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Sammanfattning 

Titel: Varför miljöredovisa? – En studie av tre svenska skogsindustriföretags 

motiv till att miljöredovisa 

  

Författare:   Susanne Engborg och Julia Jonsson 

 

Handledare:   Bengt Bengtsson 

 

Nyckelord:  Miljöredovisning, skogsindustriföretag, positiv redovisningsteori, 

legitimitetsteori, intressentteori. 

 

Syfte:  Syftet med studien är att analysera och förklara tre svenska 

skogsindustriföretags motiv till att miljöredovisa under perioden 2000 

till 2009. 

Frågeställningar: För att uppfylla studiens syfte har två forskningsfrågor ställts upp, den 

första syftar till att ta reda på hur innehållet i miljöredovisningarna har 

förändrats medan den andra frågan utreder vad förändringarna kan bero 

på.  

 Hur har de tre studerade företagens motiv till miljöredovisning 

förändrats under den studerade perioden? 

 Hur går det att förklara förändringarna i företagens 

miljöredovisningar utifrån positiv redovisningsteori, legitimitetsteori 

och intressentteori? 

Teori: Inom redovisningsteoriområdet ryms olika perspektiv som förklarar 

företags motiv att miljöredovisa. I uppsatsen används positiv 

redovisningsteori, legitimitetsteori samt intressentteori.     

  

Empiri:  Empirin består av innehållsanalys av VD:ns ord ur miljöredovisningar 

från tre svenska skogsindustriföretag under åren 2000 till 2009. 

 

Resultat: Slutsatserna visar att motiven till miljöredovisning går att förklara med 

företagslednings och ägares självintresse, en vilja från företagen att 

legitimera sin verksamhet samt intressenternas roll i att skapa incitament 

för miljöredovisning. Intressenternas påverkan återfinns i samtliga 

teorier och utgör således en central roll för att skapa motiv till företagen 

att miljöredovisa. Intressentsfären utökas under åren från att främst bestå 

av aktieägare och kunder till att även omfatta lokala intressenter, 

miljöorganisationer och andra typer av intressenter som inte har en direkt 

relation till företagen.  
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Ordförklaringar 

Ethisphere-Institute – är ett institut som rangordnar företag utifrån etiskt arbete och utser varje år 

‖Världens mest etiska företag‖. Institutet har ett forum där universitet, institutioner och 200 företag 

medverkar. (Ethisphere-Institutes hemsida, 2010)  

GRI – Global Reporting Initiative är en nätverksbaserad organisation som består av ett antal 

näringslivsanknutna intresseorganisationer som gått samman och skapat ett ramverk för 

hållbarhetsredovisning. Nätverket bildades i slutet av 1990-talet med målet att utveckla och 

harmonisera hållbarhetsredovisningen globalt (Ljungdahl, 1999). GRI är ett frivilligt ramverk som 

många företag idag väljer att använda som standard för sin hållbarhetsredovisning.  År 2009 var 

Sverige första land i världen att lagstadga om att statligt ägda företag skall hållbarhetsredovisa och 

följa GRI. (Larsson, 2008) 

FN:S Global Compact – är ett initiativ som togs i samband med World Economics Forum i Davos 

1999.  Initiativet består av 10 principer inom fyra områden, miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter 

samt bekämpning av korruption. Genom att skriva under FN:s Global Compact åtar sig företaget att 

stå för principerna samt förena dem i sin företagsstrategi. (Regeringskansliets hemsida, 2010)  

ISO 14001 – ISO står för ‖International Organization for Standardization‖ och är en organisation som 

utarbetar standarder inom olika områden. ISO 14001 är ett miljöledningssystem vilket är utformat för 

att rationalisera och förbättra miljöarbetet. (International Organization for Standardizations hemsida, 

2010) 

EMAS – ‖Eco Management and Audit Scheme‖ är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. 

EMAS är baserat på ISO 14001 och är en symbol för att företaget publicerar en godkänd 

miljöredovisning. Det primära syftet är att utöver de krav lagen ställer stimulera företag att 

vidareutveckla sitt miljöarbete på ett systematiskt och enhetligt sätt. (EMAS hemsida, 2010) 

FSC – är en förkortning av ‖Forest Stewardship Council‖, vilket är en global och oberoende 

organisation som utvecklar regler och rekommendationer. FSC verkar för socialt ansvarstagande, 

ekonomisk livskraft och att världens skogar ska brukas miljöanpassat. Genom att certifieras av FSC 

får företaget använda FSC:s varumärke, vilket garanterar att produkten kommer från ansvarsfullt 

brukade skogar. (FSC Sverige hemsida, 2010) 

FTSE4good – är ett index som uppmärksammar företag vilka arbetar med miljö och sociala frågor. 

Indexet ska reflektera företags sociala och miljömässiga aktiviteter och utesluter företag inom tobaks- 

och kärnkraftsindustrin. Kriterier FTSE4Good väljer att studera är bland annat klimatförändringar, 

mänskliga rättigheter och miljömässig hållbarhet. (FTSE4good hemsida, 2010) 

DJSI – är en förkortning av ‖Dow Jones Sustainability Index‖ och är ett index som ska hjälpa till att 

utvärdera företag som arbetar med hållbarhetsfrågor för att investerare ska kunna diversifiera sina 

portföljer. Materialet som utvärderas är bland annat företags miljöredovisningar. (Sustainability Index 

hemsida, 2010)  
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1. Inledning 
I inledningsavsnittet presenteras bakgrundsinformation om miljöredovisning, problematisering kring 

fenomenet miljöredovisning, uppsatsens syfte, metod, urval, metodkritik, avgränsningar samt tidigare 

forskning. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
På 1960-talet var miljöpåverkan främst ett ämne för forskare och vetenskapsmän men under 1970-

talets slut började medvetenheten sprida sig ut i samhället (Larsson, 1997). Inför FN:s klimatkonferens 

år 1992 publicerade World Commission on Environment and Development år 1987 rapporten ‖Our 

common future‖ som formade begreppet ‖hållbar utveckling‖ gällande social, ekonomisk och 

miljömässig hänsyn (Deegan & Unerman, 2006). Rapporten handlar om att använda jordens resurser 

klokt och att kunna tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet 

att tillfredsställa sina behov. (Shrivastava & Harts, 1995). Idag har miljön en central roll i samhället 

och senast i december 2009 träffades världens länder i Köpenhamn för att diskutera miljöfrågan 

(Dagens Nyheter, 2009-12-17). Fokus på miljön på politisk nivå sker genom uppsatta klimatmål, 

utsläppsrätter, energiskatter och andra styrmedel, vilket även påverkar organisationer på företagsnivå. 

Kolk och Tudler (2010) uppmärksammar detta och menar att företag idag förväntas bidra till hållbar 

utveckling i sin verksamhet. I och med att förväntningarna på företagen växer, ökar behovet av 

transparens i verksamheten, vilket leder till att företagen väljer att redovisa sitt miljöarbete (Larsson, 

1997).  I en artikel som publicerades 2008 i Dagens Industri hade, enligt PR-byrån Hallvarsson & 

Halvarsson, så många som 78 av Sveriges 100 största företag hållbarhetsavsnitt i sin redovisning 

(Dagens Industri, 2008-05-13). 

I Sverige tillkom år 1999 krav i Årsredovisningslagen att vissa företag måste upplysa om 

verksamhetens miljöpåverkan i förvaltningsberättelsen. Kraven gäller företag som är tillstånds- och 

anmälningspliktiga enligt miljöbalken (ÅRL 6:1). Utöver kraven från ÅRL väljer dock många företag 

att redovisa ytterligare frivillig miljöinformation, en utveckling som Artsberg (2003) noterade redan 

under 1990-talet innan miljökraven i ÅRL infördes. Utvecklingen har gått från kortfattade 

redogörelser i förvaltningsberättelsen till mer omfattande och självständiga miljörapporter (Artsberg, 

2003). 

Miljöredovisning har därmed ökat stadigt både gällande antal företag som redovisar och 

redovisningens omfattning i varje enskilt företag (Ljungdahl, 1999, Dagens Industri 2008-05-13). 

Artsbergs (2003) notering att utvecklingen började redan innan ÅRL:s miljöregler infördes tyder på att 

det inte är lagar och regler som i första hand styrt förändringen. Frågan som då uppkommer är: vad 

har styrt förändringen de senaste åren? Redovisning är kostsamt och varje ytterligare tillägg i och 

utveckling av redovisningen innebär en kostnad för företaget. Kostnaden består enligt Broberg et al. 

(2009) av dels kostnader för framtagande och publicering av informationen och dels av 

exponeringsrisker som uppstår genom ökad transparens. Redovisning av detaljerad information om 

miljöfrågor kan således utgöra underlag för kritiker till verksamheten och även avslöja 

konkurrensfördelar (Ljungdahl, 1999). Vid beslutsfattande förväntas företag agera rationellt och ta 

beslut som maximerar nyttan för verksamheten, vilket innebär en avvägning mellan kostnad och nytta 

(Eriksson- Zetterquist et al. 2005).   

Eftersom företagen väljer att ta en extra kostnad för att redovisa frivillig information måste 

miljöredovisningen följaktligen innebära någon slags nytta för företagen. Adrem och Cormier et al. 

(1999; 2005; i Broberg et al. 2009) beskriver redovisning som ett komplext fenomen som inte kan 

förklaras med endast ett svar eller en teori. Då motiven till miljöredovisning är komplexa måste 
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miljöredovisningens funktion för företagen studeras utifrån de faktorer som påverkat företagets 

ställningstagande. Gray (1995; Broberg et al. 2009) menar att teorier inte ska ses som konkurrerande 

utan som kompletterande för att ge en mångfacetterad bild av ett komplext fenomen. Inom 

redovisningsteoriområdet ryms olika perspektiv som förklarar varför företag väljer att redovisa 

information.  Watts och Zimmerman (1978, 1979, 1986; i Broberg et al. 2009) har utvecklat ‖positive 

accounting theory‖ som utgår från tanken att egenintresset styr beslut angående redovisning. Fokus 

ligger på individer både innanför och utanför organisationen, vilka fokuserar på sitt egenintresse. Ett 

alternativ till ‖positive accounting theory‖ är de systemorienterade teorierna som istället för att 

fokusera på individen ser till företaget i sin kontext. Huvudtanken är att organisationen influerar och 

influeras av samhället i vilket det är verksamt. Inom de systemorienterade teorierna återfinns 

legitimitetsteori som utgår ifrån att företag söker legitimitet för sin verksamhet i samhället och 

intressentteori vilken framhåller intressenter som påverkansfaktorer för företagets agerande. (Deegan 

& Unerman, 2006) 

För att studera vad som påverkat redovisningen över tid är det relevant att studera en bransch som har 

stor miljöpåverkan och en historia av miljöredovisning. Enligt Artsberg (2003) har företag med stor 

miljöpåverkan en mer utvecklad miljöredovisning och i sammanhanget finner vi skogsindustrin vara 

en representativ bransch då miljöpåverkan och arbete med hållbar utveckling i branschen är stor. Via 

branschorganisationen Skogsindustrierna har gemensamma mål för hållbar utveckling arbetats fram. 

