvisa bör finnas hos redovisare. Ett erkännande 
av de åtskilda sociala intressena, som finns i redovisningssituationer, är 
betydelsefullt. Redovisaren bör vidare ta ställning i dessa konflikter och 
kan ur den radikala synvinkeln ses som delaktig i skapandet av 
verkligheten.  
 

3.2 Val av standard - två perspektiv  

Två synsätt står i kontrast till varandra, när det gäller frågan vad som kan 
anses avgöra val av standarder. Det är den neutrala synen och den politiska 
synen. 
 

 
Den neutrala synen ser problemet som att identifiera den bästa standarden 
(Solomons, 1978; 1991). Vid val av standarder bör det finnas stöd i 
redovisningsteorin och den metod som anses bäst är den som avbildar den 
ekonomiska verkligheten. Solomons menar att målsättningen för 
redovisningen är att uppnå ”faithful representation”.  
 
Anhängare av den politiska synen ser standarder som ett utfall av val 
mellan intressekonflikter. Denna ståndpunkt ser inte de politiska 

Figur 4 Val av standard - två perspektiv 
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konflikterna som tvångsmedel utan snarare som ett fundamentalt inslag i 
regleringsprocessen (Taylor & Turley, 1986). Anhängare av den politiska 
synen menar att eftersom val av standarder har ekonomiska effekter måste 
hänsyn tas till dessa. Med utgångspunkt i vilka ekonomiska konsekvenser 
som förväntas uppkomma väljs den standard som leder till ett önskat 
resultat eller fördelning. Denna linje kan representeras av å ena sidan den 
radikala synen med Tinker i spetsen (se ovan), och å andra sidan av de som 
anser att val av standard bör vara ett resultat av sociala och ekonomiska 
överväganden, utan att nödvändigtvis kritisera grunden till 
redovisningsteorin. 
 
 

3.2.1 Avbildningsförmåga – ”Faithful representation”?  

Att söka en standard som på bästa sätt avbildar den ekonomiska 
verkligheten är en redovisares främsta uppgift menar Solomons (1991). 
Synsättet betraktar redovisare som journalister och en journalist skall inte 
skapa utan återge fakta. Vid val av redovisningsmetod bör inte de 
ekonomiska konsekvenserna av standarden vara avgörande utan dess 
kapacitet att avbilda ”fatihfully”. Solomons (1991) menar att neutralitet bör 
vara redovisningens ambition, för utan den står trovärdigheten på spel.  
 
FASB har definierat neutralitet som:  
 

”the absence in reported information of bias intended to attain a predetermined 
result or to induce a particular mode of behavior.”  

 
Enligt FASB bör denna linje följas av alla regleringsorgan. Att vara neutral 
är dock ingen enkel uppgift. Wyatt (ur Solomons, 1991) har 
uppmärksammat detta och menar att medlemmar i FASB bör vara så 
neutrala de kan. Neutralitet kan framförallt uppnås genom att 
medlemmarna ser sina uppdrag som att etablera standarder så att 
användarna har en trovärdig och förståelig information. ”That mission 
precludes any particular interest above the interest of the many who rely 
on financial information” (Wyatt, 1986 ur Solomons,1991). 
 
 

3.2.2 Ekonomiska konsekvenser 

Det finns flera förklaringar till varför ekonomiska konsekvenser har börjat 
beaktas i samband med reglering av redovisning. En första förklaring följer 
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med ansatsen att syftet med redovisningen är att ge underlag för 
beslutsfattande, se tidigare avsnitt om redovisningens syften. Med 
ekonomiska konsekvenser avses i sammanhanget, att till den del som 
informationen i de finansiella rapporterna används vid ekonomiska beslut 
kan informationen anses ha ekonomiska konsekvenser. Zeff (1978) s. 56 
förklarar ekonomiska konsekvenser med: 
 

“By ”economic conseqences” is meant the impact of accountiong reports on the 
decision making behaviour of business, government, unions, investors and 
creditors.” 

 
En relaterad men separat fråga är huruvida redovisningsregleringar i form 
av redovisningsstandarder ger upphov till ekonomiska konsekvenser.  Även 
om en redovisningsreglering inte förändrar den underliggande ekonomiska 
verkligheten kan det påverka hur resultatet presenteras, vilket i sin tur 
påverkar beslut.  
 
En andra förklaring är att ekonomiska konsekvenser följer av vissa 
redovisningsstandarder. Utifrån denna ansats är det intressanta hur 
redovisningsstandarder skall etableras och vilken roll de potentiella 
ekonomiska konsekvenserna skall ha vid formuleringen av en 
redovisningsstandard. Frågan är också om hänsyn bör tas till de 
ekonomiska konsekvenserna.(Taylor &Turley,1986; Zeff,1978).  
 
En tredje förklaring till beaktandet av ekonomiska konsekvenser var att 
förekomsten av lobbying och deltagande i regleringsprocessen från olika 
intressegrupper uppmärksammades. Zeff (1978) anser att användandet av 
teorin om ekonomiska konsekvenser har sin grund i ett ökat inflytande från 
omvärlden i samband med regleringsprocessen. Argumentationen rörde sig 
inte längre kring traditionella redovisningsvariabler utan argumenten för 
eller emot hänfördes till de ekonomiska konsekvenserna av en reglering. 
För att förstå den tredje partens argument, intressegruppernas, och söka 
svar på vem som deltar i lobbying samt vilka incitament som ligger till 
grund började forskare använda sig av teorin om ekonomiska 
konsekvenser. (Zeff,1978; Taylor & Turley, 1986) 
 
Beaktandet av ekonomiska konsekvenser vid regleringar av redovisning har 
växt sig allt starkare menar Zeff (1978). Han ger en rad argument, 
däribland att det ligger i tidsandan att hålla institutioner ansvariga för 
sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av deras agerande. 
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Vidare menar Zeff att redovisningen har kommit att ses som ett instrument 
för social kontroll av företagen och olika intressegrupper har insett att de 
kan påverka regleringsprocessen. Kontroverserna kvarstår dock kring 
frågan om regleringsorganet bör beakta de ekonomiska konsekvenserna 
och de olika intressegrupperna vid utformningen av en 
redovisningsstandard (Se bl.a. Zeff, 1978; Solomons, 1978)  
 
I den forskning som återges nedan har teorin om ekonomiska konsekvenser 
använts för att förstå de olika aktörernas agerande, oftast i form av 
lobbying, i samband med redovisningsregleringsprocesser. Studierna har 
fokuserat på olika faktorer som kan antas påverka företagsledningars val att 
utöva lobbying i samband med regleringsprocessen. (Watts & 
Zimmermann, 1978; Deakin, 1989;Kelly, 1985). Syftet har framförallt varit 
att identifiera ekonomiska incitament associerat med ledningens val, 
antingen med avseende på val av redovisningsmetod eller beslut att utöva 
lobbying. 
 
Gemensamt för dessa studier är att de antar ett ledningsperspektiv, det vill 
säga de intresserar sig för företagsledares incitament till att delta i 
lobbying. Att studierna antar detta fokus kan förklaras utifrån teorin om 
ekonomiska konsekvenser där företagsledningen ses som den viktigaste 
intressegruppen (Taylor & Turley,1986). Watts & Zimmermann (1978) 
antar i sin studie att ledningen spelar en central roll vid bestämningen av en 
redovisningsstandard. De ser individer som nyttomaximerare, vilket leder 
fram till hypotesen att företagsledare kommer att bedriva lobbying baserat 
på deras egenintresse. När en ny reglering införs blir den nya standardens 
påverkan på företagsledningens välfärd avgörande för eventuell lobbying. 
Denna syn stöds av Gordons studie (1964) som visade att ledningen väljer 
den redovisningsmetod som maximerar deras egen nytta och välfärd. Även 
den föreslagna regleringens påverkan på ett företags kassaflöden var 
betydelsefullt vid beslutet att utöva lobbying (Watts & Zimmermann, 1978; 
Deakin, 1989). Watts & Zimmermann (1978) menar att så länge som 
redovisningsstandards har potentiella effekter på ett företags kassaflöde så 
kommer lobbying att existera. 
 
Samma forskning har också visat att det tenderar att vara de stora företagen 
som deltar i lobbying, främst för att stora kostnader är förknippade med 
denna verksamhet. De stora företagen är dessutom med sina resurser de 
som har störst möjlighet att kunna påverka utfallet.  
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Det som framför allt skiljer studierna åt är vilka faktorer som kan anses 
påverka företagsledningen när det gäller beslut att utöva lobbying. Watts & 
Zimmermann (1978) kommer i sin studie fram till att faktorer som påverkar 
företagsledningens attityd gentemot en redovisningsstandard är bland 
annat: skatter, politiska kostnader och ledningens kompensationsplan. 
Dessa faktorer ifrågasätts av Deakin (1989) som anser att frågan om vilka 
faktorer som generellt influerar företagsledningen att delta i lobbying i 
samband med redovisningsreglering kvarstår.  
 
Kritik har framförts mot denna forskning. Anledningen är att studierna 
antar att val av redovisningsmetod är ett resultat av antingen ett 
resonemang kring effektivitet eller opportunism från företagsledningen 
(Watts & Zimmermann, 1990). Dessa kritiker menar att det finns fler 
förklaringar till val av redovisningsmetod. 
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3.3 Intressekonflikter 

På en informationsmarknad finns en inbyggd intressekonflikt. Cyert och 
Ijiri (1974) menar att den finansiella informationen är ett resultat av en 
interaktion mellan tre grupper; företag, användare och 
redovisningsprofessionen. Dessa grupper vill påverka framställningen av 
redovisningsinformation och har därmed intresse av att delta i 
regleringsprocessen. 
 

 
Företag är den grupp som förbereder den finansiella informationen. Som 
användare ses, aktieägare, finansiella analytiker, kreditgivare och 
statsmakten. Redovisningsprofessionen utgör den grupp som tar fram och 
granskar redovisningsinformation.  
 
Interaktionen mellan dessa grupper visas i figur 5, där varje intressentgrupp 
utgör en cirkel. Delmängderna II – VII utgör området för intressekonflikten 
mellan grupperna. Intressekonflikten baseras på oenighet om vilken 
information som ska ingå i redovisningen. Området som är markerat I 
representerar den information som krävs av användarna och som accepteras 
av de övriga grupperna. Det är denna information som kommer att lämnas 
av företagen, produceras och verifieras av redovisningsprofessionen samt 
mottas som relevant av användarna. 

Figur 5 Intressekonflikter på informationsmarknaden, Cyert & Ijiri, 1974 s.30 
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Cyert och Ijiri (1974) ser tre olika sätt att lösa eller minska 
intressekonflikten på. En företagsorienterad, en professionsorienterad och 
en tredje, användarorienterad lösning. Den företagsorienterade lösningen 
utgår från den information som företagen är villiga att lämna ifrån sig. 
Därefter försöker de få användarna att acceptera informationen som 
relevant och redovisningsprofessionen att finna det bästa sättet att mäta och 
verifiera denna.  
 
Den professionsorienterade lösningen utgår från den information som 
redovisningsprofessionen är kapabel att mäta och verifiera. Därefter 
försöker professionen erhålla acceptans från användarna och tillstå 
företagen med olika redovisningssätt. 
 
Vid den användarorienterade lösningen är utgångspunkten den information 
som bedöms som relevant av användarna. Företagen uppmuntras att lämna 
ifrån sig denna information samtidigt som redovisningsprofessionen får i 
uppgift att producera och verifiera denna. Cyert och Ijiri (1974) menar att 
den användarorienterade lösningen är den mest förekommande eftersom de 
politiska inslagen i regleringsprocessen har ökat. Användargrupperna 
befinner sig ofta i en position där de genom lagstiftning eller andra medel 
har möjlighet att kräva viss information, som de övriga grupperna får 
närma sig. Avgörande för vilken lösning som dominerar är i vilken kontext 
som regleringsprocessen genomförs. 
 
 

3.4 Tidigare studier av regleringsprocessen 

Flera studier skildrar utövandet av lobbying i samband med 
regleringsprocessen ( York-Kenny & Larson, 1993; Tutticci, 1994; ). 
 
York-Kenny & Larson (1993) studerar de som utövar lobbying och deras 
positioner. Med position menas i deras studie huruvida man är för eller 
emot en föreslagen standard. De tillför dessutom institutionell teori för att 
studera dåvarande IASC: s förändring av dess ”due process” genom att bli 
mer öppen gentemot allmänheten. Användandet av en institutionell teori 
avses kunna förklara IASC: s förändring och anpassning till följd av 
påtryckningar utifrån. Interaktionen mellan de som utövat lobbying och 
regleringsorganet IASC är konsistent med institutionell teori. IASC söker 
acceptans från den som ska följa standarden genom att anpassa sin position 
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till det som anses vara mest acceptabelt för de som utövar lobbying. 
Resultaten från studien överensstämde även med teorin om ekonomiska 
konsekvenser, det vill säga, enbart stora företag utövar lobbying och de gör 
det mot all förändring av ”status quo”. Dessutom visar studien att 
professionella organisationer utövar påverkan till fördel för sina 
medlemmar. 
 