Målen berör dels att energieffektivisera industrin men även att reducera koldioxidutsläpp. 

Skogsindustrin är en viktig bransch för Sverige och står för 11 % av Sveriges export och är därmed 

världens näst största exportör efter Kanada av papper, pappersmassa och sågat timmer. I Sverige finns 

ett flertal skogsindustriföretag bland annat Stora Enso, SCA, Holmen, Billerud och Rottneros 

(Skogsindustrierna, 2008). För att möjliggöra slutsatser om de största skogindustriföretagen i Sverige 

har vi valt att studera tre noterade koncerner på Stockholmsbörsens stora lista: SCA, Holmen och 

Stora Enso.    

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att analysera och förklara tre svenska skogsindustriföretags motiv till att 

miljöredovisa under perioden 2000 till 2009. 

För att uppfylla studiens syfte har två forskningsfrågor ställts upp, den första syftar till att ta reda på 

hur innehållet i miljöredovisningarna har förändrats medan den andra frågan utreder vad 

förändringarna kan bero på.  

 Hur har de tre studerade företagens motiv till miljöredovisning förändrats under den studerade 

perioden? 

 Hur går det att förklara förändringarna i företagens miljöredovisningar utifrån positiv 

redovisningsteori, legitimitetsteori och intressentteori?  
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1.3 Metod 
För att uppfylla studiens syfte genomförs en dokumentstudie av miljöredovisningar från de tre aktuella 

företagen mellan åren 2000 till 2009. För att få jämförbara samt relevanta data är det av största vikt att 

det empiriska materialet är bestående, varför datainsamling via tryckta källor är att föredra 

(Denscombe, 2000). Miljöredovisningarna ger en ögonblicksbild av företagens förhållanden för det 

aktuella året och är inte påverkbara efter publiceringsdatum. Vi har valt att studera förändringen av 

miljöredovisningarna i skogindustriföretag utifrån verkställande direktörens (VD) förord i 

miljöredovisningarna. VD:ns ord innehåller en översiktlig bild av vad redovisningen innehåller och tar 

upp viktiga händelser under året samt de delar företaget vill lägga extra fokus på. Vi har valt att 

studera VD:ns ord över en tioårsperiod, vilket är en rimlig tidsperiod för att kunna urskilja 

förändringar och utvecklingsriktning av motiv till miljöredovisningen. Utgångspunkten är år 2009, 

vilket är den senast producerade miljöredovisningen från företagen och åren som studeras blir 

följaktligen 2000 till 2009. Då företagens miljöredovisningar är offentliga dokument, tillgängliga att 

ladda ner på internet, samt att syftet inte berör känsliga områden behöver inte konfidentialitet beaktas.      

Empirin, bestående av VD:ns ord i miljöredovisningarna i samtliga företag under perioden 2000 till 

2009, bearbetas med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Bryman & Bell, 2005). Innehållsanalysen 

består av närläsning av det empiriska materialet där specifika frågor ställs till texten. Frågorna bygger 

på de teorier som presenteras i referensramen och är inriktade på att identifiera företagens motiv till att 

miljöredovisa. Innehållsanalysen är en tolkning som bygger på ett hermeneutiskt synsätt där syftet är 

att tolka VD:ns ord utifrån kontexten. Det är således inte ordens i sig som ska tolkas utan innebörden i 

dem (Bryman & Bell, 2005; de Monthoux, 2008). 

För att innehållsanalysen ska ge en så bra återspegling av innehållet som möjligt måste systematik 

beaktas vid genomförandet (Bryman & Bell, 2005). Utförliga och specificerade frågor ställer upp en 

ram för tolkningsarbetet och åskådliggör innehållsanalysens kärna och utformning. Frågorna som 

ställts till texten återfinns i Bilaga 1. Med tydliga definitioner och kriterier ökar trovärdigheten i 

bedömningen och gör även att studien kan replikeras och samma resultat uppnås. Vi är dock medvetna 

om att bedömning av dokumentinnehåll aldrig kan bli objektivt eftersom bedömarens subjektivitet 

alltid genomsyrar arbetet.  

Vi har inledningsvis tolkat det empiriska materialet utifrån de uppställda frågorna självständigt, på var 

sitt håll, för att sedan jämföra resultaten. Dubbelkodningen av materialet säkerställer att hela materialet 

har tolkats utifrån samma premisser, vilket gör det möjligt att replikera studien och uppnå ett liknande 

resultat (Bergström & Boréus, 2000). I stor utsträckning har våra tolkningar överensstämt med 

varandra men i de fall tolkningarna skilt sig åt har vi omarbetat och förtydligat de aktuella frågorna 

som ställts till texten och på så vis förfinat vår innehållsanalys. Svaren på frågorna har noterats 

löpande i texten under närläsningen för att sedan sammanställas och analyseras i empiri- och 

analysavsnittet. Empiri och analys utgör ett gemensamt avsnitt med anledning av att tolkningen av 

empirin gjorts utifrån de redovisningsteoretiska perspektiv som presenteras i referensramen.   

1.4 Urval 
Då syftet med studien är att analysera och förklara motiv till miljöredovisning under en tioårsperiod är 

det relevant att studera en bransch där miljöredovisning varit förekommande under en längre tid. 

Skogsindustrin bedriver verksamhet med stor miljöpåverkan och har enligt Larsson (2008) 

miljöredovisat under en längre tidsperiod, vilket gör branschen till ett lämpligt studieobjekt. Broberg 

et al. (2009) visar i empirisk forskning att stora företag har större behov av externt kapital och utsätts 

även för större tryck från media och allmänhet, vilket gör att storleken på företag är positivt korrelerad 
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med omfattningen av frivillig redovisning. Till hjälp för att hitta stora skogsindustriföretag används 

stora listan på Stockholmsbörsen som underlag. För att få ett representativt empiriskt material till 

studien väljs samtliga tre skogsindustriföretag på stora listan (Stora listan Stockholmsbörsen, 2010) 

SCA, Holmen samt Stora Enso.  

1.5 Metodkritik 
Det kan ifrågasättas huruvida VD:ns ord ger tillräcklig grund för att bedöma påverkan på hela 

miljöredovisningen. Vi anser dock mot bakgrund av att VD:n är ytterst ansvarig för företagets löpande 

verksamhet, där ansvaret för miljöredovisningen ingår, att det empiriska materialet är tillräckligt för att 

kunna säga något om vad som påverkat redovisningen. VD:ns ord har i tidigare forskning (Jonäll, 

2009) använts på liknande sätt, vilket styrker att det är en central del i redovisningen som är lämplig i 

syfte att studera motiv till företagens agerande.   

En nackdel med kvalitativ innehållsanalys vid jämförande studier kan vara att alla förändringar inte 

fångas upp av analysen. De frågor som väljs utifrån referensramen präglas av subjektiv tolkning samt 

av val och bortval, vilket medför att vissa förändringar kan falla igenom (Bergström & Boréus, 2000). 

För att reducera problemet har VD:ns förord, i enlighet med Bergström och Boréus, inledningsvis lästs 

på en övergripande nivå för att skapa kännedom om materialets innehåll. Genom kännedomen om 

materialet har ett relevant val av frågor kunnat göras så att analysen speglar innehållet på bästa sätt.    

1.6 Avgränsningar 
År 2002 har VD:ns ord i SCA formen av en intervju där VD:n svarar på frågor ställda av Paul Kaye, 

consultant editor på ENDS Environmental Daily. På grund av att innehållet påverkats av de ställda 

frågorna från intervjuaren gör avvikelsen i innehållet att vi valt att utelämna SCA år 2002 från 

innehållsanalysen. Även Stora Enso har en avvikande disposition år 2007 och 2008, då VD:ns ord inte 

återfinns i miljöredovisningarna och utelämnas därför också i innehållsanalysen.   

Studien begränsas till de motiv till miljöredovisningen som vi utifrån de tre valda teoriområdena ansett 

vara mest relevanta. Följaktligen kan det finnas fler förklaringar till redovisningens motiv men som vi 

bedömer är av underordnad betydelse. Inom det systemorienterade teoriområdet ryms legitimitetsteori, 

intressentteori och institutionell teori. Studien innefattar inte institutionell teori, vilken utgår ifrån att 

företagsledningen utsätts för påtryckningar från omgivande normer för att ändra eller anpassa frivillig 

redovisning (Deegan & Unerman, 2006). Vi anser att institutionell teori inte ytterligare bidrar till att 

svara på vår huvudfråga då den till stora delar innefattas i intressent- och legitimitetsteori.   

1.7 Tidigare forskning 
Den första svenska avhandlingen om miljöredovisning är Fredrik Ljungdahls (1999) avhandling 

‖Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, begrepp, orsaker‖. Ljungdahl omnämns 

även som den förste att doktorera inom miljöredovisningsområdet (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

Ljungdahls studie syftar till att öka förståelsen för hur och varför miljöredovisningen utvecklas i 

svenska börsbolag. I avhandlingen framkommer att förändringar i miljöredovisningen kan ses som 

‖nedifråndrivna‖ och att det är redovisningsproducenterna som är aktiva i utvecklingen av 

redovisningen istället för redovisningsprofessionen. Då miljöredovisning till stor del är frivillig och 

‖nedifråndriven‖ menar Ljungdahl att det är ett bra exempel på hur redovisning, utan krav från lagar 

och regler, kan utvecklas. Ljungdahls bidrag ligger i att han genom sin studie sett att företagens 

branschtillhörighet och storlek påverkar miljöredovisningen. Hur aktiva företagsledningar varit i 

frågan kring miljöredovisning anses också påverka, företag som har en aktiv hållning till att redovisa 
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information bidrar till att utveckla miljöredovisningen medan passiva företag implementerar 

miljöredovisning först när det blivit norm.   

En annan svensk avhandling, skriven av Karin Jonäll (2009) behandlar bilden av det ‖goda företaget‖ 

utifrån en studie av VD:ns ord i tre svenska storföretag under åren 1965-2007. Jonäll studerar VD:ns 

ord och analyserar hur företaget presenteras via förordet i årsredovisningar. Hon menar att förordet i 

årsredovisningen är en summering av året som gått och ett sätt att diskutera företagets aktiviteter och 

prestationer. VD:ns ord återger inte bara en ekonomisk aspekt utan även både juridisk och etisk. 

Utifrån den etiska aspekten kan således avhandlingen ses som tidigare forskning till denna uppsats, då 

miljöredovisning och förordet till miljöredovisningen kan ses som en summering av det gånga året och 

presentera företagets inställning till miljöredovisning.    

2. Referensram 
I referensramen presenteras först hur redovisningen kan ses som en socialt konstruerad aktivitet. 

Därefter presenteras tre redovisningsteoretiska områden: positiv redovisningsteori, legitimitetsteori 

samt intressentteori. Varje teoriavsnitt mynnar ut i frågeställningar som senare kommer att utgöra 

grund för analys av empirin. 

2.1 Teoretisk bakgrund 

2.1.1 Redovisning och samhälle 
Inom organisationsteori ses organisationen som en social konstruktion (Eriksson- Zetterqvist et al. 