Tutticci et al. (1994) menar att remissyttranden är den mest observerbara 
formen av lobbying och de menar att dessa har format basen för tidigare 
forskning kring påverkan vid antaganden av redovisningsstandarder. De 
påpekar att tidigare forskning ofta har positionerat lobbyisterna efter deras 
ställningstagande, det vill säga om de är för eller emot en föreslagen 
standard. Genom att positionera utövarna av lobbying efter enbart dessa 
variabler ignoreras möjligheten att det förekommer andra medel 
tillgängliga för att övertyga. Tuttici et al. (1994) studerar därför 
remissyttranden i sin helhet för att se vilka olika strategier som lobbyisterna 
använder sig av. Deras studie skildrar regleringsprocessen i Australien. 
Resultatet visar att lobbyisterna ofta använder sig av identifierbara 
strategier som till exempel att ge stödjande argument för sina ståndpunkter. 
En användbar strategi för att påverka regleringsorganet och erhålla en god 
position sågs vara att både använda sig av konceptbaserade argument och 
starka uttalanden. 
 
En annan del av forskningen kring lobbying studerar olika gruppers relativa 
inflytande på regleringsorganen. Vad gäller revisionsbyråernas inflytande 
på regleringsorganet FASB, råder det inom forskningen generellt enighet 
kring att de inte utövar ett otillbörligt inflytande. Forskningen stödjer dock 
att revisionsbyråerna kommer att utöva lobbying för att uttrycka sin syn. 
Dessutom sägs att stora multinationella redovisningsfirmor är mer 
sannolika utövare av lobbying än små och medelstora firmor. 
 
Sten Jönson (1985) har i samband med sin forskning kring kartläggningen 
av redovisningseliten i Sverige utfört studier över regleringsprocessen. Med 
utgångspunkt i kartläggningen av redovisningseliten har syftet med 
processtudierna varit att beskriva hur det går till när redovisningsnormer 
förändras eller nyskapas. Studierna har dock fokuserat på att kartlägga 
huvudaktörerna och inte illustrerat det politiska perspektivet. 
 
Som en del av forskningen kring lobbying har Zeff (2002) studerat hur de 
som antas påverkas av en reglering agerar för att förhindra antagandet av 
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standarder som är till nackdel för dem. Zeff (2002) menar att bland annat 
regleringsorganet IASB utsätts för det som han kallar för ”political” 
pressure. Med ”political” avser han att syftet med att påverka är att gynna 
egenintresset. Studien visar flera exempel på hur påtryckningar i form av 
lobbying leder till att föreslagna standarder inte blir antagna. Detta menar 
han visar på vilken makt de politiska påtryckningarna har. De politiska 
påtryckningarna kommer dock, enligt Zeff, att se annorlunda ut i de olika 
länderna som antar IASB: s standarder. 
 
 

3.5 Regleringsprocessen - en politisk process? 

Gerboth (1973 s.481) skriver 
 

” when a decision-making process depends for its sucess on public confidence, the 
critical issues are not technical, they are political” 

 
Det Gerboth menar är att när olika intressen kolliderar ligger rationaliteten 
och förståndet inte i att finna ett neutralt svar utan snarare i att 
kompromissa. Horngren (1973) och Belkaoui (2000) anser att 
standardsättning är ett socialt beslut. De avser då att regleringar påverkar 
olika grupper och därmed måste acceptans erhållas bland dessa.  
 
Att kompromissa är vanligt förekommande vid beslutsfattande, speciellt då 
hänsyn tas till politiska följder. Organet för redovisningsreglering bör vara 
införstådd med till vilken grad en kompromiss lämpligen skall sträcka sig, 
detta i syfte att behålla förtroendet för den aktuella standarden (Mathew & 
Perera, 1996). Horngren (1973 i Mathew & Perera, 1996) beskriver 
situationen som ett dilemma när regleringsorganet både ska utveckla den 
bästa standarden och samtidigt erhålla acceptans för denna. Det finns å 
andra sidan de som menar att enbart för att redovisningen kan ses med 
inslag av politik, behöver inte processen för framtagandet av standarder 
vara politisk (FAF, 1977 ur Solomons, 1978). Dessa förespråkare är av den 
åsikten att processen till viss del kan beskrivas som demokratisk. 
Anledningen är att rätten att besluta om vilken standard som skall råda till 
sist beror på om de som ska styras ger sitt medgivande till den standards 
som antas (Solomons, 1978). Det är inte en politisk process i den mening 
att framtagandet av en standard är en sammanjämkning av olika intressen 
(FAF, 1977 ur Solomons 1978). 
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Enligt Solomons (1978) är det nödvändigt att se över vilken roll politiken 
borde spela i regleringsprocessen. Trovärdigheten för redovisningen står på 
spel och en bättre förståelse för politikens roll kan vara avgörande för 
regleringsorganens framtid. Deegan (2001) anser att om vi accepterar 
processen som politisk kan uppfattningen att redovisningen bör vara 
objektiv, neutral och opolitisk lätt utmanas. På frågan om den politiska 
naturen av regleringsprocessen framförde FAF7 att standardsättarna 
förväntas representera helheten och inte ett visst intresse. Neutralitet i 
samband med beslutsfattande är också enligt Solomons (1978) av största 
vikt. Han anser att lösningen av den tekniska frågan utifrån ett visst intresse 
är den rätta vägen. Innebörden av neutralitet är enligt detta perspektiv inte 
att likställa med att ingen kommer till skada. Det viktiga är att tydliggöra 
vad som är utgångspunkten och det politiska utfallet. Författaren anser 
dock att utifrån dagens debatt kan regleringsprocessen inte längre ses som 
opolitisk.  
 
 

3.5.1 Vilken betydelse har sammansättningen av beslutsorgan? 

Regleringsorgan är vanligtvis sammansatta av ett flertal individer och deras 
beteende påverkar processen. Bakom varje teoretisk modell över 
beslutsfattande ligger ett flertal antaganden om egenskaper hos den 
enskilde individen. Antaganden om egenskaper kan klassificeras efter 
”economic man” (rationell), ”administrative man” (begränsat rationell) 
samt ”representative man”. ”Representative man” är en beslutsfattare som 
representerar en grupp eller ett intresse och har som mål att främja detta 
intresse. (Jönsson, 1985)  
 
Om ett beslutsorgan, som är sammansatt av representanter, skall förses med 
information av neutrala sakkunniga uppstår svårigheter till följd av 
intressebevakningen. En intressebevakande expert måste använda argument 
som passar intressebevakningen snarare än den sakliga diskussionen med 
andra experter. ”Politiseringen” är smittsam och frustrerande för den som 
försöker uppträda i en expertroll. Experter blir irriterade över att 
sakargument inte respekteras och partsrepresentanter blir uppretade över att 
experterna inte inser att bakom varje sakargument ligger en uppsättning 
antaganden som ur intressesynpunkt inte är självklarheter. (Jönsson, 1985) 
 
                                                 
7 American Financial Accounting Foundation – ansvarigt organ för strukturering av 
regleringsprocessen i USA 
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3.5.2 Varför politisk? 

Antagandet att en standard är till fördel för en part och till nackdel för en 
annan leder till att val av standarder ses som ett socialt beslut. Detta får till 
följd att regleringsorganen organiserar en politisk process för att finna en 
lösning mellan kolliderande intressen (Belkaoui, 2000). Om kriteriet för val 
av standard hänförs till dess ekonomiska konsekvenser ifrågasätts 
legitimiteten av regleringsorganet om det inte är representativt (Skinner, 
1987 ur Belkaoui 2000). En process som gör intressegrupper delaktiga 
genom formella kanaler fungerar därmed som en balans (Tutticci et al., 
1994). 
 
 

3.5.3 Möjlighet till övervakning ? 

Om innebörden av regleringar sägs vara att styra ett beteende är det en 
naturlig följd att målet är att regleringar skall efterlevas. Vissa menar dock 
att det finns olika motiv till att inte följa standarder. Kostnader i samband 
med efterlevnaden, olika uppfattningar om nyttan med standarder eller en 
önskan om ett annat resultat än vad som följde av den aktuella standarden 
är några motiv (Mcdonald & Rutherford, 1989). Man kan även vara av den 
uppfattningen att avbildningen av den ekonomiska verkligheten är viktigare 
än att följa en rekommendation. Frågan blir då hur man uppnår efterlevnad. 
Ett sätt är att etablera ett sanktionssystem, ett annat är att göra de som ska 
styras delaktiga i regleringsprocessen och därmed erhålla acceptans 
(Rundfelt,1993; Mathews & Perera,1996).  
 
Att erhålla acceptans beror på tydligheten i standarden, vägledning för 
tillämpning och implementering, öppenhet i processen, klara motiv för 
regleringsorganet och deltagande av intressenter. Horngren (1973, ur 
Mathews & Perera, 1996) poängterar att nyckeln är att generera en produkt 
som accepteras av kunden. Påtryckningar, ”enforcement” är i sin tur 
beroende av ett väl utvecklat sanktionssystem och den mängd resurser som 
ges till den organisation som har till uppgift att tillse efterlevnaden av 
standarder. 



 
 

Teoretisk referensram 

 34 

 

 
Ett dilemma är uppenbarligen hur man ska undvika att en standard 
kringgås. Om sanktionsmöjligheter saknas kan som ovan nämnts en 
process, där regleringsorganet involverar de grupper som berörs av en 
reglering, vara ett sätt att erhålla acceptans (Rundfelt, 1993). Att erhålla 
acceptans ses som nödvändigt för efterlevnaden av reglerna och då är det 
viktigt att nyttan med en reglering överstiger kostnaderna (Deegan, 2001).  
Enligt Zeff (2002) är det politiska trycket större när det existerar ett starkt 
sanktionssystem. Ett fungerande sanktionssystem i kombination med ett 
tydligt regelverk motiverar företag att utöva lobbying. Anledningen är att 
de ekonomiska konsekvenserna blir tydliga och hotet av en standards 
ekonomiska följder uppmärksammas.  
 
 

3.5.4 Ramlagstiftning eller tydliga regler?  

För att uppnå en god efterlevnad av redovisningsstandards kan två 
principiella konstruktioner av regelverk urskönjas, det som grundas på 
substans eller det som ser till formen. (Wennberg, 2002)  
 
Det svenska redovisningssystemet med ramlagstiftning vilar på en 
principbaserad, substantiell konstruktion. Lagstiftningen sätter yttre gränser 
och lämnar en stor tilltro till god redovisningssed att bilda normer. 
Motståndare till det principbaserade systemet med ramlagstiftning hävdar 

Figur 6 Faktorer som avgör efterlevnaden, Mathews & Perera, 1996 s. 121 
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att det är svårt att fastställa en allmän uppfattning av vad som är ekonomisk 
substans.  
 
Den amerikanska synen är mer inriktat mot form, med tydliga regler där 
allt som inte uttryckligen är förbjudet kanske möjligen är tillåtet. Vilket 
regelsystem ger då den bästa efterlevnaden? ”Enronskandalen” har 
aktualiserat frågan och här råder det delade meningar. Macdonald & 
Rutherford (1989) menar att ett tydligt regelverk både kan skapa en högre 
eller en sämre efterlevnad. Om det kan förväntas att en standards kommer 
att accepteras är det rimligt att tro att det leder till en högre efterlevnad. 
Clase Norgren, f.d. chef för Finansinspektionen, menar å andra sidan att det 
är viktigt med ett system med substans som utgångspunkt. De amerikanska 
reglerna är detaljerade men det hindrar inte enligt Claes Norgren att företag 
som Enron både kunnat leva upp till regelverket och samtidigt skapa en 
missvisande bild. (Wennberg, 2002) I USA pågår idag en stor debatt om 
huruvida man ska övergå till ett mer principbaserat regelsystem. FASB har 
givit ut ett utkast i frågan som nu remissbehandlas. Hans Edenhammar 
(2002) menar dock att det principbaserade systemet inte är en garant för en 
högre efterlevnad och pekar på redovisningsskandaler i Sverige som 
Prosolvia-fallet. 
 
 

3.5.5 Sanktionsmöjligheter i Sverige 

Lagstiftningen bygger på makt och den som bryter mot den drabbas av 
någon form av sanktion. Efterlevnaden av de allmänt accepterade 
redovisningsprinciperna bygger däremot på förtroende och det saknas idag 
direkta sanktioner mot de som går utanför principerna. Denna syn är något 
som skiljer sig från traditionen i USA, där sanktionssystemet är en viktig 
maktfaktor i regleringsprocessen. (Jönsson & Marton, 1994) 
Sanktionssystemet är svagt utvecklat i Sverige. Finansinspektionen har 
sanktionsmöjligheter och utövar tillsyn över banker och försäkringsbolag. 
Andra företag omfattas inte av denna övervakning. I stället är det 
Stockholms Fondbörs som utövar den formella tillsynen av börsnoterade 
företag. De har möjlighet att bötfälla företag som bryter mot 
inregistreringskontraktet. Från och med 1995 är börsbolagen, enligt 
inregistreringskontraktet, skyldiga att ange avvikelser från 
Redovisningsrådets rekommendationer (Wahlström, 2000). 
 
 



 
 

Teoretisk referensram 

 36 

3.6 Redovisningsregleringar i Sverige 

Reglering av redovisningen i Sverige har förändrats med åren. Historiska, 
sociala eller politiska händelser avgör vem som har makten över 
normbildningen och förskjutningar i makten kommer av förändringar i 
samhället. (Wahlström, 2000)  
 
 

3.6.1 Kort historik 

I början av 1900-talet fanns det inga krav på öppenhet inom redovisningen 
i Sverige, det var upp till varje enskilt företag att redovisa valfri 
information. Det saknades helt reglering av redovisning (Falkman, 2000). I 
och med börskraschen och Kreugerkraschen på 1930-talet uppstod en 
förtroendekris då investerare och finansiärer var rädda att de erhöll 
missvisande information (Wahlström, 2000). Behovet av att genom 
lagstiftning betona företagens ansvar gentemot sina borgenärer blev nu 
uppenbart. För att detta borgenärsskydd skulle få genomslag var 
utvecklandet av normer en förutsättning. Inom näringslivet blev syftet med 
reglering av redovisning att skydda den redovisade förmögenheten. Det låg 
i allas egenintresse att reglera redovisningen eftersom den ansågs vara ett 
av verktygen för att säkerställa riskkapital (Falkman, 2000). 
Regleringsfunktionen ansågs då vara självförsörjande och 
förtroendeskapande (Wahlström, 2000). 
 