2006) och organisationens roll kan enligt Scott (1992) inringas utifrån tre komplementära definitioner. 

I det rationella systemet är organisationer formaliserade och kollektivt orienterade med specifika mål 

medan organisationer i det naturliga systemet ingår i ett socialt system, söker överlevnad samt kämpar 

mellan konsensus och konflikt. Den sista definitionen är det öppna systemet där:  

“Organizations are systems of interdependent activities linking shifting coalitions of participants; the 

systems are embedded in – dependent on continuing exchanges with and constituted by – the 

environment in which they operate.” (Scott 1992; i Eriksson- Zetterqvist et al. 2006 s.12) 

Företag kan därmed inte ses som slutna enheter utan som en del i ett öppet system. Företags aktiviteter 

kan således ses som sociala aktiviteter och enligt Guthrie och Parker (1990; i Deegan och Unerman, 

2006) kan externredovisning, där redovisning av miljöarbete ingår, inte ses som neutrala dokument 

utan som en produkt mellan företag och det omgivande samhället. Även Deegan och Unerman (2006) 

styrker att företag och företags redovisning har koppling till omvärlden. Genom ett systemorienterat 

perspektiv menar de att företag är influerade och influeras av samhället som det verkar i. Gray (1992) 

placerar den miljömässiga och sociala redovisningen i ett större perspektiv än Deegan och Unerman 

och beskriver att systemperspektivet har haft en stor influens över både ekologi och miljövård. Gray 

beskriver världen med utgångspunkt i att vårt habitat jorden endast utgör en del i ett stort och öppet 

system, det vill säga universum.  

Historiskt sett är redovisning en aktivitet och ett resultat av överlämning av information från ledning 

eller affärsman till företagets ägare. Företagets samtliga tillgångar och skulder ägdes av ägaren och 

redovisningen gick ut på att avrapportera den finansiella ställningen till ägaren. Idag kan förhållandet 

se annorlunda ut och företag kan uppfattas som självständiga enheter där redovisningen inte sker i 

huvudsak till ägaren/ägarna eller ledningen, utan till företagens andra intressenter. (Deegan & 

Unerman, 2006)  
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2.1.2 Miljöredovisning - en del av hållbarhetsredovisning 
Miljöredovisning kan ses som en del av begreppet hållbarhetsredovisning. Förutom miljöredovisning 

innefattar hållbarhetsredovisning även ekonomisk och social redovisning, vilket går att härleda till det 

Elkington (1997; i Deegan & Unerman, 2006) benämner som triple bottom line. Med begreppet menar 

Elkington att endast en summering av det ekonomiska resultatet (single bottom line) inte är tillräckligt 

för att kunna utvärdera företaget utan att det behövs två summeringar till vilket den sociala och 

miljömässiga redovisningen utgör. Åstadkoms balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

ansvar kan företagen uppnå hållbar utveckling av verksamheten (Deegan & Unerman, 2006). 

Miljöredovisningen utgör således en av tre viktiga delar för företagens hållbara utveckling.  

 
Figur 1. Illustration av Triple Bottom Line, Elkington (1997; i Deegan & Unerman, 2006) 

2.2 Positiv redovisningsteori 
Positiv teori innefattar teorier vars syfte är att förklara och förutsäga ett specifikt förekommande 

fenomen.  Teorierna kan jämföras med normativa teorier som istället tjänar till att utreda och beskriva 

vilken metod som bäst tjänar sitt syfte. Den normativa teorin kan förespråka någon metod eller 

tillämpning som avviker från existerande praxis medan positiv teori beskriver den‖ reella 

verkligheten‖. Anledningen till att företag väljer, till stor del frivilligt, att miljöredovisa hänger 

samman med att det i den reella verkligheten återfinns någon slags nytta i att blotta information av det 

slaget. Positiva teorier rymmer flera olika teorier inom redovisningsområdet exempelvis 

legitimitetsteori, intressentteori och positiva redovisningsteorier.  Watts och Zimmerman har haft en 

betydande roll för den gren av positiv teori som Deegan och Unerman (2006) benämner som positiv 

redovisningsteori (positive accounting theory), vilken förklarar varför företag väljer ett sätt att 

redovisa på framför ett annat. Förekomsten av frivillig miljöredovisning är beroende av att 

företagsledningen gör valet att redovisa extra information utöver den lagstadgade. Positiv 

redovisningsteori kan därför utgöra en del av förklaringen till företagsledningens val att redovisa extra 

miljöinformation. Grundtanken i positiv redovisningsteori är att alla individer drivs av ett egenintresse 

och därför tar beslut baserade på att maximera den egna nyttan. Företagsledning och ägare är ofta 

separerade i företag, varför det kan uppstå en konflikt mellan de båda parternas intressen. (Deegan & 

Unerman, 2006) 

2.2.1 Agentkostnader 
Företag interagerar med olika grupper och individer som påverkar kostnader och transaktioner i olika 

avseenden. Interaktionen kan ske mellan exempelvis ägare och företagsledning eller mellan långivare 
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och företagsledning. Till följd av separationen mellan ledning och ägande uppstår en risk att ledningen 

agerar i egenintresse istället för att sörja för företagets framgångsmaximering, vilket ger upphov till så 

kallade agentkostnader. (Deegan & Unerman, 2006) Enligt Jensen och Meckling (1976) är det 

företagsledningen som får bära agentkostnaderna genom minskat förtroende i form av lägre monetär 

ersättning. Enligt positiv redovisningsteori hittar organisationer mekanismer för att sammanföra ägares 

och företagslednings egenintressen genom exempelvis kontrakt mellan parterna, bonussystem eller att 

ledningen får ägarandelar i företaget. Som en följd av att företagsledningen kontrolleras genom ovan 

nämnda mekanismer skapas incitament för ledningen att försöka övertyga ägarna om att ledningen inte 

agerar i eget intresse utan företagets intressen tillgodoses i första hand. (Deegan & Unerman, 2006) Ett 

sätt att skapa förtroende för ledningen är att publicera mer information till ägarna (Watson et al. 2002; 

i Broberg, 2009). Enligt Hines (1988) kan redovisning inte ses som ett neutralt och objektivt dokument 

utifrån ett antagande om maximering av egennyttan. De parter som är involverade i framtagandet av 

redovisningen väljer utifrån egna preferenser vilka delar av företagets verksamhet som ska redovisas 

och hur det ska ske.  Någon form av miljöarbete förekommer i många företag men omfattningen av 

den miljöspecifika redovisningen är något som enligt Hines tankesätt i första hand påverkas av 

företagsledningens egenintresse av att redovisa informationen.  

2.2.2 Effektivitets- och opportunistiskt perspektiv 
Inom positiv redovisningsteori benämns användningen av mekanismer, som sätts in för att göra 

processer i företagen så kostnadseffektiva som möjligt, effektivitetsperspektiv. Det opportunistiska 

perspektivet syftar istället till processer som sker efter att mekanismerna satts in. ‖Agenterna‖, det vill 

säga företagsledningen, strävar trots mekanismerna efter att alltid maximera sin egen välfärd och kan 

göra det genom att anta fördelaktiga redovisningsprinciper och välja vilken typ av information som 

ska redovisas. Genom att välja huruvida frivillig miljöinformation ska redovisas och i vilken 

omfattning kan företagsledningen minska verkningen av de mekanismer som ägarna satt in för att 

kontrollera ledningens självintresse. (Deegan & Unerman, 2006) 

2.2.3 Politiska kostnader 
Företag övervakas och granskas kontinuerligt av olika grupper i samhället till exempel staten, 

anställda, kunder eller miljöorganisationer. I synnerhet större företag betraktas som maktfulla på 

marknaden och utsätts därför i större utsträckning för granskning från omgivningen. Genererar företag 

stora vinster skapar det anledning för omgivningen att ifrågasätta huruvida företagen bidrar med 

tillräckligt stor del tillbaka till det gemensamma samhället. Miljön är ett exempel på en gemensam 

resurs som företag kan använda i eget vinstsyfte och som därför företag förväntas ta ett visst 

samhälleligt ansvar för. Anser inte omgivningen att företaget uppfyller förväntningarna gällande 

miljöarbete resulterar det i påtryckningar som kan leda till exempelvis högre skatter eller bojkott av 

företagets produkter. De negativa effekter som uppkommer leder till kostnader som Watts och 

Zimmerman (1978; i Deegan & Unerman, 2006) benämner som politiska kostnader. Ness och Mirza 

(1991) menar att omfattningen av redovisningen i företag styrs av risken för politiska kostnader. 

Företag tillhandahåller miljöredovisningar i syfte att minska framtida värdeöverföringar från företaget 

i form av till exempel höjda skatter eller minskad försäljning. Naturligt följer att företag med stor 

miljöpåverkan tenderar att redovisa mer miljöinformation då risken för politiska kostnader är stor, 

vilket Ness och Mirzas (1991) studie visar.  

Positiv redovisningsteori belyser betydelsen av företagsledningens och ägarnas självintresse för vilka 

val företaget gör angående miljöredovisningen. Ledningens och ägarnas självintresse utgör incitament 

för att minska kostnader i form av agentkostnader och politiska kostnader, vilket styr omfattning och 
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innehåll i den frivilliga miljöredovisningen. Utifrån positiv redovisningsteori kommer följande frågor 

att ställas mot empirin och vara föremål för analys: 

 Betonar företaget via redovisningen att de gör ytterligare miljöinsatser utöver sin 

egen miljöpåverkan, det vill säga ger tillbaka mer till samhället? 

 För företaget en öppen dialog med omgivningen i syfte att minska politiska 

kostnader? 

2.3 Legitimitetsteori och intressentteori - två teorier inom en 

gemensam referensram 
Legitimitetsteori och intressentteori utgör delar inom den politiska teorin där samhälle, politik och 

miljö inte går att separera utan bör ses som kompletterande delar. Den politiska teorin är indelad i en 

klassisk och en bourgeois del. Inom den klassiska delen sätts klassintressen, strukturella konflikter och 

orättvisor i fokus för analyserna, medan den delen som klassas som bourgeois ignorerar dessa element 

eftersom världen genom det perspektivet i grunden uppfattas som pluralistisk. Den politiska teorin 

kommer inte att behandlas explicit och bör för denna uppsats inte ses som en egen teori utan som en 

referensram där legitimitetsteori och intressentteori ingår. (Deegan & Unerman, 2006) Företag 

behöver behandla krav från intressenter och genom det legitimera företagets verksamhet. 

Intressentteori och legitimitetsteori går därmed in i varandra och kompletterar varandra i att förstå 

varför redovisningen ser ut som den gör och vilka motiv som ligger bakom. (Ljungdahl, 1999) 

2.3.1 Legitimitetsteori 
Suchman (1995) beskriver legitimitet på följande vis: 

”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 

proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and 

definitions.” (Suchman, 1995 s. 574)  

 

Utifrån Suchmans (1995) definition går det att förklara att legitimitetsteorin utgår från att företag vill 

försäkra sig om att uppfattas som att de har rätt att, utifrån de normer som finns, verka i samhället. 

Företags legitima skäl att verka i samhället har blivit allt mer väsentliga då förväntningarna från 

samhället blir allt större. Det primära ligger i de etiska aspekterna och med det blir frågorna hur 

företaget sköter exempelvis sitt miljöåtagande relevanta. Legitimitet för företagens handlingar fås 

endast av samhället och rätten att verka i samhället erhålls endast om de stämmer överens med de 

socialt konstruerade normerna och värderingarna. (Deegan & Unerman, 2006)  

2.3.1.1 Det sociala kontraktet 

Legitimitetsteorin bygger på interaktion med samhället och kan beskrivas med det abstrakta begreppet 

‖det sociala kontraktet‖, vilket försöker spegla vad som finns mellan företaget och samhället det är 

verksamt i. Kontraktet bygger på de krav på företaget som inkommer från samhällets intressenter samt 

hur företagen väljer att bemöta dessa krav. (Deegan & Unerman, 2006) Det sociala kontraktet går inte 

att bortse från och Shoker och Sethi (1974; i Deegan & Unerman, 2006) beskriver att både överlevnad 

och tillväxt beror på graden av legitimitet företaget uppnått. I ett dynamiskt samhälle krävs att företag 

ständigt förnyar sig och upprätthåller det sociala kontraktet eftersom företags position i samhället 

aldrig kan ses som permanenta. Företaget måste därför kontinuerligt kontrollera legitimitet och 

relevans genom att försäkra sig om att samhället efterfrågar företagets funktion och att företaget har 

samhällets godkännande att göra vinst på sin verksamhet. (Shoker & Sethi, 1974; i Deegan & 

Unerman, 2006) 
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2.3.1.2 Legitim, legitimitet och legitimering 

Legitimitet är ett begrepp som enligt Lindblom (1994; i Deegan & Unerman, 2006) kan ges olika 

innebörd och dimension beroende på hur det används.  Lindblom beskriver dimensionerna på följande 

vis: legitimitet uppfattas som en status, ett förhållande som organisationen kan befinna sig i medan 

legitimering ses som en process för att organisationen ska bli legitim. Det finns därmed fler 

dimensioner av hur ett företag försöker skapa kongruens mellan sin verksamhet och hur de accepteras 

av samhället. Lindblom (1994; i Deegan och Unerman, 2006) söker beskriva ett antal strategier som 

företag kan använda sig av för att behålla och uppnå legitimitet utifrån samhällets förväntningar och 

värderingar.  

 Företaget kan enligt Lindblom försöka lära ut och informera om förändringar i företagets 

prestationer och aktiviteter som är i linje med samhällets förväntningar, normer och 

värderingar.  

 Företaget kan även försöka ändra relevanta intressenters uppfattning om företaget på ett 

manipulerande sätt. Det kan göras genom att företaget egentligen inte förändrar sitt beteende 

men försöker att få det att se ut så.  

 Företaget kan även försöka flytta fokus från kärnfrågan till andra frågor som framstår mer 

fördelaktiga för företaget. Genom att förskjuta fokus till ett område företaget varit 

framgångsrikt på, kan företaget ge en bild av att de trots allt fullföljt samhällets förväntningar.  

 Avslutningsvis menar Lindblom att företaget kan försöka ändra förväntningarna på 

verksamheten genom att påtala att de sociala förväntningarna är orimliga.  

2.3.1.3 Legitimeringsprocesser och strategier 

Deegan och Unerman (2006) menar att vinstmaximering tidigare framställdes som det optimala 

mätinstrumentet för företagets aktivitet men att det idag krävs andra variabler som sätter samhällets 

värderingar i fokus. Miljöredovisning utgör en del av dessa variabler och fungerar därmed som 

ytterligare ett mätinstrument för företagets intressenter. Dowling och Pfeffer (1975) beskriver 

legitimeringsarbetet och hur arbetet påverkas av samhällets normer. Organisatorisk legitimitet skapas 

dels av legitimeringsprocesser uppförda av organisationen själv och dels av andra grupper och 

organisationers agerande vad gäller normer och värderingar. Sociala normer och värderingar är 

föränderliga och förändringar av dem skapar motivation för företag att genom anpassning behålla sin 

organisatoriska legitimitet.  Dowling och Pfeffer (1975) menar att det handlar om att skapa kongruens 

mellan sociala värderingar och företagets verksamhet i samhället där det är verksamt. Konsekvenserna 

av att inte lyckas skapa legitimitet för sin verksamhet kan yttra sig genom legala, ekonomiska eller 

andra sociala sanktioner för företaget. För att legitimera sina aktiviteter och därmed minska risken för 

sanktioner beskriver Dowling och Pfeffer, i likhet med Lindblom (1994; i Deegan och Unerman, 

2006), strategier en organisation kan använda sig av.  

 Det första är att anpassa mål, output och arbetsmetoder i verksamheten för att de ska stämma 

överens med definitionerna av vad som är legitimt i samhället. 

 

Det kan handla om att flytta fokus från ett miljömål till ett annat eller att anpassa sina produkter ur 

miljösynpunkt för att kunden ska uppleva ett mervärde i och med ökad legitimitet. Ett annat exempel 

är att välja bort en kostnadseffektiv verksamhetsprocess till förmån för en kostsammare men mer 

miljövänlig process i syfte att skapa eller behålla legitimitet.   
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 Det andra är att genom kommunikation försöka förändra definitionen av den sociala 

legitimiteten så att den passar organisationens värden och verksamhet. 

 

Kommunikationen syftar här till att argumentera för värderingar och metoder företaget står för genom 

att utbilda och övertyga omgivningen att företagets verksamhet ska anses vara legitim. 

  

 Den tredje och avslutande punkten är att organisationen kan sträva efter att bli förknippad med 

symboler, värden, och institutioner som har en stark legitim ställning.   

 

Genom att associeras med objekt som redan har en starkt etablerad legitimitet kan företag med mindre 

ansträngning stärka sin egen ställning och på ett effektivt sätt framstå som legitima i samhället.  

 

Dowling och Pfeffer (1975) resonerar vidare om hur organisationens värderingar förändras och Clark 

(1956; i Dowling & Pfeffer, 1975) menar att organisationerna genom att anpassa sina värderingar till 

samhället även bidrar till att förändra värderingarna i samhället i stort.  

 

2.3.1.4 Legitimitet och konkurrens 

Konkurrens utgör en central del i företags strategi och agerande, varför konkurrens även kan antas 

påverka företags val att miljöredovisa. I takt med att transparensen i samhället ökar genom förbättrad 

informationstillgänglighet, skärps även kraven från företags kunder. Produkter och tjänster förväntas 

inte bara ha en praktisk funktion utan krav ställs även på en ansvarsfull och hållbar 

produktionsprocess. En annan aspekt är att det blir allt vanligare att kunder samtidigt utgör ägare 

genom försäkringar och fondandelar och därför kräver att företagen bedriver en ansvarsfull och 

långsiktig verksamhet (Löhman & Steinholtz, 2003). Investerare har ett starkt incitament att kräva att 

företaget har en hållbar verksamhetsstrategi som minimerar framtida risker. Eftersom företag är 

beroende av investerare vidtas åtgärder för att framstå som konkurrenskraftig i jämförelse med andra 

företag. Forskning visar att företag som redovisar mer information är högre värderade, har lägre 

kapitalkostnader och är ett attraktivare objekt för investerare. (Gibbins et al. 1990; Lev 1992; Skinner 

1994; Botosan 1997; Miller 1998; Healy et al. 1999; Leuz and Verrecchia 2000; Healy and Palepu 

2001; Watson et al. 2002; Emmanuel and Garrod 2004; Miller and Bahnson 2004, i Broberg et al. 

2009). 

Ansvar och värderingar har blivit en naturlig del i konkurrensen mellan företag och kunders val görs 

utifrån uppfattningen om hur företagen förhåller sig till exempelvis miljöarbete. I en 

konkurrenssituation väljer kunden det företag som de tror kommer att uppfylla förväntningarna bäst 

och som överrensstämmer med de sociala normer och värderingar som samhället ställt upp. Kunden 

har därmed makt att påverka företag att uppfylla kraven på vad som anses vara legitimt och accepterat 

i samhället (Dowling & Pfeffer, 1975). Företag som förknippas med en hållbar och ansvarstagande 

verksamhet har även lättare att rekrytera nya kompetenta medarbetare som kan hjälpa till att utveckla 

och föra fram företaget på marknaden. Har företaget legitimitet att verka i samhället och ett gott rykte 

attraherar det fler kompetenta personer än ett företag med en verksamhet som inte accepterats till fullo 

av samhället. (Löhman & Steinholtz, 2003) Företag som miljöredovisar kan därmed anses ha 

konkurrensfördel gentemot företag som redovisar miljöinformation i mindre omfattning eller inte 

miljöredovisar alls.  

Sammanfattningsvis kan legitimitetsteorin belysa hur företag utifrån olika strategier söker legitimitet 

för sin verksamhet.  Teorin framhåller ett perspektiv på motiv för företagen att via redovisningen söka 
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legitimitet och visa att företaget upprätthåller legitimitet gentemot samhället.  Utifrån legitimitetsteorin 

kommer följande frågor att ställas mot empirin och vara föremål för analys: 

 

 Försöker företaget anpassa mål, output och verksamhetsmetoder samt informera om 

företagets förändringar så att det ligger i linje med samhällets förväntningar, 

normer och värderingar? 

 

 Försöker företaget genom redovisningen kommunicera och försöka ändra 

definitionen av den sociala legitimiteten så att den stämmer överens med företagets 

verksamhet? 

 

 Försöker företaget förskjuta fokus i redovisningen från kärnfrågan till andra frågor 

som passar företaget bättre ur legitimitetssynpunkt? 

 

 Försöker företaget förknippas med symboler, värden och legitima institutioner? 

 

 Påtalar företaget att förväntningarna från samhället är orimliga? 

 

 Lägger företaget, i sin miljöredovisning, fokus på sina produkter, tjänster eller att 

attrahera personal och använder således miljöredovisningen som en 

konkurrensfördel?  

 

 Söker företaget dialog med intressenter i syfte att finna vad som anses legitimt? 

2.3.2  Intressentteori 
Intressentteorin utgår från att företaget har flera olika intressentgrupper i samhället som både kan ha 

inflytande över och influeras av företagets verksamhet. Teorin ställer intressentgruppers förväntningar 

i centrum vilket kan liknas med att företag har flera olika sociala kontrakt med olika intressentgrupper. 

Här skiljer sig intressentteorin från legitimitetsteorin, vilken istället fokuserar på ett enda socialt 

kontrakt mellan företaget och samhället. Intressentteorin beskriver således relationen mellan företaget 

och företagets olika intressentgrupper. (Deegan & Unerman, 2006) Den engelska benämningen av 

teorin är ‖Stakeholder theory‖. Översättningen av ‖stakeholder‖ är enligt Ljungdahl (1999) det 

svenska begreppet intressent, dock anser han att intressent inte ger en tillräckligt klar bild av 

begreppet. Ljungdahl menar att ‖stakeholder‖ mer kan tolkas som att en bindande insats gjorts av 

intressenten gentemot företaget. Freeman (1984; i Ljungdahl, 1999) fördjupar begreppet och beskriver 

‖stakeholder‖ som en identifierbar grupp som påverkas eller kan påverka företagets verksamhet. Vi 

kommer följande att använda ordet intressent utifrån Freemans bredare definition. Därmed kan 

intressenter vara allt från anställda och aktieägare till boende i närområdet vid företagets verksamhet.  