 

3.6.2 Institutionell organisation för redovisningsregleringar i Sverige  

Grundstommen i svensk redovisning är ännu idag lagstiftningen. Tanken är 
att den svenska redovisningslagstiftningen ska fungera som en ram utifrån 
vilken rekommendationer, tolkningar och praxis till stora delar utvecklas av 
andra regleringsorgan. Dessa är bland annat Bokföringsnämnden8, 
Finansinspektionen9, och Redovisningsrådet10. Tillsammans bidrar dessa 

                                                 
8 Bokföringsnämnden, BFN. Statligt organ som utveckla god redovisningssed för små 
och medelstora företag, föreningar samt stiftelser vilka inte omfattas av RR: s 
rekommendationer. 
9 Finansinspektionen, FI. Statligt organ som ger ut redovisningsnormer för finansiella 
företag. 
10 Redovisningsrådet, RR. Privat organ som lämnar redovisningsrekommendationer   
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organisationers uttalande och rekommendationer till utvecklingen av de 
allmänt accepterade redovisningsprinciperna11. 
 
 

3.6.3 Statens inflytande 

Staten influerar redovisningsregleringen direkt genom lagstiftning. I 
praktiken är dock ramlagstiftningen ett faktum och de specifika reglerna 
formas utanför det legala systemet. (Edenhammar, 2002) Antagandet av en 
ramlagstiftning ses som en fördel eftersom lagstiftningen ses som ineffektiv 
och reglerar något som inte längre är aktuellt. Lagstiftningen skall inte 
hindra utvecklingen.(Jönsson, 1994)  
 
 

3.7 Huvudsakliga skillnader i redovisningssystem 

mellan USA och Sverige 

Kontexten i USA har kännetecknats av anonymt ägande. Regleringen har 
där haft en avgörande roll. Investerare har ansetts vara den prioriterade 
användargruppen av redovisningsinformationen. 
 
Sverige har historiskt kännetecknats av en stark stat. Reglering av 
externredovisning har främst haft för avsikt att fastställa skatteuttag. I 
Sverige har staten reglerat redovisningen genom lagar. Modellen 
kännetecknas av att skattelagstiftning och redovisning är nära förbundna 
med varandra. Kring mitten av 90-talet tillkom en mängd lagar om 
årsredovisningar vilket kan tolkas som att staten har befäst sitt direkta 
inflytande över redovisningen. (Wahlström, 2000) 

                                                 
11 En vanligt förekommande benämning för allmänt accepterade redovisningsprinciper 
är det engelska uttrycket GAAP, Generally Accepted Accounting Principles  
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Institutional factors: The US 1992 Sweden 1992 
Market for finance Equity focused Credit focused 
Economic stability and 
development 

Stable developed country Stable developed country 

Governmental regulation Low level. Predictable 
enforcement mechanisms. 

High level of state 
regulation. Predictable 
enforcement mechanisms. 

Law system Common Law System Roman Law Sytem 
Accounting and tax system Separated Link model 
Standard-setting 
organisations 

Private, with enforcement 
an monitoring made by 
SEC 

Private. Low level of 
inteference 

Accounting tradition Class A System Class B System 

 
 
 

Tabell 1 Institutional factors in the US and Sweden 1992, Fagerström, 2002 
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4. FALLBESKRIVNING  
 
 

 detta kapitel ska vi beskriva vårt fall, regleringsprocessen vid 
utökningen av ÅRL 6 kap 1§ 3 st. Vi följer processen från ambition till 

verklighet. Redogörelsen inleds med en generell beskrivning av 
lagstiftningsprocessen. 
 
 

4.1 Regleringsprocessen – från tanke till lagstiftning 

Ser regeringen ett problematiskt område tillsätts vanligtvis en utredning 
som sakligt ska bereda ärendet. Utredningen kan ske på olika departement 
eller myndigheter, men även i form av en fristående kommitté. En 
kommitté ses som en tillfällig myndighet, tillsatt av regeringen, som ska se 
över en viss fråga. Den består av en ordförande som är jurist, en eller två 
sekreterare, riksdagsledamöter, sakkunniga från exempelvis näringslivet 
samt experter från departement och andra myndigheter. Regeringen styr 
utredningsarbetet genom att utfärda ett utredningsdirektiv vilket kan vara 
mer eller mindre handfast. I övrigt är arbetet självständigt.  
 

 
Kommitténs arbete presenteras i en så kallad SOU, statlig offentlig 
utredning. Där ger kommittén förslag till regeringen hur en fråga bör 
behandlas och den kan även ge förslag till författningsändringar. 
Kommitténs utredning går därefter ut på remiss till myndigheter, 
näringslivet och andra berörda organisationer. Efter remissbehandlingen 
skrivs en lagrådsremiss med ett förslag till lagtext som granskas ur ett 
juridiskt perspektiv av lagrådet. Efter remissbehandlingen skrivs en 
proposition av regeringen, med hjälp av det berörda departementet. 
Propositionen lämnas över till riksdagen och, om den godtas av riksdagen 
blir förslaget lag. (Lundvall, 2001)  

I 

Figur 7 Regleringsprocessen 
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4.2 Kommittédirektivet – utökade krav på företagen  

 
Regeringens ambition i mitten av 1990-talet var att företagens påverkan på 
miljön skulle göras offentlig i någon form av miljöredovisning. Rådande 
situation för miljöredovisning var en ofullständig självreglering vilket 
resulterade i att jämförbarheten mellan företagen var låg. För att svensk 
miljöredovisning skulle bli utvidgad och förbättrad såg regeringen flera 
alternativ att gå, lagstiftning, utökad normgivning eller självreglering. 
(Kommittédirektiv Dir1996:4)  Frågan var politiskt viktig, näringslivet 
skulle ta ett större miljöansvar. En regleringsprocess tog därmed sin början. 
Ambitionen skulle bli förverkligad. 
 
Det fanns en stor politisk vilja hos miljödepartementet att utveckla 
miljöredovisningen. En anställd vid justitiedepartementet menar att de var 
oerhört angelägna om att få ut sina tankar till en bredare allmänhet. 
Miljödepartementet var dock inte ensamt. Departementet hade under 90-
talet kontakt med flera aktörer inom den finansiella sektorn.  
 

”Miljöredovisning var i ropet på den tiden. I efterhand kan man nog säga att 
det var kulmen på en trend kring miljöredovisning, och fristående 
miljöredovisning som många av börsbolagen lämnade då. Det fanns ett behov 
från de finansiella aktörerna av att kunna kvalitetssäkra miljöredovisningen 
eller lämna någon slags ranking. Det fanns flera aktörer som sysslade med 
sådana tankegångar.” (Sakkunnig i Redovisningskommittén)  

 
Problemet var bara att miljödepartementet inte hade ett eget lagförslag. Det 
omöjliggjorde för dem att skriva en proposition eftersom en proposition 
alltid måste innehålla ett nytt lagförslag eller en lagändring.  
 
I januari 1996 gav därför regeringen Redovisningskommittén i uppdrag att 
utreda frågan om miljöredovisning. Redovisningskommittén, som hade 
tillsatts redan 1991 för att göra en översyn av redovisningslagstiftningen, 
fick nu ytterliggare ett utredningsuppdrag. Genom ett så kallat 
tilläggsdirektiv skulle de utreda hur miljöredovisningen kunde utvecklas i 

Figur 8 Redovisningsregleringsprocessen, Kommittédirektivet 
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Sverige. Regeringen ville att kommittén särskilt skulle beakta om en 
lagstiftning var en möjlig väg att gå och vad en sådan författning kunde 
innehålla.  
 

”Redovisningskommittén får i uppdrag att i det fortsatta arbetet utreda om 
företag bör åläggas att i sin årsredovisning lämna viss miljöanknuten 
information, såsom en redogörelse för de förpliktelser och de kostnader som 
uppkommit till följd av företagets påverkan på den yttre miljön och en 
beskrivning av de åtgärder som har vidtagits med anledning av företagets 
miljöpåverkan” (Kommittédirektiv, dir 1996:4) 

 
I direktivet skrev regeringen att det övergripande målet med kommitténs 
arbete var att utreda hur en hårdare reglering av miljöredovisning kunde 
åstadkommas för att miljörapportering skulle få en så stark 
genomslagskraft som möjligt. Regeringen angav två alternativ för hur en 
miljöredovisning kunde presenteras, endera genom fristående rapporter 
eller genom integrerade informationsavsnitt i företagens årsredovisningar. 
Vidare ville regeringen enligt direktivet gå ett steg längre och utreda 
möjligheten till en redovisning av miljöförpliktelser i balansräkningen, 
revision av miljöredovisningen och eventuella sanktioner.  
 
Kommitténs medlemmar såg regeringens tilläggdirektiv som en eftergift till 
den allmänna opinionen. Miljöfrågorna var mycket aktuella under mitten 
av 1990-talet och experten från Sveriges Industriförbund menar att 
paralleller kan dras med dagens debatt om redovisning av antalet 
sjukskrivna. Även kommitténs sekreterare tror att miljöredovisning ”låg i 
tiden” och ordföranden förmodar att det fanns en politisk vilja, 
”miljöfrågorna växte ju fram under hela 90-talet”. 
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4.3 Redovisningskommittén – lagen tar form 

 
 

4.3.1 Kommitténs sammansättning 

Redovisningskommittén var en parlamentarisk utredning där det förutom 
experter och sakkunnig även ingick två politiker, en moderat och en 
socialdemokrat (se tabell 1).  
 
 

Redovisningskommitténs sammansättning 
Titel Tillhörde följande organisationer 
Ordförande  
Regeringsråd Regeringsrätten 
Ledamöter  
Riksdagsledamot (m) Riksdagen, Advokatbyrå Chrysander  
F.d. riksdagsledamot (s)  Riksdagen 
Sakkunniga  
Bankdirektör Nordbanken 
Direktör Tidnings AB Marieberg 
Auktoriserad revisor Bohlins Revisionsbyrå och FAR  
Direktör Sveriges försäkringsförbund 
Börschef Stockholms Fondbörs 
Godkänd revisor Revisionshuset 
Redovisningskonsult Företagsservice i Mölnlycke 
Kanslichef Bokföringsnämnden 
Experter  
Departementsråd Justitiedepartement 
Direktör Sveriges Industriförbund 
Departementsråd Finansdepartementet 
Länsskattechef Skattemyndigheten i Södermanland 
Hovrättsassessor Finansdepartementet 
Utredare Finansinspektionen 
Civilekonom Naturvårdsverket 
Sekreterare  
Kammarrättsassessor Justitiedepartementet 
Civilekonom Justitiedepartementet 

Figur 9 Regleringsprocessen, Redovisningskommittén, egen figur 

Tabell 2 Redovisningskommitténs sammansättning, Intern adresslista 
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Vid valet av experter och sakkunniga ses främst till personernas kunskap 
menar en expert i Redovisningskommittén. Personerna sitter inte som 
representanter för en organisation utan ska agerar fritt efter eget bevåg. Det 
förekommer dock vid statliga utredningar att ledamöter, experter och 
sakkunniga själva inhämtar synpunkter från den organisation som de 
arbetar vid. Enligt sekreteraren görs valet även efter strävan att få en så 
mångsidig sammansättning som möjligt genom representanter från olika 
grupper i samhället. Denna form av urval ger också möjlighet att få in de 
synpunkter som väntas inkomma innan remissbehandlingen.  
 
Av kommitténs 20 ledamöter, sakkunniga och experter kom 6 från 
näringslivet, 8 från rättsväsendet, 2 från riksdagen och 4 från 
redovisningsprofessionen. Endast en person, experten från 
Naturvårdsverket, arbetade vid en miljöorganisation, dock som 
civilekonom. (Intern adresslista, 1996) I stor sett var hela kommittén 
sammansatt av ekonomer och jurister.  
 
Kommitténs ordförande såg inga problem med kommitténs 
sammansättning.  
 

”Tanken med att experten från Naturvårdsverket anlitades var säkert att få med 
ett miljöintresse. Jag tror inte att slutresultatet skulle ha påverkats på något sätt 
oavsett hur många miljöintresserade personer som än hade deltagit i arbetet. 
Kommittén hade sin principiella inställning. Självklart, hade kommittén, rent 
hypotetisk utökats med fyra ledarmöten med ett ensidigt miljöintresse hade 
resultatet kunnat påverkas, men då hade det blivit en annan kommitté. Det är 
också möjligt att en ny expert eller sakkunnig i kommittén med ett miljöintresse 
hade kunnat lämna ett särskilt yttrande om han tyckte att kommitténs förslag 
var för ”fjuttigt”.” (Ordföranden) 

 
Experten från Naturvårdsverket ser dock vissa problem med 
sammansättningen.  
 

”Den här kommittén var ju sammansatt sedan tidigare. I tilläggsdirektivet 
skulle kommittén ta ställning till om miljöredovisningen skulle finnas med i 
årsredovisningen eller finnas i en fristående rapport. I den del det skulle vara 
en fristående rapport är väl kanske inte det här rätt forum. Vi bestämde oss rätt 
snart för att miljöredovisning inte skulle vara fristående utan i den mån det 
berörde årsredovisningslagen skulle man kunna tänka sig en anpassning i 
frågan. I frågan om miljöredovisning skulle vara med i årsredovisningslagen 
tycker jag sammansättningen ”räckte”.” (Expert från Naturvårdsverket) 
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4.3.2 De inledande diskussionerna 

När Redovisningskommittén fick sitt tilläggsdirektiv upplevdes inte frågan 
som direkt angelägen. Förutsättningen från kommitténs sida för att 
acceptera tilläggsdirektivet var enligt sekreteraren att anlita en person från 
Naturvårdsverket som expert i kommittén för att ”göra jobbet”. Hon skulle 
beskriva vilka källor som redan fanns för miljöinformation och samordna 
intervjuer med miljömyndigheter för att kartlägga gapet mellan vilken 
information som fanns och vilken som efterfrågades. 
  
Enligt experten från Sveriges Industriförbund uppfattades direktivet som 
mindre viktigt, ”den allmänna uppfattningen i kommittén var att det inte 
behövdes någon lagstiftning, men vi var tvungna att gilla läget”. 
Kommittén ville lägga regleringen på ett plan så att det kunde hanteras.  
 

”Vi var av den uppfattningen att dåvarande 6 kap 1 § ÅRL redan täckte in det 
nödvändiga vilket även kunde tillämpas på miljöredovisning.” (Expert i 
Redovisningskommittén) 

 
Ordföranden bekräftar också denna inställning:  
 

”Min ambition var att om man nu skulle belasta årsredovisningen med 
”ickerelevant” information så skulle man göra det så kort som möjligt. Det var 
min strävan att gå regeringen till mötes och samtidigt hålla det så kort som 
möjligt.” (Ordföranden) 

 
Experten från Naturvårdsverket, lade fram en första skiss till 
redovisningsreglering vid kommitténs möte i maj 1996. I utkastet 
(Promemoria, 1996-05-07) sågs den vanliga årsredovisningen som grund 
för miljöredovisningen. Enligt utkastet stod det tidigt klart att en 
lagreglering var nödvändig. Det fanns anledning att uppmärksamma 
finansiella risker som orsakas av en verksamhetsutövares ansvar för att 
skydda den yttre miljön. För att en sådan medvetenhet skulle uppnås var 
det enligt utkastet nödvändigt med en ramlagstiftning. Det var också viktigt 
att sådan miljöinformation som är av väsentlig betydelse för bedömningen 
av ett företags resultat och ställning lyftes fram i årsredovisningen.  
 
Utkastet låg också i linje med regeringens intresse. I de inledande 
diskussionerna föreslog experten från Naturvårdsverket kommittén att 
använda två lagrum som skulle reglera miljöredovisningen (se kursiverad 
text i tabell 2). I utkastet fanns ett krav på att företag skulle lämna 
miljörelaterade upplysningar i förvaltningsberättelsen.  
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6 kap  
1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning 
och resultat. 

Upplysningar skall även lämnas om 
-- 
6. verksamhetens påverkan på den yttre miljön samt behovet av åtgärder för att avhjälpa 
miljöskador. 

 
Balansräkningen 
Bilaga 2 till ÅRL 
 
C. Avsättningar 
-- 
3. Avsättningar för miljöskyddsåtgärder 
4. Övriga avsättningar 
 
Poster inom linjen 
-- 
3. Ansvarsförbindelser 

a. Pensionsförpliktelse 
b. Ansvarsförbindelser för miljöskyddsåtgärder 
c. Övriga ansvarsförbindelser 

 

 
Alla företag skulle inbegripas och upplysningarna skulle vara omfattande. 
Med uttrycket ”påverkan på den yttre miljön” åsyftades inte bara en 
specificering av utsläpp, föroreningar och andra störningar av 
omgivningen. Enligt utkastet skulle uttryckets innebörd även innefatta 
företagets produktutveckling, produkternas användningsområden, 
avfallshantering, energianvändning och transportsystem. Vidare skulle 
företag redogöra för de avsättningar och ansvarsförbindelser som gjorts för 
miljöskyddsåtgärder. 
 
De förslag som experten från Naturvårdsverket lade fram ansågs av 
kommittén som alltför långtgående och onödiga enligt flera 
kommittémedlemmar. Åsikten var att dessa regler redan följde av ÅRL: s 
krav på förvaltningsberättelsen och att den nya miljöbalken skulle fungera 
som styrmedel för att påverka företagens miljöanpassning. Redovisningen 
skulle inte vara ett ”universalinstrument för allehanda politiska 
ambitioner” var kommitténs åsikt enligt en expert.  
 

Tabell 3 Förslag till lagtext, PM Redovisningskommittén 1996-05-07 
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4.3.3 Förslaget begränsas 

Kommittén fick dock acceptera regeringens tilläggsdirektiv och utforma 
hanterbara regler. Diskussionerna internt handlade om olika konsekvenser 
som kunde bli aktuella med det första utkastet.12 Experten från Sveriges 
Industriförbund menar att kommittén ansåg att det var för mycket uppgifter 
för till exempel små företag. ”Uppfattning var att det var fullständigt 
meningslöst att ett litet företag, en bensinmack, skall ange antal liter 
förbrukad olja.”  
 
Diskussionerna i kommittén kom att leda till att det första utkastet 
inskränktes. Att lagstifta om en ökad miljöinformation var inte i linje med 
externredovisningens syfte. Kommittén var enligt flera medlemmar relativt 
eniga att redovisningen främst skulle utgöra beslutsunderlag för 
utomstående intressenter. I augusti 1996 var kommitténs förslag därför 
begränsat till ett krav på informationsgivning i förvaltningsberättelsen, om 
företagets påverkan på den yttre miljön. Uttrycket ”påverkan på den yttre 
miljön” hade då samma innebörd som utkastet i maj. Skrivningen om 
”behovet av åtgärder för att avhjälpa miljöskador” var borttaget, liksom 
utökningen av posterna i balansräkningen. Kommittén uttalade också sin 
åsikt att redovisningslagstiftningen inte skulle tjäna som instrument för att 
påverka hur företagen skulle bedriva sin produktiva verksamhet. Att 
kommittén trots allt ville utöka förvaltningsberättelsen motiverades med en 
vilja att understryka vikten av att miljöinformation lyftes fram i 
årsredovisningar när den var av väsentlig betydelse för bedömningen av 
företagens utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter. Kommittén 
poängterade samtidigt att utökningen redan innefattades av den rådande 
lagstiftningen. (Promemoria 1996-07-19)  
 
 

4.3.4 Kommitténs slutgiltiga förslag  

Kommitténs slutbetänkande lämnades i november 1996 i en SOU13, statens 
offentliga utredningar. I det slutgiltiga förslaget hade kravet på 
miljöredovisning begränsats ytterliggare jämfört med utkastet i augusti. 
Kravet på en redogörelse av verksamhetens påverkan på den yttre miljön i 
förvaltningsberättelsen fanns kvar. Dock var betydelsen begränsad till 
miljöpåverkan, i den dåvarande Miljöskyddslagens mening, som utsläpp, 
                                                 
12 Dessa konsekvenser blev sedan exempel i Bokföringsnämndens uttalande 98:2 om 
miljöinformation i förvaltningsberättelsen.  
13 Statens offentliga utredningar, SOU 1996:157  
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föroreningar och andra störningar av omgivningen. Endast 
produktionsprocessens miljöpåverkan skulle följaktligen inbegripas. 
Kommittén ville också begränsa informationsplikten till att endast gälla 
företag som bedrev miljöfarlig verksamhet enligt lagens definition. 
 

 
Kommittén motiverade sitt ställningstagande med att: 
 

”… nuvarande lagstiftning på det hela taget tillgodoser de krav på 
miljöanknuten information som det är rimligt att ställa på företagen i 
redovisningssammanhang. För att understryka vikten av att sådan 
miljöinformation som är av väsentlig betydelse för bedömning av ett företags 
utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter lyfts fram i årsredovisningen kan 
det dock övervägas att komplettera 6:1 st 2 med en bestämmelse som särskilt tar 
sikte på miljöanknuten information.” (SOU 1996:157) 

 
Vidare ansåg kommittén att: 
 

”Enligt vår mening är det primära syftet med externredovisningen att utgöra ett 
användbart underlag för olika utomstående intressenters ekonomiska beslut. 
Lagstiftningen bör därmed ta sikte på ett snävt perspektiv. Kommittén avser då 
att information som gör det möjligt att på ett rättvisande sätt bedöma 
verksamhetens ställning och resultat skall tas med i externredovisningen. Just 
detta synsätt menar kommittén redan idag omfattas av lagstiftningen. På sikt 
finns det dock möjligheter att årsredovisningen innehåller mer icke finansiell 
information till följd av normbildningen”. (SOU 1996:157)  

 
Miljöredovisning väckte en intressant fråga enligt ordföranden. Ska 
årsredovisningslagen utnyttjas på annat sätt än att lämna ”relevant 

Tabell 4 Förslag till lagtext, SOU 1996:157, Redovisningskommittén 

6 kap  
 
1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning 
och resultat. 

Upplysningar skall även lämnas om 
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen 

eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och 
resultat, 

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under 
räkenskapsåret eller efter dess slut, 

3. företagets förväntade framtida utveckling, 
4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling,  
5. företagets filialer i utlandet, 
6. verksamhetens påverkan på den yttre miljön  
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ekonomisk information till marknaden”. Det är en principfråga menar 
ordföranden, där kommittén klart tog ställning mot en sådan idé.  
 

”Å andra sidan hade kommittén ett direkt uppdrag att ta ställning till 
miljöredovisning. Lojalt så anvisade vi då en minimilösning för detta, men 
principiellt tror jag att alla i kommittén var principiella motståndare till att 
årsredovisningen skulle utnyttjas för att lämna upplysningar som inte är av 
intresse för ekonomiska aktörer.” (Ordföranden) 

  
 

4.3.5 Lobbying mot och inom kommittén 

I huvudsak var kommittén överens om det slutgiltiga förslaget i 
betänkandet och det fanns därför inte något behov av intern lobbying. 
Naturvårdsverket och miljödepartementet få anses vara aktörer som var 
drivande menar en expert i utredningen. De styrde utformningen av de 
promemorior som låg till grund för diskussionerna inom kommittén, ”vi 
övriga i kommittén spjärnade emot”. Sekreteraren tror att enigheten i 
kommittén kan ha berott på sammansättningen samt att kommittén saknade 
en bredare politisk representation.  
 
Förutom saklig argumentation vid mötena, fanns det möjlighet att påverka 
kommittén på andra sätt. Under processens gång förekom en del samtal 
mellan personer utanför mötena. En expert som kom från näringslivet hade 
själv samtal med en av riksdagsledarmötena och en sakkunnig från 
näringslivet. ”Riksdagsledamoten (förf. anm.) är ingen redovisnings-
människa så jag fick prata lite med honom. Det finns alltid möjlighet att 
påverka”. Ett andra sätt var enligt en medlem ”att hålla sig väl med 
sekreteraren” för att kunna påverka skrivningen redan från början. Under 
utredningen gav han själv in en skrivelse för att ge sin syn på utredningen. 
 
När det framkom meningsskiljaktigheter öppet var det ordförandes uppgift 
att pejla av stämningen i kommittén och sedan endera ta ställning eller 
kompromissa. I fallet med miljöredovisning menar en expert att det blev en 
kompromiss som var rimlig för företagen att hantera. I en parlamentarisk 
sammansatt kommitté kan sakkunniga och experter lämna särskilda 
yttranden om de inte delar kommitténs åsikter i slutbetänkandet. Det 
inträffade dock inte i detta fallet. 
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4.4 Remissbehandling – fler aktörer i processen 

 
Efter att Redovisningskommittén lämnat sitt slutbetänkande gick 
utredningen ut på remissbehandling under våren 1997. Statliga 
myndigheter och domstolar som delges en statlig utredning är skyldiga att 
lämna ett remissyttrande. Privata organisationer lämnar däremot in 
yttranden frivilligt efter förfrågan. Remissinstansernas reaktioner på 
Redovisningskommitténs betänkande var blandade. Grovt kan de delas in i 
tre grupper, de som ansåg att förslaget borde ha varit mer långtgående, de 
som avstyrkte kommitténs förslag, och de som tillstyrkte förslaget eller inte 
hade något att invända (se bilaga 2 och tabell 5).  
 
 

Remissinstansernas yttranden 

Förespråkade mer långtgående krav Avstyrkte kommitténs förslag 

Statistiska centralbyrån Tjänstemännens Centralorganisation 
Länsstyrelsen i Skåne län Statskontoret 
Sveriges lantbruksuniversitet Riksskatteverket 
Naturvårdsverket Konkurrensverket 
Kemikalieinspektionen Patent- och registreringsverket 
Koncessionsnämnden för miljöskydd Bokföringsnämnden 
Närings- och teknikutvecklingsverket Föreningen Auktoriserade Revisorer 
Sveriges Akademikers Centralorganisation Redovisningsrådet 
Landsorganisationen i Sverige Sveriges Industriförbund 
Svenska Kommunförbundet Sveriges Försäkringsförbund 
Kooperativa förbundet Byggentreprenörerna 
Svenska Revisorssamfundet Sveriges Fastighetsägareförbund 
Finansinspektionen Sveriges Redareförening 
Svenska Bankföreningen Svenska Handelskammarförbundet 
Svenska Fondhandlarföreningen Sveriges Köpmannaförbund 
 Skogsägarnas Riksförbund 

 

Figur 10 Regleringsprocessen, remissbehandlingen 

Tabell 5 Urval av remissyttranden 

Kommitté 
direktiv 

 

Remiss 
behandling 

Proposition 
 

Lag Miljö 
ambition 

 

Redovisnings- 
kommittén 
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4.4.1 Remissinstanser som förespråkade mer långtgående krav 

Bland de remissinstanser som ansåg att kommittén borde ha föreslagit mer 
långtgående krav ses organisationer med miljöintressen som 
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen men även finansaktörer som 
Svenska Fondhandlarföreningen och Svenska Bankföreningen.  
 