Clarkson (1995) delar in intressenterna i primära och sekundära intressenter. Mellan de primära 

intressenterna och företaget ligger ofta ett resursutbyte oftast till grund för relationen. Clarkson 

framhåller att de primära intressenterna har direkt påverkan på företagets överlevnad. De sekundära 

intressenterna menar Clarkson kan påverka företaget men är inte delaktiga i företagets aktiviteter och 

inte nödvändiga för företagets överlevnad.  

Intressenterna kan enligt Lépineux (2005) inte endast ses som exempelvis anställda, kunder eller 

medborgare utan som en kombination av dessa. Intressenterna har därmed en kombination av 

moraliska, ekonomiska och sociala intressen. Lépineux anser att det behövs utökad klassificering av 
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intressenterna då de har komplexa relationer till varandra och till företaget. Lépineux delar in 

intressenterna i: 

 Samhälleliga intressenter (societal stakeholders): Det globala samhället, det lokala 

samhället, sociala grupper, intresseorganisationer (aktivistgrupper) och media.  

 

 Relationsintressenter (business stakeholders): Interna och externa intressenter med 

affärskontakter med företaget, anställda, fackföreningar, långivare, konkurrenter, kunder 

och leverantörer.  

Nedan presenteras en figur som visar Lépineuxs klassificering av intressenter. Pilarna illustrerar hur de 

olika intressentgrupperna påverkar varandra och företaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Klassificering av intressenter, egen omarbetning efter Lépineux modell (2005) i ”Stakeholder 

theory, society and social cohesion” Corporate Governance. Volym 5 nr 2 s. 105.   

Gray et al. (1995) framhåller att redovisning av miljömässig och social information är en del av 

dialogen mellan företaget och dess intressenter. Ju betydelsefullare en intressent är för företaget desto 

viktigare blir det för företaget att anpassa sig och uppfylla intressentens krav. Deegan och Unerman 
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(2006) förstärker uppfattningen att det är viktigt för företag att lyssna till intressenterna och menar att 

ju fler intressentgrupper företaget kan tillfredsställa desto bättre förutsättningar har företaget att bli 

framgångsrikt.    

2.3.2.1 Strategier och scenarion av att bemöta intressenters krav 

Företag kan använda olika strategier för att besvara kraven från olika intressentgrupper. Clarkson 

(1995) presenterar fyra strategier hur företag kan agera gentemot kraven. Företag kan reagera reaktivt, 

vilket innebär att företag förnekar ansvar från krav som ställts och gör mindre än vad som önskas av 

intressenterna. Ett annat sätt att bemöta krav är att bemöta dem defensivt och således erkänna att 

ansvar finns men motvilligt genomföra förändringar. En tredje strategi är att vara samarbetsvillig och 

möta krav och göra det som motsvarar kraven från intressenterna.  Företag kan även bemöta kraven 

proaktivt och således göra mer än vad som förväntas av intressenterna.  

Sharma och Henriques (2005) beskriver fyra scenarion som kan uppstå mellan företaget och deras 

intressenter. Scenariona bygger på skogsindustrin i Kanada och beskriver hur intressenter influerar 

företag och hur det påverkar hållbarhetsarbetet.  

Det första scenariot innebär att företaget och intressenterna har ett starkt ömsesidigt 

beroendeförhållande. Enligt Frooman (1999; i Sharma & Henriques, 2005) kan intressenterna då 

använda en direkt strategi för att påverka företagets användning av resurser så att deras intressen 

tillgodoses: 

 ”… in the forestry industry, major customers such as construction companies and furniture 

manufacturers have worked with supplier forestry companies to implement certification standards and 

more sustainable timber-harvesting practices” (Sharma & Henriques, 2005 s. 161) 

I det andra scenariot har intressenterna kontroll över viktiga resurser men är själva inte beroende av 

företaget. Intressenter kan, för att få sin vilja igenom, hålla tillbaka sin del av resurserna och på så vis 

direkt påverka företagets strategi. Ett exempel kan vara att företag måste ha utvecklat hållbar 

verksamhet för att lagstiftare ska låta företaget vara verksamt i vissa områden. (Sharma & Henriques, 

2005)     

Det tredje scenariot uppstår då det inte finns något beroendeförhållande mellan företaget och 

intressenter men då intressenterna indirekt via andra intressenter försöker påverka företagets 

användande av resurser. Ett exempel på det tredje scenariot är när miljöorganisationer aktivt försöker 

påverka andra intressenter som har makt att påverka företaget. (Sharma & Henriques, 2005)   

Det fjärde scenariot är då intressenter helt är beroende av företaget men då företaget inte är beroende 

av dem. Ett exempel är mindre leverantörer och utbytbara anställda. I och med att företaget inte är 

beroende av intressenterna kan inte heller företaget påverkas av dem. (Sharma & Henriques, 2005) 

Intressentteorin skall sammantaget hjälpa till att skapa förståelse för intressenternas påverkan på 

företag och reda ut vilka intressenter företagen väljer att lyssna till och agera ansvarsfullt gentemot. 

Utifrån intressentteorin kommer följande fråga att ställas mot empirin och vara föremål för analys: 

 

 Vilka intressenter framhåller företagen som betydelsefulla?  
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3. Presentation och analys av empiri 
Empiri- och analysavsnittet inleds med en presentation av SCA, Holmen och Stora Enso som är de tre 

svenska skogsindustriföretag som ingår i studien.  Analysen är uppbyggd utifrån de frågor som 

framkommit ur referensramen, vilka används för att tolka empirin. Framställningen i 

empiri/analysavsnittet följer kronologisk ordning med uppdelning av åren 2000 till 2009 under varje 

teoridel och frågeställning.    

3.1 Presentation av SCA, Holmen och Stora Enso 

3.1.1 SCA 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) bildades år 1929 när ett tiotal svenska skogsbolag slogs 

samman. Till en början var SCA ett rent skogsbolag men efter börsintroduktionen år 1950 utökades 

verksamheten till att omfatta personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar och 

skogsindustriprodukter. (SCA Historik, 2010) Under senaste verksamhetsåret (2009) omsatte företaget 

110 miljarder kronor och hade 52 000 anställda i ett 60-tal länder. (SCA, Årsredovisning 2009) SCA:s 

produkter säljs i fler än 100 länder, främst i Europa men även i Nordamerika, Latinamerika, Asien och 

Stillahavsasien. Den största delen av SCA:s produkter består av förnybara och återvinningsbara 

material. Företaget använder returfiber och färsk vedfiber i lika stor utsträckning i sin produktion 

(SCA i korthet, 2010). SCA:s verksamhet påverkar miljön genom dels förbrukning av naturresurser till 

färsk vedfiber men även genom luftföroreningar, utsläpp till vatten och fast avfall via pappers- och 

massaproduktion (SCA Resurser och utsläpp, 2010).     

3.1.2 Holmen 
Holmen är ett skogsindustriföretag med en historia som sträcker via olika verksamheter tillbaka till 

mitten på 1600-talet. Holmens affärsområden är dels råvaruinriktade affärsområden där Holmen Skog 

har ansvar för förvaltning av skogarna och Holmen Energi har ansvar för koncernens elförsörjning. De 

produktinriktade affärsområdena är tryckpapper från Holmen Paper, konsumentkartong från Iggesund 

Paperboard och sågade trävaror från Holmen Timber. Under verksamhetsåret 2009 omsatte Holmen 

AB cirka 18 miljarder kronor och hade cirka 4600 anställda. Produktionen är förlagd i Sverige, 

Storbritannien och Spanien och 90 % av produkterna säljs inom Europa. Huvudmarknaden är således 

Europa men försäljning av trävaror finns även i Nordafrika och Mellanöstern. Holmens största 

affärsområden sett till omsättning är tryckpapper och konsumentkartong, vilka utgör 80 % av Holmens 

nettoomsättning. Företaget använder både färsk- och returfiber i sin produktion men huvuddelen består 

av färskfiber. Holmens huvudsakliga miljöpåverkan sker genom avverkning av skog, utsläpp i luft och 

vatten samt buller och avfall.  (Holmen årsredovisning, 2009)  

3.1.3 Stora Enso 
Rötterna till Stora Enso kan spåras över 700 år tillbaka i tiden, men sin nuvarande form fick bolaget år 

1998 till följd av ett samgående mellan Finska Enso Oyj och Svenska Stora Kopparbergs Bergslags 

Aktiebolag (Stora Enso historia, 2010). Under 2009 omsatte Stora Enso 8,9 miljarder euro och 

sysselsatte 27 000 anställda i över 35 länder (Stora Enso i sammandrag, 2010). Stora Enso är ett 

pappers-, förpacknings- och träproduktföretag som bedriver tillverkning av tidningspapper, 

journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industriförpackningar samt träprodukter (Stora Enso i 

sammandrag, 2010).  Europa utgör Stora Ensos huvudmarknad och där återfinns även huvuddelen av 

produktionskapaciteten och anställd personal. Stora Ensos verksamhet påverkar miljön genom utsläpp 

till vatten och luft och genom avfall i form av bland annat träspill och aska (Stora Enso miljö, 2010). 

25 % av all träfiber som används i produktionen består av återvunnet returfiber medan de resterande 
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75 % är nyfiber som utvinns genom skogsavverkning, vilken påverkar skogsmiljön. (Stora Enso, 

miljöredovisning 2009).  

3.2 Analys av motiv till miljöredovisning utifrån tre 

redovisningsteoretiska perspektiv 

3.2.1 Positivt redovisningsteoretiskt perspektiv 

 Betonar företaget via redovisningen att de gör ytterligare miljöinsatser utöver sin egen 

miljöpåverkan, det vill säga ger tillbaka mer till samhället? 

 För företaget en öppen dialog med omgivningen i syfte att minska politiska kostnader? 