Främst förespråkades mer långtgående krav vad gällde omfattningen av den 
information som skulle ges i förvaltningsberättelsen, vilken ansågs som allt 
för begränsad. Redovisningskommittén förslag var att enbart den påverkan 
som ett företags produktionsprocess har skulle ses som ”påverkan på den 
yttre miljön”. Bland annat Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen 
ville utvidga innebörden av detta begrepp. Företagen skulle enligt deras 
mening redogöra för flera andra effekter.  
 
Invändningar lämnades även på vilka företag som skulle iaktta 
informationsskyldigheten. Enligt bland annat Naturvårdsverket borde alla 
företag omfattas av den nya informationsplikten. De såg att det fanns flera 
branscher som hade stor miljöpåverkan. Dessa skulle dock slippa undan 
informationsplikten eftersom deras verksamhet inte var tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt den dåvarande miljöskyddslagen, exempelvis 
skogsbruk och transportföretag.  
 
Argumenten för mer långtgående krav skiljde sig åt mellan 
remissinstanserna. De kan dock sammanfattas i två huvudlinjer: (1) en 
omfattande miljöinformation är värdefull som beslutsunderlag för flera 
intressenter i samhället och (2) en ökad informationsgivning är bra som 
drivkraft för en miljöanpassning av samhället.  
 
Bland remissinstanserna som såg miljöredovisning som värdefull för olika 
intressenters beslutsunderlag var de finansiella aktörerna en drivande 
grupp. Dessa påpekade vikten av information vid kreditgivning.  
 

”Vid kreditgivning beaktas i högre grad än tidigare de miljörisker som 
kredittagarna exponeras för. Kreditgivarna behöver god information om 
verksamhetens påverkan på den yttre miljön för att kunna bedöma risken för att 
en kredittagare inte skall kunna fullgöra sina åtaganden, samt vid värdering av 
för krediten ställd säkerhet. Informationen kan vara betydelsefull för att 
möjliggöra en bedömning av de eventuella förpliktelser som kan uppstå för 
emittenten, påverka kreditrisken och minska värdet på företaget och därmed 
aktierna. Placerare saknar möjligheten att få information om företag, utöver 
den offentliga.” (Finansinspektionen) 
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”Inom den finansiella sektorn finns det ett växande behov av information om 
vilka miljörelaterade risker och möjligheter som är förknippade med 
kreditgivning till och kapitalplacering i olika företag. Företagens 
årsredovisningar utgör ett viktigt beslutsunderlag i dessa sammanhang.” 
(Svenska Bankföreningen) 

 
Naturvårdsverket instämde med de finansiella aktörerna: 
 

”… en inriktning mot finansiella aktörer och med anknytning till den praxis 
med olika former av miljöinformation i anslutning till företagens ekonomiska 
redovisning som nu växer fram är det enligt verkets mening lämpligare att 
verka för en utveckling av företagens ekonomiska redovisning, så att dessa 
kommer att innehålla eller åtföljas av den information om företagens 
miljöpåverkan som kan vara av intresse i ett tillräckligt vidsträckt perspektiv för 
finansiella aktörer.” (Naturvårdsverket) 

 
Sveriges Ackordcentral och Statistiska centralbyrån såg gärna mer 
upplysningar i redovisningen men tillskillnad från de finansiella aktörerna 
beaktade de att flera grupper i samhället hade intresse av utökad 
miljöinformation för bättre beslutsunderlag:  
 

”När ett företag hamnar i ekonomiska svårigheter, i värsta fall kommer på 
obestånd och försätts i konkurs, är det betydelsefullt för en framgångsrik 
rekonstruktion eller avveckling att redovisningen är fyllig och upplysande. F ö 
är det vid en avveckling inte bara borgenärsintressen som aktualiseras utan 
också viktiga samhällsintressen såsom bekämpning av ekonomisk brottslighet, 
inklusive miljöbrott.” (Sveriges Ackordscentral) 

 
”SCB möter både nationellt och internationellt ett ökat behov av information 
och statistik över företags miljöpåverkan och åtgärder för att minska de 
negativa effekterna av denna. I arbetet med Agenda 21 är grundtanken att i 
beslutsunderlag på olika nivåer integrerat kunna redovisa miljödata och 
ekonomisk data. Därigenom kan såväl ekonomiska som miljömässiga 
konsekvenser av olika beslut belysas på ett jämförbart sätt.” (Statistiska 
centralbyrån) 

 
Flera miljöorganisationer anförde i sin argumentation andra skäl för mer 
långtgående krav då de betraktar redovisningen som ett instrument för en 
miljöanpassning av näringslivet.  
 

”Inspektionen anser det vara bra om sådana uppgifter kan tjäna som 
uppmuntran till egenåtgärder på miljöområdet. Det är viktigt att företagen 
känner ansvar för detta utan att statsmakterna behöver tillgripa särskilda medel 
som tillståndskrav, avgifter eller förbud.” (Kemikalieinspektionen) 
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”Från samhällets sida kan förväntas att allt starkare krav kommer att ställas på 
tillverkande företag att ta ansvar även för de avfallsproblem och andra 
miljöproblem som tillverkade produkter ger upphov till. Därför ligger det 
närmare till hands att i motivtexten till den föreslagna lagändringen framhålla 
att ett företag som är framsynt i miljöfrågor lämpligen bör tänka på att även 
redovisa sina produkters miljöpåverkan.” (Koncessionsnämnden för 
miljöskydd) 

 
”Negativa miljöeffekter leder till att marknaden bör nedvärdera företagets 
ekonomiska potential, vilket i sin tur bör kunna leda till ett ändrat beteende hos 
företaget. En sådan positiv spiral är själva drivkraften i företagets 
miljöarbete…” (Sveriges Lantbruksuniversitet) 

 
Det var inte bara miljöorganisationer som såg information som en drivkraft 
i miljöarbetet. Länsstyrelsen i Skåne och fackförbundet SACO anslöt sig 
till deras argument. 
 

”Länsstyrelsen tror att redovisningen är rätt sätt att bidra med drivkrafter för 
företagens miljöutveckling och kretsloppsanpassning.” (Länsstyrelsen i Skåne) 

 
”Offentlig miljöredovisning anses av många bedömare vara en av de starkaste 
drivkrafterna bakom näringslivets miljöanpassning. Denna potential bör därför 
utnyttjas. Slutsatsen är att vi ännu inte kan förlita oss på att god 
redovisningssed är en tillräckligt stark drivkraft för en positiv utveckling. 
Utredningen konstaterar att det inte kan vara en uppgift för den externa 
redovisningen att tjäna som påtryckningsmedel på företagen att agera på ett 
visst sätt, t ex vad gäller åtgärder och insatser på miljöområdet. Varför inte? 
Alla politiska medel måste användas för att nå en förbättring av 
miljösituationen i landet och påbörja omställningen till en hållbar 
samhällsutveckling.” (SACO) 

 
 

4.4.2. Remissinstanser som avstyrkte kommitténs förslag 

Ett kraftigt avrådande till kommitténs förslag inkom från organisationer 
som företräde redovisningsorganisationer och näringslivet, som Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, Redovisningsrådet och Sveriges Industriförbund.  
 
En medlem i Redovisningskommittén bekräftar revisionsorganisationernas 
inställning:  
 

”Bland dessa var man bara intresserad av regleringar som hade materiell 
påverkan på resultat och balansräkningen, annars kan det utelämnas. Generellt 
kan man nog säga att man inom den sektorn inte såg det som en stor fråga utan 
som en ytterliggare pålaga av område som skulle rapporteras, precis som man 
idag rapporterar om antalet kvinnor och män vilket man inte tycker är centrala 
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frågor. Det finns nog många inom denna sektor som inte tycker att 
finansinspektionen, riksskatteverket eller andra myndigheter ska påverka 
redovisningslagstiftningen.” (Expert i Redovisningskommittén) 

 
Intressant att notera är att Redovisningskommitténs sekreterare 
rekryterades till Sveriges Industriförbund direkt efter det att kommittén 
lämnat sitt slutbetänkande. Enligt personen som sammanställde 
remissyttrandena var det också hon som skrev Industriförbundets remissvar 
och var då tvungen att gå emot sitt eget förslag. 
 
I argumenten för ett avstyrkande av utredningens förslag anfördes två 
huvudlinjer: (1) att miljöredovisningen redan följde av ÅRL och (2) att de 
ekonomiska konsekvenserna av en utökad informationsgivning skulle bli 
allt för betungande. 
 
Att miljöredovisning redan följde av ÅRL framfördes framförallt av 
redovisnings- och näringslivsorganisationer.  
 

”Miljöredovisningen går utanför redovisningens primära syfte. I ett snävare 
perspektiv innebär miljöredovisning att företagen lämnar miljöanknuten 
information som gör det möjligt att på ett rättvisande sätt bedöma en 
verksamhets ställning och resultat. En sådan traditionell finansiell information 
skall redan enligt gällande bestämmelser lämnas.” (Bokföringsnämnden) 

 
”Upplysningsskyldigheten av miljörelaterad information följer redan av 
lagstiftningen.” (Redovisningsrådet) 

 
”FAR delar därför utredningens uppfattning att den nuvarande lagstiftningen 
på det hela taget tillgodoser de krav på miljöanknuten information som det är 
rimligt att ställa på företagen i redovisningssammanhang.” (Föreningen 
Auktoriserade Revisorer) 

 
”När det gäller informationsgivningen i förvaltningsberättelsen finns det redan 
i dag ett antal bestämmelser som har tillämpning på miljöanknuten 
information.” (Sveriges Industriförbund) 

 
Slutligen anfördes argumentet att informationskravet skulle ge allt för 
betungande ekonomiska konsekvenser. Konkurrensverket menade att ”… 
vi bör inte belasta företagen med ytterliggare en reglering” och Svenska 
Handelskammaren ansåg att ”Nyttan ska vägas mot kostnaden.” 
 

”Många företag har i dag ingen utvecklad organisation för att hantera 
miljöfrågor ur redovisningssynpunkt. PRV anser att en reglering kan avvaktas 
en tid eftersom alla företag nu och en tid framöver är fullt upptagna med att 
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6 kap  
 
1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets 
verksamhet, ställning och resultat. 

Upplysningar skall även lämnas om 
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller 

noterna, men som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat, 
--  
Upplysningar skall vidare lämnas om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. För bolag 
som inte bedriver verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
miljöskyddslagen (1969:387) gäller detta dock endast i den omfattning som följer av första och 
andra styckena.  

anpassa sitt arbete med årsredovisningar för överensstämmelse med den nya 
årsredovisningslagen. PRV menar därför att det tills vidare inte skall vara 
obligatoriskt att redovisa miljöanknuten information såsom föreslagits.” (Patent 
och registreringsverket) 

 
 

4.4.3 Lagrådsremiss 

Regeringen hade i början av maj, dels ett slutbetänkande från 
Redovisningskommittén samt inkomna remissvar som underlag till att 
utarbeta en lagrådsremiss. Målsättningen med detta arbete var att 
lagförslaget, när det kom till Lagrådet, skulle vara färdigt att använda som 
proposition efter Lagrådets godkännande. 
 

Lagrådet ville i sitt yttrande till regeringen göra smärre förändringar av 
lagförslaget. ”Det sätt varpå tredje stycket har utformats kan ge intryck av 
att den nya upplysningsskyldigheten går längre än vad som egentligen 
åsyftas.” För att tydliggöra syftet med och begränsningen i förslaget ansåg 
Lagrådet att lagtexten skulle anpassas därefter.  
 
Lagrådets förslag till ny lagtext fick därför följande utformning: 
 
 

Tabell 6 Förslag till lagtext, Lagrådsremiss, 1997-05-07 
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6 kap  
 
1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets 
verksamhet, ställning och resultat. 

Upplysningar skall även lämnas om 
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller 

noterna, men som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat, 
--  
Utöver sådan information om verksamhetens betydelse för den yttre miljön som följer av första 
och andra stycket skall bolag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
miljöskyddslagen (1969:387) lämna upplysningar i övrigt om verksamhetens påverkan i 
miljöskyddshänseende  

 
 

4.5 Propositionen – regeringens förslag till lag 

 
Efter att Lagrådet lämnat sina synpunkter gjordes vissa justeringar av 
lagförslaget som sedan lämnades i regeringens proposition 1996/97:167. 
 

Tabell 7 Förslag till lagtext, Lagrådets yttrande, 1997-05-16 

Figur 11 Regleringsprocessen, propositionen 

Tabell 8 Förslag till lagtext, Proposition, 1996/97:167 

6 kap  
 
1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets 
verksamhet, ställning och resultat. 