 År 2000-2003  

Under år 2000 pekar SCA på att en god ekonomi bygger på ett gott miljöarbete och i förlängningen en 

representativ miljöredovisning.  Enligt Ness och Mirzas (1991) teori om politiska kostnader, 

tillhandahåller företag miljöredovisningar i syfte att minska risken för att opinion bildas som kan 

skapa negativa effekter för företaget. Kärnfrågan är att skapa och behålla en god relation med 

samhället, vilket gör att företaget minskar risken för framtida kampanjer från potentiella 

motståndsgrupper. Genom att lyssna in samhällets värderingar och anpassa miljöarbetet och 

miljöredovisningen söker SCA kommunicera ut budskapet att verksamheten är flexibel och att de är 

villiga att möta samhällets krav: 

 ”… kommunikation är en dubbelriktad process. Vi måste även ta del av våra samarbetspartners 

synpunkter och värderingar, och vi gör vårt bästa för att hitta gemensamma ståndpunkter. Inom SCA 

anser vi att framgångsrikt miljöarbete lägger grunden för långsiktigt god ekonomi.” (SCA, 2000 s.3) 

År 2001 berör VD:ns ord i SCA företags och lagstiftares samarbete gällande utveckling av ny 

lagstiftning: 

”Företag och lagstiftare bedriver ett nära och kontinuerligt samarbete i syfte att minska 

miljöpåverkan från företagens verksamhet […] vi hoppas att våra erfarenheter och beredvillighet att 

dela med oss dessa kommer att visa sig vara användbara i detta arbete.” (SCA, 2001 s. 1) 

SCA vill kunna påverka lagstiftningen genom sin kunskap, vilket tyder på en vilja att minimera 

riskerna för kostnader som uppstår i form av nya lagar och regler. Nya lagar och regler kan innebära 

att företaget tvingas genomföra omstruktureringar i verksamheten, vilket kan bli kostsamt (Ness & 

Mirza, 1991). SCA uttrycker 2001 även att frivilliga åtaganden i sig är en drivkraft som är viktig att 

bevara. Det faktum att SCA anser att frivillighet är en drivkraft för miljöarbetet tyder ytterligare på att 

de vill argumentera för så lite lagstiftning som möjligt på området. Genom VD:ns ord i 

miljöredovisningen når budskapet ut till samhället som i sin tur har makt att styra utvecklingen av 

lagstiftningen. SCA använder således sin miljöredovisning i syfte att påverka riskerna för att politiska 

kostnader i form av lagstiftning ska uppstå.   

Ness och Mirzas (1991) uppfattning om att företag ökar omfattningen på miljöredovisningen i syfte att 

minska framtida politiska kostnader bekräftas av att Holmen både år 2000 och 2001 påtalar att det är 

viktigt med en lättförståelig och korrekt miljöredovisning. Holmen utökar och fördjupar därför sin 

redovisning och har även gjort den lättillgänglig på internet. Får samhället mer information leder det 

enligt Ness och Mirzas resonemang till att minska risken för allmänhetens negativa påverkan på 

företaget. Trenden bekräftas även av Stora Enso som 2002 har utökat publiceringen på internet för att 
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kunna ge en informationsrik och uppdaterad redovisning. Genom att utöka miljöredovisningarna ökar 

företagen kontaktytan till de grupper som är potentiella påverkare och som kan driva igenom 

sanktioner mot företagen om de inte övertygas om att företagets verksamhet är miljömässigt 

tillfredställande. För att verksamheten ska kunna ge ett trovärdigt intryck i samhällets granskning 

krävs långsiktighet i miljöredovisningen. Samtliga tre företag lyfter under 2003 fram att miljöarbetet 

ska präglas av långsiktighet och hållbarhet och bedrivas förebyggande. Ett exempel är det Stora Enso 

skriver: 

‖Det kan vara en stor utmaning att balansera de ekonomiska, miljörelaterade och sociala aspekterna 

av ansvarsfullt företagande, men intressekonflikterna blir lättare att lösa om fokus flyttas bort från det 

kortsiktiga tänkandet.” (Stora Enso, 2003 s. 6) 

Stora Enso för i sin miljöredovisning fram en vilja att arbeta ansvarsfullt och långsiktigt för att minska 

eventuella intressekonflikter. Det illustrerar Ness och Mirzas (1991) tanke om att företag använder sin 

redovisning i syfte att minska motståndet från samhället och genom att upprätthålla goda relationer 

avvärja opinionsbildning som kan leda till kostnader för företaget.             

 År 2004-2006 

Under åren 2004 till 2006 fortsätter den frivilliga miljöredovisningen att öka i omfattning för samtliga 

företag och SCA belyser med följande citat hur viktigt miljöarbetet är för att ett företag ska lyckas:  

”Vissa associerar miljömedvetenhet och socialt engagemang med ökade kostnader. Vi på SCA 

föredrar att se resurseffektivitet och goda relationer med samhället som utmärkande egenskaper för 

framgångsrika företag.” (SCA 2005, s.3) 

I takt med att miljöarbetet blir allt viktigare krävs även miljöredovisningar som kan beskriva och 

styrka att miljöarbete faktiskt utförs. När informationsmängden stiger, ökar transparensen i 

redovisningen och SCA uttrycker 2006 att transparensen ses som en drivkraft att skärpa 

uppmärksamheten och höja standarden för företagets riktlinjer för hållbarhetsarbetet. Transparensen 

menar SCA gör att de kan ‖recenseras‖ i diskussion och debatt, vilket skapar incitament och idéer för 

hur SCA ska utveckla miljöarbetet vidare. Transparensen i miljöredovisningen hjälper företaget att 

kunna tillgodose intressentgruppernas intressen och därigenom undvika risk för bojkott eller 

tvångslagstiftning. Genom att utveckla sitt miljöarbete utifrån samhällets krav reduceras risken för att 

företaget ska möta motstånd och eventuella politiska kostnader skall uppkomma (Watts & Zimmerman 

1978; i Deegan & Unerman, 2006; Ness & Mirza 1991). Företagsledningen har enligt Watson et al. 

(2002; i Broberg, 2009) även en drivkraft att redovisa mycket information till ägarna för att minska 

risken för agentkostnader.  Politiska kostnader och agentkostnader kan kopplas till varandra genom att 

företagsledningen har incitament att minska agentkostnaderna och därigenom även de politiska 

kostnaderna. Politiska kostnader innebär negativ påverkan på företagets finansiella resultat, vilket 

skulle innebära ett minskat förtroende för företagsledningen från ägarnas sida och därmed högre 

agentkostnader. Genom att publicera mer information kan företagsledningen minska risken för att 

samhället opponerar sig mot företaget och därigenom minska agentkostnaderna till följd av att ägarna 

upplever att företagsledningen utför ett bra arbete och agerar utan självintresse. Genom att 

tillhandahålla information, som ger en trovärdig bild av företagsledningens miljöarbete och arbete att 

minimera kostnader för företaget, kan ledningen övertyga om att de inte agerar i självintresse och 

därigenom minska agentkostnaderna.  
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Miljöredovisningen i de studerade företagen får även en allt bredare målgrupp, perspektivet vidgas till 

att omfatta en global värld i vilken företagen måste tillvarata sina intressen genom en genomtänkt 

strategi. Under 2004 går trenden mot att vidga vyn och tala om ansvar och hållbarhet på ett högre plan:   

 

 ”Vi är medvetna om det ansvar vi har gentemot både dagens och framtidens generationer.”(SCA, 

2004 s. 6) 

Tanken om att ta ansvar för framtidens generationer kommer ursprungligen från Bruntlandrapporten 

som vi i bakgrundskapitlet nämnde som en normbildare i arbetet med hållbarhetsfrågor. Budskapet är 

att bruka jordens resurser klokt och inte äventyra kommande generationers rätt att tillgodose sina 

behov. Det faktum att även framtidens generationer tas upp i SCA:s miljöredovisning är en ståndpunkt 

som ger en bild av att SCA inte bara engagerar sig för verksamhetens miljöpåverkan idag utan även 

för framtiden. Stora Enso ger 2004 exempel på samarbeten med FN:s Global Compact och UNICEF, 

där företaget medverkar till att minska fattigdom och verka för ekonomisk tillväxt, fred och kulturell 

utveckling. Stora Enso väljer här att bidra med sina resurser till projekt som går utöver företagets 

egentliga verksamhet. Anledningen till företagens engagemang kan hittas i Watts och Zimmermans 

(1978; i Deegan & Unerman, 2006) tankegångar om hur företag kan minska kostnader i 

organisationer. Genom att ge tillbaka mer än vad som direkt krävs av samhället kan företagen 

rättfärdiga att de gör vinster på bekostnad av gemensamma resurser och därigenom minska riskerna 

för repressalier. Även under 2005 och 2006 fortsätter trenden med att företagen tar ytterligare ansvar 

för miljön, bland annat redogör SCA för investeringar som bidrar till samhällets välstånd, exempelvis 

lösningar på sophantering, och Stora Enso sluter samarbetsavtal med Världsnaturfonden. 

”Flera personer från koncernledningen träffade representanter för WWF vid två tillfällen under 2006 

för att gå igenom de framsteg som gjorts inom de pågående projekten och planera för nya 

samarbetsområden. Hittills har Stora Enso och WWF tillsammans genomfört 14 olika projekt.” (Stora 

Enso, 2006 s. 5)  

År 2007-2009 

Samarbeten med olika intresseorganisationer indikerar en vilja att visa att företaget förtjänar att göra 

vinster och därigenom undvika att samhället ifrågasätter företagets verksamhet. Fram till år 2009 ökar 

företagens långsiktighet och ansvarstagande som ligger utanför verksamhetens område successivt. 

VD:ns ord i Stora Ensos miljöredovisning 2009 handlar genomgående om dialog och konfliktlösning 

med intressenter i områden där företaget är verksamt. En dålig relation till samhället visar sig i form 

av konflikter som kan göra att samhällsgrupper vänder sig emot företaget, vilket skapar ett dåligt rykte 

och kan få potentiella kunder och andra intressenter avstå från att involvera sig i företaget (Watts och 

Zimmerman, 1978; i Deegan & Unerman, 2006). Det framgår i Stora Ensos redovisning att konflikter 

som bygger på att omgivningen inte accepterar företagets verksamhetsstrategi är något som VD:n vill 

minimera i framtiden.  

”The importance of learning from each other really struck me as I walked in these ancient forests with 

people from very different backgrounds, who were still able to reach a constructive agreement. We, 

and the world for that matter, need more of this kind of thinking.” (Stora Enso, 2009 s. 2) 

VD:n uttrycker en stark vilja att genom samförstånd nå konsensus med motståndare till verksamheten. 

Genom att ge konfliktlösning mycket plats i miljöredovisningen kan Stora Enso förmedla sitt budskap 

och på så sätt minska konflikterna och därigenom även de politiska kostnader som skulle uppstå om 

samhället vände sig mot företaget (Ness & Mirza, 1991).  
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Analysen av VD:ns ord i de tre aktuella företagen i studien tyder på att företagsledningen tenderar att 

utöka och fördjupa den frivilliga miljöredovisningen över tid. Samtliga företag visar även en tydlig 

vilja att upprätthålla en god relation med samhället och verka för konfliktlösning. Det faktum att de tre 

aktuella företagen återkommande ger uttryck för en vilja att minska politiska kostnader ger stöd för att 

ett egenintresse kan utgöra motiv till att miljöredovisa. Samhället har överlag blivit mer transparent 

fram till idag och välinformerade ägare kan lättare motivera sina krav på mer information eftersom det 

finns mycket annan information att jämföra med. Endast när ägare är övertygade om att 

företagsledningen inte agerar i självintresse utan ser till företagets bästa, minskas agentkostnaderna för 

ledningen. Analysen ger att politiska kostnader torde spela allt större roll i företagens val att 

miljöredovisa eftersom de studerade företagen återkommande ger uttryck för en vilja att reducera 

risken för politiska kostnader och att miljöredovisningen utökas och fördjupas över åren. Utökningen 

och fördjupningen kan utifrån positiv redovisningsteori ses som ett sätt för företagsledningen att 

minska politiska kostnader och därigenom även minska agentkostnader. I arbetet med att försöka 

minska risken för politiska kostnader och agentkostnader tvingas företagen att kommunicera och ta 

hänsyn till olika intressenter. Intressenterna utgör de delar av samhället som har möjlighet att driva 

igenom sanktioner mot företagen och kräver därför uppmärksamhet och lyhördhet från företagens sida. 