Upplysningar skall även lämnas om 
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller 

noterna, men som är viktiga för bedömningen av bolagets ställning och resultat, 
-- 

Utöver sådan information om verksamhetens miljöpåverkan som skall lämnas enligt första och
andra stycket skall bolag som bedriver verksamheter som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga enligt miljöskyddslagen (1969:387) lämna upplysningar i övrigt om 
verksamhetens påverkan på den yttre miljön. 
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4.5.1 Propositionens innehåll 

Ambitionen som föranledde utökningen av ÅRL var enligt propositionen 
att stimulera utvecklingen av ett miljöanpassat näringsliv. Detta skulle 
möjliggöras genom att förbättra den finansiella informationens 
sammanhängande med företagens miljöpåverkan. Enligt propositionen 
skulle en utvecklad miljöredovisning leda till ett ökat medvetande om 
miljöfrågor i näringslivet. 
 
Resultatet i propositionen blev ett särskilt upplysningskrav för bolag som är 
tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöskyddslagen. Detta 
upplysningskrav omfattar verksamhetens påverkan på den yttre miljön. 
Utfallet av regeringens förslag till lagtext överensstämmer i sak med 
Redovisningskommitténs betänkande. 
  
Regeringen angav flera skäl till utformningen av förslag i propositionen. 
Först motiverades den utvidgade upplysningsplikten av miljörelaterad 
information. Som flera remissinstanser och Redovisningskommittén 
påpekade ansåg även regeringen att miljöredovisning redan omfattades av 
lagstiftning i traditionell, finansiell mening. Regeringens uppfattning var 
dock, till skillnad från Redovisningskommitténs, att detta synsätt var alltför 
snävt. Man ansåg att det snävare synsättet inte fullt ut beaktade betydelsen 
av miljöanknuten information för bedömningar av företagens finansiella 
utvecklingsmöjligheter. ”Regeringen anser det vara önskvärt med en mera 
omfattande redovisning av miljörelaterad information.” Bakom detta 
ställningstagande står enligt propositionen, remissyttranden från både 
Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen, se figur 4.1. Dessa 
remissinstanser påpekade behovet av god miljörelaterad information, 
främst för att bedöma kreditrisker.  
 
På frågan hur kravet på en utvidgad redovisning av miljöaspekter skulle 
komma till uttryck menade regeringen att  
 

”… redovisningslagstiftningen utgör en ramlagstiftning som i fråga om 
reglernas närmare innehåll hänvisar mycket till god redovisningssed, 
väsentligen grundad på uttalanden av normgivande organ”. (Proposition 
1996/97:167) 

 
Regeringen uttryckte dock att lagstiftaren borde ställa upp vissa allmänna 
krav som skulle bereda vägen för en fortsatt utveckling på området. Vidare 
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antogs att normgivande organ skulle utarbeta de rekommendationer om 
miljörelaterad information som skulle antas behövas. 
 
I propositionen delade regeringen Redovisningskommitténs uppfattning att 
endast tillstånds- och anmälningspliktiga företag skulle omfattas av den 
utvidgade uppgiftsskyldigheten. Motivet var enligt regeringen att det enbart 
var dessa företag vars finansiella risk låg i verksamhetens miljöpåverkan. 
Därmed skulle hänsyn tas till de generella kraven på relevans och 
väsentlighet som finns inom redovisningen. 
 
Slutligen beskrev regeringen vilken miljöpåverkan som skulle redovisas. 
Redovisningskommittén förordade att upplysningskravet endast borde 
omfatta den miljöpåverkan som produktionsprocessen ger upphov till. 
Regeringen ansåg att det för närvarande var svårt att se konsekvenserna av 
ett mer omfattande informationskrav och nyttan av informationen måste 
vägas mot kostnaden för att ta fram den.  
 
Propositionen överlämnades till riksdagen i slutet av maj 1997. 
 
 

4.5.2 Remissvarens påverkan på utformningen av propositionen 

En expert i kommittén tror inte att remissyttrandena hade någon särskild 
påverkan på regeringens proposition. Denna bild bekräftas också av en av 
författarna till propositionen: 
 

”I sak gjordes inga förändringar. Då kan man ju säga att det som 
remissinstanserna sa inte hade någon betydelse för utgången av det här 
ärendet. Om man tittar på den sakliga lösningen är den lika dan som den var i 
slutbetänkandet. Remissinstanserna kan däremot ha påverkat den skriftliga 
lösningen”  

 
När en proposition ska skrivas är ambitionen att belysa argumenten för och 
emot en viss lösning. Här står det regeringen fritt att välja vilka argument 
som passar både för att bemöta kritik och för att stödja sina egna argument. 
I propositionen användes också enligt författaren argument från vissa 
remissinstanser.  
 

”Vad Svenska Bankföreningen och Finansinspektionen sa i sina remissvar 
passade ganska väl in på vad regeringen tyckte i det här fallet.” (Författare till 
propositionen)  
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En anledning till att övriga remissvar inte beaktades kan ha varit den 
tydliga viljan från miljödepartementet. Författaren menar att:  
 

”Det var väl ingen hemlighet att utgången redan på förväg var bestämd – det 
var en sådan politisk prioriterad fråga”    

 
 

4.5.3 Lobbying vid utformningen av propositionen 

Vid utarbetandet av propositionen har tjänstemännen stor makt och det kan 
finnas möjlighet att påverka utformningen.  
 

”Lobbying har förekommit vid olika tillfällen, dock vet jag inte om det skett i 
samband denna speciella proposition. Beredningar av propositioner är ofta 
hemlighetsfulla aktiviteter men ibland ges skrivelser in eller möten äger rum i 
syfte att påverka utfallet. Det har även i enskilda fall förekommit 
lobbyingverksamhet mot lagrådet.” (Expert i Redovisningskommittén) 

 
”Tjänstemännen på departementen har en stor makt eftersom redovisning ofta 
är förknippade med svåra detaljfrågor. Lobbying kan förekomma, främst från 
andra departement.” (Sekreterare i Redovisningskommittén)  

 
Som handläggare för propositionen blev författaren utsatt för 
påtryckningar, främst från miljödepartementet men också från privata 
intresseorganisationer. 
 

”Flera enskilda personer som hörde av sig. Det finns ju en och annan på 
revisionsbyråerna som specialiserat sig på miljöredovisning” (Författare till 
Propositionen)  

 
Intensiva kontakter fördes också med Bokföringsnämnden. De pekades 
senare ut i propositionen som den organisation som skulle ta fram 
ytterliggare vägledning för dessa bestämmelser.  
 
Författaren menar att det finns en viss makt hos tjänstemännen på 
departementen. De får sätta sig in i områden och komma med förslag till 
lösningar, som sedan presenteras för den politiska ledningen på 
departementet.  
 

”I vissa fall är det kanske inte associationsrättsliga frågor så politiskt 
intressanta och då är det enheten som styr i stor utsträckning.” (Författare till 
Propositionen)  
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6 kap  
 
1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning 
och resultat. 

Upplysningar skall även lämnas om 
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller 

noterna, men som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat, 
-- 

Utöver sådan information om verksamhetens miljöpåverkan som skall lämnas enligt första och
andra stycket skall företag som bedriver verksamheter som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken (1998:808) lämna upplysningar i övrigt om 
verksamhetens påverkan på den yttre miljön. 

4.6 Lagstiftning – vad hände med processen? 

 
När en proposition lämnas till riksdagen ska den först behandlas i ett 
riksdagsutskott för att sedan läggas fram inför kammaren. Regeringens 
proposition om utökningen av ÅRL antogs både av jordbruksutskottet och 
slutligen riksdagen utan ändringar, se lagtexten nedan. Det framfördes dock 
åsikter från flera riksdagspartier. Moderaterna ville helt avslå regeringens 
förslag och motiverade sitt ställningstagande med konsekvenserna av ”den 
redan tunga bördan av formella regleringar av företagen”. Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet förespråkade däremot utökade krav. Redovisningen skulle 
enligt dessa partier vara mer rättvisande om den redogjorde för en 
verksamhets totala miljöbelastning. 
 

 
4.6.1 Vad hände med regleringsprocessen? 

Det är enligt många klart att miljödepartementet hade betydligt mer 
omfattande ambitioner för miljöredovisning än vad processen resulterade i.   
 

”Man fick den uppfattningen att det här var i minsta laget och den slutliga 
lagtexten kan ses som en kompromiss. Jag har inte sett någon uppföljning men 

Figur 12 Regleringsprocessen, lag 

Tabell 9 Nu gällande lagstiftning, Sveriges Rikes lag, 2003 
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betvivlar att det har lett till en bättre möjlighet att bedöma företagens 
finansiella ställning.” (Expert i Redovisningskommittén) 

 
Personen från Sveriges Industriförbund och författaren av propositionen 
tycker att det är befogat att uppfatta resultatet av processen som ett 
förväntningsgap. Sekreteraren i kommittén är lite mer försiktig och menar 
att om syftet var att styra företagens beteende så har regeringens ambitioner 
inte fått någon genomslagskraft.  
 
Fredrik Ljungdahl (1997) menar att för den som hade hoppats på ett 
krafttag vad gäller lagstiftad miljöredovisning är det klart att 
Redovisningskommitténs förslag måste betraktas som en besvikelse. Han 
såg kommitténs förslag som ett slag i luften. En annan inställning till 
miljöredovisning i Redovisningskommittén hade förmodligen resulterat i 
ett mer långtgående förslag, menar han. Birger Flening (1997) såg 
utökningen som ett första steg mot det önskade informationsbehovet 
eftersom lagändringen endast omfattade miljöpåverkan vid den normala 
produktionsprocessen. Jan Buisman och Martin Gavelius (1997) tror att 
utvidgningen av lagstiftningen är av liten omfattning avseende lagarnas 
lydelse, men av stor betydelse för näringsliv och revisorer. De ställde sig 
undrande kring hur normgivningen skall preciseras. 
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5. ANALYS 
 
 

allbeskrivningen visar att olika intressen påverkar 
redovisningsregleringsprocessen i olika grad vid olika tillfällen. Flera 

av aktörerna i processen beskriver utökningen av ÅRL som en kompromiss 
mellan dessa intressen, något som också stöds i teorin. När olika intressen 
kolliderar menar Gerboth (1973) att rationaliteten och förståndet ligger i att 
kompromissa. Vilka var då dessa intressen som låg bakom de olika 
gruppernas deltagande i processen? 
 
 

5.1 Intressegrupper 

Under processen ser vi att det utkristalliserades fyra intressegrupper som 
med skiljda argument velat påverka processens utfall.  
 
Två intressegrupper agerade för en långtgående reglering. Intressegrupp (1) 
såg att en omfattande miljöinformation skulle vara värdefull som 
beslutsunderlag och intressegrupp (2) menade att en ökad 
informationsgivning skulle vara bra som drivkraft för en miljöanpassning 
av näringslivet. Två grupper agerade mot en reglering. Intressegrupp (3) 
argumenterade att miljöinformation redan följde av ÅRL och intressegrupp 
(4) menade att de ekonomiska konsekvenserna av en reglering skulle bli 
alltför betungade. Gemensamt för intressegrupperna var att de på ett eller 
annat sätt skulle påverkas av regleringen, antingen i positiv eller negativ 
bemärkelse.  
 

 
 

F 

Figur 13 Intressegrupper till en redovisningsreglering 

Redovisningsreglering 

Intressegrupp 1 

Intressegrupp 2 Intressegrupp 4 
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5.1.1 Intressegrupp 1 

Den första intressegruppen framförde argumentet att, ”en omfattande 
miljöinformation är värdefull som beslutunderlag för flera intressenter i 
samhället”. Det var framförallt de finansiella aktörerna bestående av bland 
annat Svenska Bankföreningen och Finansinspektionen, tillsammans med 
Miljödepartementet och Naturvårdsverket som låg bakom denna 
uppfattning. De finansiella aktörerna hade ett intresse av att kvalitetssäkra 
miljöredovisningen och Miljödepartementet var å andra sidan angelägna 
om att få ut sina tankar till en bredare allmänhet. Miljödepartementet var 
också den grupp som initierade regleringsprocessen och experten från 
Naturvårdsverket låg bakom utkasten i Redovisningskommitténs arbete. 
Med hänsyn till de ekonomiska konsekvenser som företagens påverkan på 
miljön kan få för företagen själva såg Naturvårdsverket positivt på att 
inverkan  på  miljön uppmärksammades inom den finansiella sektorn. 
 
Utifrån teorin om ekonomiska konsekvenser kan vi i likhet med Zeff 
(1978) säga att till den del som informationen i de finansiella rapporterna 
används vid ekonomiska beslut kan informationen anses ha ekonomiska 
konsekvenser. De finansiella aktörerna har därmed incitament att bedriva 
lobbying för mer redovisningsinformation. För att förstå de finansiella 
aktörernas argument kan vi använda oss av teorin om ekonomiska 
konsekvenser och erhålla en förklaring till varför argumentationen inte 
inriktar sig mot traditionella redovisningsvariabler. Den information som 
de finansiella aktörerna argumenterade för hänförde sig i stället till deras 
egenintresse, nämligen att ha tillgång till relevant information vid beslut i 
samband med bland annat kreditgivning, riskbedömning och investeringar. 
Synen på redovisningens syfte är utifrån intressegrupp 1 att tjäna som 
underlag för beslut.  
 
 

5.1.2 Intressegrupp 2 

Den andra intressegruppen framförde argumentet att ”en ökad 
informationsgivning är bra som drivkraft för en miljöanpassning av 
samhället”. I första hand företräddes denna åsikt av miljöorganisationerna 
men även aktörer som länsstyrelsen i Skåne samt fackförbundet SACO var 
av denna åsikt. 
 
Zeff (1978) menar att beaktandet av ekonomiska konsekvenser vid 
reglering av redovisning har växt sig allt starkare. Det ligger i tidsandan att 
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hålla institutioner ansvariga för bland annat miljömässiga konsekvenser till 
följd av företagens agerande. Att utomstående intressenter som 
miljöorganisationer försöker påverka redovisningsregleringsprocessen har 
sedan 70-talet blivit allt vanligare. Vi kan förstå aktörernas argument i 
processen genom att använda oss av Zeff: s resonemang om att 
redovisningen, av dessa intressegrupper, har kommit att ses som ett 
instrument för att påverka företagen. Vidare kan vi i likhet med Zeff 
förklara intressegruppens deltagande i processen med att de insett att de 
kan påverka utfallet av en reglering och därigenom erhållit en uppfattning 
att redovisningen är en möjlighet att påverka företagens miljöanpassning.  
 
Utifrån synen att redovisningen är en vara, kan vi förstå att intressegruppen 
ser en möjlighet till reglering på området. I enlighet med Belkaoui: s 
resonemang (2000) existerar, utifrån denna syn, redovisningen för att en 
speciell information efterfrågas. Det motiv som kan antas ligga bakom 
intressegruppens agerande och viljan till reglering kan förklaras med teorin 
om ”public interest” i den meningen att de anser att redovisningen har 
miljömässiga effekter och därmed bör regleras. 
 
 

5.1.3 Intressegrupp 3 

Intressegrupp 3 argumenterade att ”miljöredovisning redan följer av ÅRL”. 
Denna linje drevs främst av redovisningsprofessionen och 
näringslivsorganisationer som inte såg något behov av en utökning av 
ÅRL.  
 
Bakom detta intresse låg en uppfattning att redovisningen inte ska tjäna 
som ett instrument för att påverka hur företagen bedriver sin verksamhet. 
Det poängterades att redovisningens syfte inte är att vara 
”universalinstrument för allehanda politiska ambitioner”. En expert i 
Redovisningskommittén menar att denna grupp enbart är intresserade av 
regleringar som har materiell påverkan på resultat- och balansräkningen. 
Intressegruppens deltagande i processen kan förstås utifrån deras intresse 
av att bibehålla ”status quo”. Förändringar kostar för mycket att genomföra 
och traditionell finansiell information är det som anses relevant. 
 
Argumentationen kan förstås utifrån synen på vad som anses vara 
redovisningens roll. Enligt Solomons (1978, 1991) är redovisningens roll 
att avbilda och att vara neutral är av största vikt. Vi ser att denna 
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intressegrupp vilar på en mer konceptbaserad argumentation. Val av 
standards ska inte styras av politik utan redovisningen ska avbilda den 
ekonomiska verkligheten och det ska finnas ett stöd för standarden i 
redovisningsteorin.  
 
 

5.1.4 Intressegrupp 4 

Slutligen framförde intressegrupp 4 argumenten att ”de ekonomiska 
konsekvenserna blir alltför betungande av en reglering”. Bakom detta 
ställningstagande fanns organisationer med ett företagsperspektiv. 
Argumenten vilade på rena resursbesparingar för företagen.  
 
I tidigare forskning (se bl.a. Watts & Zimmermann, 1978) identifieras 
ekonomiska incitament med ledningens val att utöva lobbying. Vi kan 
förstå att organisationer med ett företagsperspektiv har intresse av att delta i 
regleringsprocessen, eftersom de då kan företräda företagens intressen. 
Detta stöds av York-Kenny & Larsons studie (1993) som menar att 
organisationer utövar påverkan som är till fördel för deras medlemmar. Av 
detta skäl kan vi förstå deras argument att de ekonomiska konsekvenserna 
blir alltför betungande av en reglering. Vi ser att inga enskilda företag har 
utövat lobbying vilket i stort överensstämmer med York-Kenny & Larsons 
studie som konstaterar att få enskilda företag utövade lobbying mot IASB.  
 
 

5.2 Intressenas möjlighet till påverkan 

Innebörden av en reglering sägs vara att styra ett beteende och det är därför 
naturligt att regleringen ska efterlevas. Horngren (1973) och Belkaoui 
(2000) menar att standardsättning är ett socialt beslut där regleringar har 
social eller ekonomisk inverkan på de olika intressegrupperna. Det finns av 
den anledningen enligt Mcdonald & Rutherford (1989) olika motiv till att 
inte följa en standard.   
 
Mathews & Perera (1996) visar på omständigheter som avgör efterlevnaden 
av en standard där två huvudfaktorer är avgörande, acceptans eller 
påtryckningar. Eftersom sanktionssystemet i svensk redovisning är svagt 
utvecklat, ser vi att det saknas flera av de påtryckningsfaktorer som 
Mathews & Perera (1996) redogör för. Därmed blir acceptansen central för 
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att uppnå efterlevnad och faktorer som öppenhet i regleringsprocessen samt 
deltagande av intressen blir därför viktiga.  
 
Intressegrupperna upplever att utökningen av ÅRL har konsekvenser för 
deras intressen. I likhet med Rundfelt (1993), Tutticci et al (1994) och 
Mathews & Perera (1996) anser vi att det finns en risk, att 
regleringsprocessens legitimitet kan ifrågasättas om inte alla intressen är 
representerade. En process som gör intressegrupperna delaktiga ökar därför 
standardens efterlevnad.  
 
Vår fallbeskrivning visar att alla intressena har haft möjlighet till 
inflytanden vid olika tillfällen och i olika forum. Utökningen av ÅRL kan 
därför beskrivas som en öppen process. 
 
 

 
Processen initierades vid miljödepartementet där det fanns en stor politisk 
vilja att utveckla miljöredovisningen. De finansiella aktörerna 
(intressegrupp 1) var drivande och hade kontakt med departementet för att 
få till stånd någon form av reglering. Miljödepartementet hade dock inget 
eget lagförslag, utan regeringen gav Redovisningskommittén i uppdrag att 
utreda frågan. Ingen av de andra intressegrupperna hade ett direkt 
inflytande vi utformningen av kommittédirektivet. 
 
Förutsättningen för att kommittén skulle anta tilläggsdirektivet, var att det 
anlitades en expert för att ”göra jobbet”. Experten kom från 
Naturvårdsverket och kan därför ses som en representant för intresse 1. 
Hon fick en drivande roll i kommittéarbetet genom att presentera olika 
förslag till reglering av miljöredovisning. Som fallbeskrivningen visar 
begränsades dock omfattningen av regleringen under kommitténs arbete. Vi 
kan förstå detta genom att konstatera, i likhet med Jönsson (1985), att 

Figur 14 Intressenas möjlighet till påverkan 
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kommittén var sammansatt av ett flertal individer vars beteende påverkade 
processen. Vilka var då dessa individer?   
 
Redovisningskommittén var sammansatt med en majoritet av företrädare 
för intresse 3 och 4 vilka därmed haft möjlighet till inflytande. Större delen 
av medlemmarna i Redovisningskommittén var formellt tillsatta som 
experter eller sakkunniga och inte som företrädare för sina intressen. Vi ser 
dock i argumentationen och i kommittémedlemmarnas uppfattning om sin 
egen och andras roll i kommittéarbetet att de företräder ett specifikt 
intresse.  Dessutom förekom det att de rådfrågade den organisation som de 
arbetade vid, trots att de inte var valda som representanter. 
Intressebevakning skulle kunna ha lett till stora motsättningar inom 
kommittén. Jönsson (1985) menar att då ett beslutsorgan är sammansatt av 
representanter uppstår svårigheter till följd av intressebevakningen. I vårt 
fall var dock kommittémedlemmarnas intressen förenliga och konflikten 
uteblev.  
 
Slutbetänkandet skickades därefter ut på remissbehandling där alla 
intressen fick möjlighet att lämna synpunkter. Tutticci et al (1994) menar 
att denna form av möjlighet till formell lobbying är viktig eftersom 
standarden kan antas ha ekonomiska konsekvenser. Genom att 
remissinstanserna görs delaktiga ökar regleringsorganets legitimitet. Vi har 
kunnat konstatera att remissinstanserna agerade för att driva igenom sina 
intressen genom att de dels tog ställning för eller emot kommitténs 
slutbetänkande och dels använde sig av stödjande argument. Denna strategi 
är enligt Tutticci et al (1994) användbar för att erhålla en god position för 
möjlighet till påverkan. 
 
Att ha möjlighet till påverkan är dock inte samma sak som att få igenom 
sitt intresse. Möjligheten för olika intressen till påverkan ökar legitimiteten 
för regleringsprocessen men frågan är hur motstridiga intressen kan 
sammanjämkas. 
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5.3 Intressekonflikt i regleringsprocessen 

Vi ser att intressegrupperna som beskrivits ovan kan delas in i de tre 
grupper som Cyert och Ijiri använder i sin modell för intressekonflikter på 
informationsmarknaden; företag, redovisningsprofession och användare. 
Modellen är utvecklad efter amerikanska förhållanden och hänsyn måste 
tas till svenska förutsättningar. Skillnaden att använda modellen i en svensk 
kontext är främst att staten har en starkare ställning än vad som är fallet i 
USA. 
 
Som användare sorterar vi in intressegrupp 1 och 2. Bakom dessa fanns 
finansanalytiker, kreditgivare men framförallt regeringen och 
miljödepartementet. I redovisningsprofessionen sorterar vi in intressegrupp 
3. De representerades i första hand av redovisningsorganisationer som 
avstyrkte en utökad miljöredovisning. Slutligen, i företag finner vi 
intressegrupp 4 som företrädes av organisationer med företagsperspektiv 
vilka även de avstyrkte en utökad miljöredovisning.  
 
Initiativet till den föreslagna regleringen kom från användargruppen. 
Miljödepartementet var pådrivande tillsammans med de finansiella 
aktörerna. Det var också en expert från naturvårdsverket som skrev de 
första, mycket långtgående förslagen om reglering till 
Redovisningskommittén. Intressekonflikten mellan användarna och de 
övriga grupperna blev tydlig i processen.  
 
Kommittén var i stort sammansatt av representanter från 
redovisningsprofessionen och företagen. Till följd av att användarna krävde 
miljöinformation uppmanades kommittén av regeringen, genom ett 
tilläggsdirektiv, att utforma ett utkast till utökningen av ÅRL. 
Redovisningsprofessionen accepterade en viss del av kraven från 
användarna och presenterade ett förslag som av många 
kommittémedlemmar betraktades som en minimilösning. 
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Den slutliga kompromissen är markerad I i figuren. Utifrån Cyert och Ijiris 
(1974) modell anser vi att lösningen av intressekonflikten blev 
användarorienterad.  I regleringsprocessen närmade sig således 
redovisningsprofessionen och företagen användarna genom att godta 
regeringens tilläggsdirektiv och en viss del av de förslag som lämnades av 
experten från Naturvårdsverket. Användargruppen och då särskilt 
regeringen var här i en position att ”kräva” företag och 
redovisningsprofessionen på information. Regeringen misslyckades dock 
att ”dra till sig” företagen och redovisningsprofessionen tillräckligt. Det 
fanns stora områden för konflikterande intressen kvar som processen inte 
kunde lösa, således ett gap mellan ambition och utfall.  
 
 

Figur 15 Lösning av intressekonflikten, bearbetning av Cyert & Ijiris, 1974, s.33 
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5.4 Hur förklarar vi utfallet av intressekonflikten? 

Tidigare resonemang visar att det blev en kompromiss mellan intresse 1 
och intresse 3 och 4. Vi ser dock att utfallet i stort är identiskt med 
kommitténs slutbetänkande. 
 

 
Processen initierades av intresse 1 men i avsaknad av ett eget lagförslag 
lämnade de över uppdraget till Redovisningskommittén. Intressegrupp 1:s  
påverkan på utfallet var att ett kommittédirektiv togs fram. 
 
Tilläggsdirektivet hamnade sedan på Redovisningskommitténs bord. 
Medlemmarna upplevde inte frågan som direkt angelägen och 
förutsättningen för att acceptera tilläggsdirektivet var att någon anlitades 
för att utföra arbetet. Den allmänna uppfattningen inom kommittén var att 
det inte behövdes någon lagstiftning men de ansåg att de var tvungna att 
”gilla läget”. Kommitténs åsikt var att syftet med redovisningen inte var att 
fungera som ett verktyg för politiska ambitioner. Vi har kunnat se att 
kommitténs medlemmar representerar intresse 3 och 4. Det slutbetänkande 
som kommittén presenterade anser vi därmed var ett förslag som låg mera i 
deras ”smak”. 
 
Kommitténs slutbetänkande gick därefter ut på remissbehandling. Vi har 
kunnat konstatera att samtliga intressegrupper funnits representerade bland 
de inkomna remissvaren. Denna del av regleringsprocessen har dock inte 
fått någon påverkan på utfallet. Trots att utövarna av lobbying har använt 
sig av det som enligt Tutticci et al (1994) ger en god position för att 
påverka, nämligen att ge stödjande argument till varför man är för eller 
emot kommitténs slutbetänkande. Kommitténs slutbetänkande var efter 
remissbehandlingen oförändrat.  