Figuren nedan visar förändringen av miljöredovisningen utifrån ett positivt redovisningsteoretiskt 

resonemang:  

 

Figur 3. ‖Förändring av miljöredovisningen utifrån ett positivt redovisningsteoretiskt perspektiv‖  

 

 

  

2000- 2003 

•Företagen använder 
miljöredovisning i syfte att 
minska risken för politiska 
kostnader i form av ny 
lagstiftning. 

2004 - 2006

•Samhället ställer större krav 
på företagen att ta mer  
miljömässigt ansvar . 

•Miljöredovisningen ökar i 
omfattning för att reducera 
risk för sanktioner.

•Företagen lyfter upp 
samarbeten  med 
välgörenhetsorganisationer 
för att rättfärdiga att de gör 
vinst. 

2006-2009

•Transparensen och 
intressenternas krav ökar 
ytterligare, vilket medför 
att företagen producerar 
mer omfattande 
miljöredovisning.

•Dialog och 
konfliktlösning framställs 
som viktigt för att 
upprätthålla en god 
relation med samhället.
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3.2.2 Legitimitetsteoretiskt perspektiv 

 

 Försöker företaget anpassa mål, output och verksamhetsmetoder samt informera om 

företagets förändringar så att det ligger i linje med samhällets förväntningar, 

normer och värderingar?  

År 2000-2003 

Under 2001 framkommer det ur VD:ns ord att SCA framhåller att en minskning av utsläpp av 

växthusgaser ses som ett viktigt miljömål. Anledningen till miljömålet går enligt SCA tillbaka till de 

miljökonferenser som hölls i Bonn och Marrakech, där fokus låg på att minska globala utsläpp av 

växthusgaser. 

”Med utgångspunkt från slutsatserna vid miljökonferenserna i Bonn och Marrakech, där fokus låg på 

att minska de globala utsläppen av växthusgaser, står det klart att skogsindustrin kan göra betydande 

insatser. SCA strävar ständigt efter att minska utsläppen från både produktion och transport…” 

(SCA, 2001 s.1) 

Eftersom miljökonferenserna belyser utsläppsfrågan väljer företaget således att redovisa miljömål med 

fokus på att skogsindustrin kan göra betydande insatser för att minska utsläppen. Stora Enso gör en 

liknande koppling i sin miljöredovisning då de under 2001 informerar om att de inrättar en 

koncernpolicy som bygger på att klimatfrågan blir en allt viktigare fråga för samhället.  

”Klimatfrågan står högst upp på den globala miljöagendan och kommer sannolikt att finnas där under 

överskådlig tid […] Vi är fast beslutna att fortsätta vårt aktiva arbete och har fastställt en 

koncernpolicy för hantering av klimatfrågan där vi uttrycker vår ambition att på bästa sätt utnyttja 

våra möjligheter att motverka klimatförändringarna.” (Stora Enso, 2001 s.6) 

Både SCA och Stora Enso ger exempel på att de anpassar sina mål och sin verksamhet utifrån vad som 

anses vara legitimt i samhället. Både Lindblom (1994; i Deegan & Unerman, 2006) och Dowling och 

Pfeffers (1975) strategier återfinns i resonemanget om vad företagen väljer informera om och vilka 

mål företaget väljer att framhålla. Båda företagen ger exempel på vad de gör för att ligga i linje med 

det samhället anser vara legitimt, dels visa att miljökonferensernas slutsatser är viktiga, dels att 

klimatfrågan står högt upp på den globala agendan. Därmed påverkar det som samhället framhåller 

som legitimt företagens val.   

Under 2003 framkommer att företagen inrättar eller ersätter tidigare arbetsgrupper med en kommitté 

eller ett råd för miljöfrågor. Stora Enso ersätter den tidigare miljökommittén med en ny kommitté för 

företagsansvar. SCA inrättar ett råd inom koncernen som ska samordna det övergripande ansvaret för 

både miljömässiga och sociala frågor och Holmen etablerar en arbetsgrupp: 

”Klimat- och energifrågorna har stor betydelse för Holmens verksamhet. Många initiativ tas nu både 

inom landet och inom EU för att bemästra den befarade förändringen av jordens klimat. Den energi- 

och klimatgrupp som vi etablerat i koncernen har till uppgift att följa utvecklingen och identifiera 

problem och möjligheter med de olika alternativen.”(Holmen, 2003 s.2)  

Företagen inrättar råd och kommittéer och samordnar hållbarhetsarbetet, vilket även det går att härleda 

till att företagen väljer att genomföra förändringar för att söka legitimitet för sina handlingar. Utifrån 

citatet ovan framstår EU:s initiativ, samt vad som händer nationellt, vara faktorer som påverkar 

Holmen att inrätta in arbetsgrupp. Från Holmens citat framkommer att det är viktigt och således 
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legitimerande att studera utvecklingen av vad som händer inom EU vilket kan härledas till att Holmen 

har sin 90 % av sin försäljning av produkter inom EU och att företagets intressenter finns inom EU. 

Vad som anses legitimt inom EU blir därmed primärt för Holmen att studera.   

År 2004-2006 

Under 2005-2006 framhåller SCA och Stora Enso att hållbarhetsaspekten går mot att bli en integrerad 

del i företagens strategi. Företagen ser hållbarhetsaspekten, miljöredovisning och miljöengagemang 

som en del av sin affärsmodell, vilket visar att de anpassar verksamheten efter vad samhället anser 

som viktigt.    

”Det är också marknadsekonomin med dess koordinering av resurser och konsumenternas önskemål 

som säger oss att vi ska producera och sälja med långsiktig hållbarhet. Och därför är SCAs 

hållbarhetsarbete en del av vår affärsmodell.”(SCA, 2006, s.2) 

Som citatet framhåller är det vad konsumenterna (intressenterna) och marknadsekonomin anser vara 

centralt som är avgörande för vad företaget informerar om i miljöredovisningen. Om det anses 

legitimerande att producera produkter med långsiktig hållbarhet är det en anpassning företag väljer att 

göra när de anser att miljöaspekten ska återfinnas i affärsstrategin och lyfter fram det i 

miljöredovisningen. Stora Enso understryker att:  

”Den viktigaste faktorn för att vi ska kunna nå våra hållbarhetsmål är hur väl vi lyckas integrera 

hållbarhetsfrågorna i koncernens övergripande strategi.” (Stora Enso, 2005 s.4) 

Det går att härleda både Stora Ensos och SCA:s agerande till att samhällets förväntningar blivit så 

starka att företagen väljer att integrera hållbarhet och miljöfrågor i sina strategier. Miljöredovisningen 

blir således viktig information till intressenterna angående företagets arbete och hjälper företagen 

upprätthålla det sociala kontraktet som Shoker och Sethi (1974; i Deegan & Unerman, 2006) menar 

aldrig kan ses som permanent.   

Under 2005 framkommer att SCA under sju år fokuserat på avfallsfrågan. Trots att företaget påpekar 

att de haft avfall som en prioriterad fråga har det inte framkommit under tidigare år. Anledningen till 

att avfallsfrågan inte framkommit tidigare kan sökas i samhällets uppfattning om vad som ansetts 

legitimt. Ur ett legitimitetsperspektiv har inte avfallsfrågan varit givande att lyfta fram utan fokus har 

istället legat på koldioxidutsläpp vilket varit en viktigare fråga i samhället. Under 2005 lyfter SCA 

fram ett nytt miljömål som rör vattenhantering men trots det omnämns koldioxidutsläppen fortfarande 

som viktigast under de kommande åren. Det går att se en underliggande vilja hos företaget att arbeta 

med vattenhanteringen men som i redovisningen överskuggas av koldioxidfrågan.    

”Efter att under sju år ha fokuserat på att minska avfall som går till deponi och efter att ha uppnått 

betydande förbättringar på många anläggningar, inriktar vi oss nu på vattenhantering under de 

kommande fem åren.” (SCA, 2005 s.3) 

År 2007-2009 

Under år 2007-2009 framkommer koldioxidutsläpp fortfarande som viktigt att skriva fram i VD:ns 

ord. Under studiens inledande år framkommer inte kvantifierade koldioxidmål hos företagen vilket 

SCA:s första citat i detta avsnitt framhåller. Företaget informerar om att minska utsläpp av 

växthusgaser men presenterar inte hur mycket eller inom vilket tidsintervall minskningen ska ske. 

Under 2007-2009 presenteras kvantifierade koldioxidmål i två av företagen, Holmen och SCA. 
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”Nu har tiden kommit för att ta ytterligare ett steg med ett nytt, kvantifierat koldioxidmål. Fram till år 

2020, mätt från 2005 års nivå, ska SCA minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent. Det är ett 

ambitiöst mål med tydlig referens till EU:s klimatmål.”(SCA, 2008 s.2) 

Utifrån citatet finns en tydlig koppling till vad som behandlats inom EU och vad EU anser vara rimligt 

som mål. EU framhålls återigen som en viktig referensram och även för SCA är EU viktig att studera 

då en del av SCA:s försäljning sker inom EU. Genom att visa för intressenterna att företaget ligger 

linje med samhällets värderingar och till och med framhåller ett ambitiöst klimatmål anpassar företaget 

sina mål efter vad som anses vara legitimt och försöker således nå legitimitet och upprätthålla sitt 

sociala kontrakt.   

 Försöker företaget genom redovisningen kommunicera och försöka ändra 

definitionen av den sociala legitimiteten så att den stämmer överens med företagets 

verksamhet? 

Under de studerande åren 2000 till 2009 har det inte framkommit att företagen använder redovisningen 

som ett sätt att kommunicera och försöka ändra vad samhället anser som legitimt. Det enda exemplet 

som återfinns i empirin är då SCA under 2005 söker övertyga läsaren om att vattenvård är en viktig 

och bortglömd fråga.  

”I många industrialiserade länder är människorna och företagen så vana vid att det finns ett överflöd 

av rent vatten att vattenvård kan bli en bortglömd miljöfråga. För oss är tillgången på vatten viktig 

eftersom vatten spelar en stor roll i produktionsprocessen.”(SCA, 2005 s.3). 

 Försöker företaget förskjuta fokus i redovisningen från kärnfrågan till andra frågor 

som passar företaget bättre ur legitimitetssynpunkt? 

En av de strategier Lindblom (1994; i Deegan & Unerman, 2006) presenterade var att företag kan 

flytta fokus från kärnfrågorna till andra frågor som passar företagen bättre ur legitimeringssynpunkt. 