Figur 16 Påverkande intressen i regleringsprocessen 
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Hur processen organiseras och hur olika intressen får inflytande vid olika 
faser anser vi följaktligen får stor betydelse för utfallet av en 
regleringsprocess. Belkaoui (2000) menar också att organisationen av 
processen, vem som ska fatta beslut och hur dessa beslut ska fattas får 
betydelse för regleringen. Vi kan se att intressegrupp 1 haft möjlighet att 
påverka i samband med att kommittédirektivet utformades. Samtidigt har vi 
kunnat konstatera att det var Redovisningskommitténs uppgift att arbeta 
fram ett förslag till lagtext och därmed var möjlighet till påverkan stor. 
Eftersom sammansättningen av kommittén var sådan att intresse 3 och 4 
var dominerande anser vi att dessa intressen fick störst påverkan på utfallet. 
Vi ser därmed att en avgörande faktor för utfallet var vilka intressen som 
personerna i kommittén representerade.  
 
Att de inkomna remissvaren inte fick någon påverkan på utfallet kan vi 
delvis förstå genom teorin om ekonomiska konsekvenser. Vi har sett att 
regeringen ansåg det vara önskvärt med en mera omfattande reglering än 
vad kommitténs slutbetänkande föreslog. Att regeringen ändå valde att anta 
kommitténs förslag kan vi förstå genom argumentationen som delvis 
hänfördes till att nyttan av informationen måste vägas mot kostnaden för att 
ta fram den. 
 
Vi kan fastställa att processen är ett utfall av val mellan motsägande 
intressen där de ekonomiska konsekvenserna har fått styra. När det gäller 
vad som anses avgöra val av redovisningsstandard finns det, som vi 
tidigare redogjort för, två perspektiv som står i kontrast till varandra, den 
neutrala synen och den politiska synen. Utökningen av ÅRL anser vi visar 
att vid val av standarder är den politiska synen rådande. Det önskade 
resultatet gav den lämpliga redovisningsprincipen. 
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6. SLUTDISKUSSION 
 
 

egleringsprocesser är en del av ett vidare socialt system. För att 
förklara relationen i detta sociala system mellan regleringsprocesser 

och den ”övriga världen” antar vi ett ”Stakeholders”14 perspektiv. I sin 
ursprungliga form förklarar denna teori vilka intressegrupper som är knutna 
till en organisation. (Deegan, 2001) Vi antar en vidare tolkning och ser 
organisationen som en regleringsprocess.  
 
Med stakeholderperspektivet kan vi identifiera aktörerna i en 
regleringsprocess genom att se till vilka som påverkar eller blir påverkade 
av utfallet av processen. Utifrån denna analys finner vi att det generellt 
finns sju huvudaktörer i en regleringsprocess. Initiativet till en reglering 
kommer från någon av dessa aktörer och utfallet av processen avgörs i en 
kompromiss mellan några av dessa grupper. 
 

 
Beroende på vad som ska regleras är det olika grupper som ser sina 
intressen hotade. Intensiteten i intressekonflikten och incitament till att 
utöva lobbying beror på vilken ”fråga” som behandlas. Motsättningarna är 
sannolikt större och tydligare kring en reglering som har tydliga 
konsekvenser och som upplevs som ”hotfull”. De deltagande parterna och 

                                                 
14 Stakeholders – ett engelskt begrepp för intressegrupper. 

R

Figur 17 Intressegrupper till regleringsprocessen 

Redovisningsreglerings
- processen 

Regleringsspecifika 
intressegrupper 

Anställda –  
fackföreningar 

Företrädare för 
näringslivet 

Investerare 

Allmänheten 

Regeringen 

Redovisnings 
professionen 



 
 

Slutdiskussion 

 72 

intensiteten i deras agerande kommer därför att variera mellan olika 
redovisningsproblem. 
 
Att olika grupper i samhället ges möjlighet att påverka utfallet av 
regleringar kan tyckas behjärtansvärt. Visst är det trevligt att komma 
överens, men är det bra? Lösningen på redovisningsproblem är en produkt 
av parternas kompromissande. Argumenten från parterna varierar från 
reglering till reglering vilket avspeglas i lösningarna. Det vi ser framför oss 
är därmed flera ad hoc-lösningar på redovisningsproblem.  
 
I detta kaos av kompromisser finner vi att processen styrs genom 
sammansättningen av ”folket”. Oavsett inom vilket organ eller forum som 
en redovisningsregleringsprocess tar plats är sammansättningen av de 
enskilda individerna centralt.  
 
Representanter för redovisningsprofessionen är det ”folk” som dominerar 
sammansättningen. Vilka värderingar står då dessa personer för och vad 
betyder det för utfallet? Enligt vår fallbeskrivning och i tidigare forskning 
(se Medley, 1997) framkommer att professionens värderingar har inslag av 
konservatism. Man är osäkerhetsundvikande och endast intresserad av 
händelser som har materiell påverkan på balans- och resultaträkningen. 
Inställning till nya redovisningsområden, som personal- eller 
miljöredovisning, är inte sällan ”it’s not a matter for the accounting 
profession” eller ”not another accounting standard”(Medley, 1997). 
Konsekvensen blir att verkliga förändringar är svåra att genomföra.  
 
De politiska faktorerna i samband med redovisningsregleringar i Sverige 
har kommit för att stanna. Oavsett om processen för framtagandet av 
standarder organiseras så att lösningarna inte längre är ett resultat av en 
kompromiss, kvarstår det faktum att lösningen är till fördel för en part och 
till nackdel för en annan. Det är en princip vi inte kommer ifrån så länge 
det förekommer olika intressen. Oavsett vilken redovisningsfråga som skall 
regleras så existerar alltid olika intressen och därmed olika grupper som har 
något att förlora eller vinna – vem som har makten återstår att se. 
 
Vårt bidrag är att denna uppsats representerar en av de första studierna som 
illustrerar det politiska perspektivet i samband med 
redovisningsregleringsprocessen i en svensk kontext. Dessutom har vi 
medtagit ett jämförande perspektiv, det neutrala, och visat att det politiska 
perspektivet ger en bättre förklaring och förståelse av regleringsprocessen. 
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I likhet med tidigare studier av redovisningsregleringsprocessen har vi 
kunnat konstatera att lobbying och intressemotsättningar förekommer. Till 
skillnad från tidigare studier ser vi dock att den formella lobbyingen, i form 
av remissyttranden, inte får någon stor påverkan på utfallet. Istället ser vi 
att sammansättningen av de personer som skriver utkasten till föreslagen 
”standard” blir avgörande för utfallet.  
 
En förklaring till detta kan möjligen vara att tidigare forskning till stor del 
utförts i USA där de detaljerade redovisningsreglerna tydliggör de 
ekonomiska konsekvenserna. Forskningen i denna typ av kontext har visat 
på fall där lobbyister har lyckats hindra antagandet av standarder. Svensk 
ramlagstiftning och det principbaserade redovisningssystemet, utan stora 
sanktionsmöjligheter, ger inte upphov till samma ”hot” mot företagen. 
Därmed existerar generellt mindre incitament till att utöva lobbying. 
 
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Hur ser det ut i framtiden? Den internationella harmoniseringen av 
redovisningen innebär att ännu fler intressen kommer att mötas. 
 
För att eliminera skillnader mellan internationella och nationella standarder 
har FASB och IASB nyligen enats om att arbeta tillsammans för att 
utveckla jämförbara globala redovisningsstandarder. Målet är att finna 
gemensamma lösningar på specifika redovisningsproblem. Vi ställer oss 
frågande till hur intressekonflikterna i samband med denna harmonisering 
kommer att hanteras. Blir lösningarna tydliga kompromisser eller kommer 
FASB: s rekommendationer att översättas i olika länder?  
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BILAGA 1 
 
Intervjumall 
 
Kommittédirektiv 

1. Vilken anser du var bakgrunden och syftet till regeringens 
tilläggsdirektiv 1996:4 (om miljöinformation)? 

 
2. Fanns det, enligt din uppfattning, några särskilt drivande 

organisationer eller myndighet i Sverige för eller emot en reglering 
av miljöredovisning. 

 
Redovisningskommittén 

3. Hur sammansattes redovisningskommittén - vilka kriterier fanns vid 
valet av ledamöter, sakkunniga och experter? 

 
4. Hur såg kommittéarbetet ut rent praktiskt? antal möten – många eller 

få möten?  
 

5. Hur stor del av Redovisningskommitténs arbete ägnades åt 
miljöredovisningen? – upplevdes frågan som mindre viktig jämfört 
med kommitténs övriga arbete? 

 
6. Fanns en sakkunnig från naturvårdverket med från början av 

kommittéarbetet 1991 eller kom hon in i arbetet i samband med 
tilläggsdirektivet 1996? 

 
7. Vilka aktörer anser ni var drivande i kommittéarbetet? 

 
8. Var Annelie Engströms utkast i maj 1996 det första 

kommittéförslaget, eller fanns det andra? 
 

9. Vilken blev reaktionen inom kommittén av det första utkasten till 
lagtext? 

 
10. Vilka olika åsiktsgrupperingar fanns det inom kommittén? 
 
11. Vilka var de olika motiven som de skilda grupperingarna förde fram? 

 



 

 

12. Fanns det en ”önskan” att nå enighet, kompromissa eller drev var 
och en sin linje? 

 
13. Tror Ni det förekom någon internt lobbying i kommittén?  

 
14. Upplever Ni att kommittén blev utsatt för ”extern” lobbying? 

 
15. Hur fattades beslutet om den slutgiltiga formuleringen av 

betänkandet? (Var det någon som tog initiativet och författade ett 
förslag som sedan kommenterades?) 

 
16. Författades betänkandet utifrån en sammanställning av olika 

argument? 
 

17. Var alla parter överens om kommitténs syn på externredovisningens 
primära syfte: ”att utgöra ett användbart underlag för olika 
utomstående intressenters ekonomiska beslut”.   

 
Remissbehandling 

18. Hur valdes remissinstanserna ut? 
 

19. Vilken betydelse anser ni att remissinstansernas yttranden fick på 
den slutliga lagtextformuleringen?  

 
Proposition 

20. Vilka författar propositionen –  berörda departement? 
 
Lag 

21. Har lagändringen enligt din uppfattning fått den genomslagskraft 
som var regeringens ambition i kommittédirektivet? Om ja/nej 
varför? 

 



 

 

BILAGA 2 
 
 
Remissinstanser för mer långtgående krav 
Statistiska centralbyrån 
Finansinspektionen 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
Naturvårdsverket 
Kemikalieinspektionen 
Koncessionsnämnden för miljöskydd 
Närings- och teknikutvecklingsverket 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Svenska Kommunförbundet 
Landsorganisationen i Sverige 
Sveriges Akademiker Centralorganisation 
Svenska Bankföreningen 
Svenska Fondhandlarföreningen 
Kooperativa förbundet 
Sveriges Ackordcentral 
 
 
 
Remissinstanser som tillstyrkte eller hade inget att invända  
Grossistförbundet Svensk Handel  
Finansbolagens Förening 
Riksrevisionsverket 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 
Göteborgs tingsrätt 
Kammarrätten i Stockholm 
Riksåklagaren 
Rikspolisstyrelsen 
Riksförsäkringsverket 
Finansanalytikernas Förening 
Sveriges Advokatsamfund 
Företagarnas Riksorganisation 
Stockholms Fondbörs AB 
Hovrätten över Skåne och Blekinge 
 



 

 

Remissinstanser som avstyrkte kommitténs förslag 
Tjänstemännens Centralorganisation 
Bokföringsnämnden 
Riksskatteverket 
Statskontoret 
Konkurrensverket 
Patent- och registreringsverket 
Föreningen Auktoriserade Revisorer 
Redovisningsrådet 
Svenska Revisorsamfundet 
Sveriges Industriförbund 
Sveriges Försäkringsförbund 
Byggentreprenörerna 
Sveriges Fastighetsägareförbund 
Sveriges Redareförening 
Svenska Handelskammarförbundet 
Sveriges Köpmannaförbund 
Skogsägarnas Riksförbund 
 



 

 

BILAGA 3 
 
Intressegrupp 1 ”En omfattande miljöinformation är värdefull som 
beslutsunderlag för flera intressenter i samhället” 
 
Miljödepartementet 
Finansinspektionen 
Svenska Bankföreningen 
Naturvårdsverket 
Sveriges Ackordcentral 
Statistiska Centralbyrån 
Svenska fondhandlarföreningen 
Landsorganisationen i Sverige 
Kooperativa förbundet 
 
 
Intressegrupp 2 ”En ökad informationsgivning är bra som drivkraft för en 
miljöanpassning av samhället” 
 
Kemikalieinspektionen 
Koncessionsnämnden för miljöskydd 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
Länsstyrelsen i Skåne 
Sveriges Akademikers Centralorganisation 
Närings- och teknikutvecklingsverket 
Svenska kommunförbundet 
 
 
Intressegrupp 3 ”Miljöredovisning följer redan av ÅRL” 
 
Bokföringsnämnden 
Redovisningsrådet 
Föreningen Auktoriserade Revisorer 
Svenska Revisorsamfundet 
Sveriges Industriförbund 
Riksskatteverket 
Statskontoret 
Sveriges Försäkringsförbund 



 

 

Byggentreprenörerna  
Sveriges Fastighetsägareförbund 
Sveriges Redareförening 
Skogsägarnas Riksförbund 
Tjänstemännens Centralorganisation 
Sveriges Köpmannaförbund 
 
Intressegrupp 4 ”De ekonomiska konsekvenserna av en utökad 
informationsgivning skulle bli alltför betungade” 
 
Svenska handelskammaren 
Patent och registreringsverket 
Konkurrensverket Indelning av intressegrupper 
 