Utifrån det empiriska materialet är det för samtliga tre företag återkommande att framhålla att skogen 

binder koldioxid och därmed reducerar effekten av koldioxidutsläpp. Holmens citat utgör ett exempel 

på hur företagen försöker flytta fokus från aktivt miljöarbete till att verksamheten redan är miljövänlig: 

”För oss i Holmen är de därför viktigt att klargöra att vi tack vare våra skogar är upptagare av 

koldioxid, men att vi också bidrar till utsläppen genom transporterna och processerna.”(Holmen, 

2000 s.4) 

Genom att understryka att skogen absorberar koldioxid framställer företagen via redovisningen att de 

lever upp till de krav samhället ställer på företaget om att reducera utsläpp. På så vis försöker även 

företagen via redovisningen påtala att de uppfyller det som Deegan och Unerman (2006) benämner 

som det sociala kontraktet. Även under de avslutande åren för studien framhåller SCA att det borde 

uppmärksammas mer att skog binder koldioxid och att det kompenserar företagets koldioxidutsläpp 

och en kan ses som en lösning på klimatfrågan (SCA 2008, 2009).  Företagens strategi att flytta fokus 

kan således tolkas som ett taktiskt försök att söka legitimitet för verksamheten. 

 

”Något som inte uppmärksammas tillräckligt i dagens klimatdebatt är skogens unika förmåga att 

motverka klimatförändringarna genom sin förmåga att lagra koldioxid. Den globala avskogningen 

spelar en central roll i klimatfrågan men vikten av återplantering och att skapa tillväxt i världens 

skogar har hamnat i skymundan. SCAs skogar absorberar, netto, varje år 2,6 miljoner ton koldioxid, 

vilket motsvarar utsläppen från vår totala produktion.” (SCA, 2008 s.2)  
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 Försöker företaget förknippas med symboler, värden och legitima institutioner? 

En annan strategi för företag att nå legitimitet är enligt Dowling och Pfeffer (1975) att bli förknippade 

eller förknippas med symboler eller institutioner som anses legitima av samhället. För skogsindustrin 

kan legitimerande symboler, institutioner och värden utgöras av olika former av certifieringssystem, 

företagsindex, globala institutioner som FN:s Global Compact eller redovisningsstandarder som 

Global Reporting Initiative. Genom att associeras med legitimerande symboler, institutioner och 

värden kan företagen på ett enkelt sätt vinna legitimitet.  

År 2000 – 2004  

Under åren 2000 till 2004 omnämns miljöledningssystemet ISO 14001 samt 

skogscertifieringssystemet FSC i samtliga företag. Stora Enso nämner utöver dessa att de även 

omfattas av EMAS vilket är en reviderad standard där en integrering med ISO 14001 gjorts. Holmen 

väljer att framhålla det som anses legitimerande för företaget på följande vis: 

”Skogsbruket uppfyller höga miljökrav och är certifierat enligt den internationella skogsstandarden 

FSC.” (Holmen, 2000 s.4)   

Stora Enso är det enda företaget som kontinuerligt under de första fem åren för studien framhåller 

företagsindex såsom FTSE4Good och DJSI, Dow Jones Sustainability Index. Holmen uppger att de 

under 2005 finns med på företagsindex men framhåller inte vilka eller varför. Stora Enso framhåller 

däremot varför de väljer att framhäva företagsindex: 

”De uppnådda framgångarna avspeglas i det faktum att Stora Enso för tredje året i rad ingår i Dow 

Jones index för hållbar utveckling (DJSI). Vi ingår även i det nyligen introducerade FTSE4Good 

Index.”(Stora Enso, 2001 s.7) 

Genom att använda företagsindex kan Stora Enso visa att de uppnår de krav som ställs för att få 

förknippas med företagsindex och kan därigenom vinna legitimitet. Företaget nämner dock endast 

index i legitimeringssyfte fram till 2005, därefter återkommer inte företagsindex men däremot 

förekommer andra legitimerande institutioner.  

År 2005 – 2009  

Under åren 2005 – 2009 framkommer det i både SCA och Stora Enso att företagen presenterar andra 

typer av legitimerande institutioner. Stora Enso visar under 2006 samarbete med Världsnaturfonden, 

projekt med UNICEF och partnerskap med FN:s utvecklingsprogram UNDP. SCA framhåller 2008 att 

de utnämnts till världens mest etiska företag av Ethisphere institutet men även att de: 

”Under året har SCA undertecknat FNs Global Compact. Global Compact är en sammanslutning med 

mer än 5000 företag från 120 länder som verkar för ansvarsfullt företagande.”(SCA, 2008 s.2) 

Företagen betonar och vill förknippas med olika legitimerande institutioner, vilket enligt Dowling och 

Pfeffer (1975) skapar en trovärdighet för miljöarbetet som fungerar legitimerande i samhället. Vad 

som framkommer ur studien är att legitimerande institutioner ökar i omfattningen i både Stora Ensos 

och SCA:s fall, dels presenteras olika organisationer med koppling till FN och dels Global Reporting 

Initiative som företagen under senare år väljer att redovisa utifrån. För företagen handlar det om att 

legitimera sina aktiviteter inför sina intressenter och för att behålla och få legitimitet skapar de 
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tillfällen att förknippas med institutioner som har en befäst legitimerande roll samhället (Dowling & 

Pfeffer, 1975).    

 Påtalar företaget att förväntningarna från samhället är orimliga? 

År 2003 kommenterar Holmen ett domstolsutslag från miljööverdomstolen gällande ett 

tillståndsärende för Iggesunds bruk:  

”Det finns anledning att ifrågasätta om den eftersträvade avvägningen mellan tekniska lösningar, 

miljönytta och kostnader har gjorts på ett korrekt sätt av domstolen.”(Holmen, 2003 s.2) 

Enligt Holmen innebär domen en nackdel för verksamheten och de för fram sin ståndpunkt genom att i 

citatet påtala att domstolens resonemang är orimligt. Holmen försöker genom miljöredovisningen 

påverka det omgivande samhället genom att argumentera för sin sak. Enligt Dowling och Pfeffer 

(1975) är detta ett sätt för Holmen att försöka ändra samhällets värderingar så att företagets och 

samhällets värderingar överrensstämmer, vilket skulle innebära att Holmen vann legitimitet i 

samhället. Fenomenet att försöka ändra samhällets förväntningar genom att påtala att de är orimliga 

förekommer endast en gång under de tio år och tre företag som studerats. Detta kan bero på att 

företagen inte kan ifrågasätta kraven eftersom de är beroende av att vinna legitimitet från samhällets 

sida.       

 Lägger företaget, i sin miljöredovisning, fokus på sina produkter, tjänster eller att 

attrahera personal och använder således miljöredovisningen som en 

konkurrensfördel?  

År 2000 - 2003 

Under åren 2000 till 2003 går att utläsa att samtliga företag, under samtliga år, använder sin 

miljöredovisning som ett konkurrensmedel.  Stora Enso framhåller att det framtida miljöarbetet är 

viktigt för att produkterna ska kunna utvecklas för att fortsätta vara attraktiva på marknaden: 

”… våra produkters miljöprofil kommer att fortsätta att förbättras, till nytta för våra kunder‖ (Stora 

Enso, 2000 s.6) 

Enligt Löhman och Steinholtz (2003) har kundens krav på näringslivet skärpts och går alltmer utanför 

den klassiska uppfattningen om en bra produkt till att omfatta även krav på en ansvarsfull produktion 

med miljöhänsyn. I Stora Ensos citat ovan framkommer att det inte bara är produktens funktion och 

pris som är avgörande för kunden utan även miljöaspekten. För att kunna kommunicera ut budskapet 

hur företaget arbetar med miljöfrågor krävs en miljöredovisning som fyller sin funktion som 

informationskälla för kunder. Stora Enso förmedlar en insikt om att medvetenheten och kraven ökar 

från kundernas håll och miljöredovisningens uppgift som kommunikationskanal till företagets fördel:   

”En av utmaningarna är att erbjuda mer omfattande miljöinformation till våra kunder. Inte minst 

behöver vi ett kommunikationsverktyg som avspeglar den helhetssyn som i allt större utsträckning är 

gemensam för oss alla.”(Stora Enso, 2000 s.6) 

Även Holmen påpekar miljöredovisningens roll för att nå ut med information om det miljöarbete som 

faktiskt bedrivs i verksamheten: 

”Koncernens miljöredovisning är viktig. Den skapar förtroende för vårt miljöarbete.” (Holmen, 2002 

s.4)  
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SCA för fram att miljöarbetet bidrar till marknadsmässiga och finansiella resultat (SCA, 2001) och att 

det skapar värde för företagets kunder (SCA, 2003). I VD:ns ord 2003 uppges några specifika 

produkter utgöra stommen i miljöredovisningens, vilket SCA menar ska bidra till lättlästhet och en 

tydlig bild av produkternas funktion, kvalitet och miljömässiga och sociala bidrag. Upplägget gör att 

produkterna hamnar i fokus och miljöredovisningen uppfattas vara direkt vänd till befintliga och 

potentiella kunder.  

”Vi tror att den här modellen gör rapporten mera lättläst samtidigt som den gör att vi kan beskriva 

såväl produkternas funktion och kvalitet som deras miljömässiga och sociala ’bidrag’.” (SCA, 2003 

s.7)  

När målgruppen för miljöredovisningen främst utgörs av kunder framstår det som att redovisningen 

används i reklamsyfte för att öka försäljningen. Anledningen till att miljöredovisningar används som 

konkurrensmedel är enligt Löhman och Steinholtz (2003) att kundernas medvetenhet och krav ökar i 

takt med att informationstillgängligheten i samhället ökar. Fenomenet sporras av att ju mer företagen 

hörsammar marknadens krav och publicerar miljöinformation, desto mer välinformerad blir 

marknaden som då ställer ännu högre krav. Här kan paralleller dras till Clark (1956; i Dowling & 

Pfeffer, 1975) som menar att företag även bidrar till att förändra samhällets värderingar i stort när de 

anpassar sig till samhällets krav. Marknaden har i det här fallet makten att påverka företagen att 

redovisa mer av sitt miljöarbete i syfte att bevisa sin legitimitet i samhället och genom att tillgodose 

kraven bidrar företagen i sin tur till att ändra samhället i stort. Kan företagen visa att de bedriver en 

legitim verksamhet, blir de accepterade som en del av samhället och kan därmed vara med och 

konkurrera om marknadsandelar (Dowling & Pfeffer, 1975). Makten att påverka företagens agerande 

för att uppnå legitimitet avspeglas i Stora Ensos citat i inledningen ovan. Företaget påtalar att 

miljöarbete ingår i en helhetssyn som idag återfinns i allt större utsträckning hos alla individer i 

samhället (Stora Enso, 2000). Helhetssynen kan tolkas utifrån ett legitimitetsperspektiv där det som i 

samhället allmänt anses vara legitimt blir en norm även för företag. Legitimiteten styr huruvida ett 

företag kan överleva på marknaden eftersom det är helt beroende av samhällets samtycke för att kunna 

behålla och värva nya kunder (Dowling & Pfeffer, 1975).     

Även ett företags förmåga att rekrytera kompetent personal vilar på en legitimitetsgrund och att kunna 

attrahera rätt personal har stor betydelse för hur ett företag står sig i konkurrensen (Löhman & 

Steinholtz, 2003). Ämnet återkommer både år 2000 och 2003 där Stora Enso förklarar att miljö- och 

samhällsrelaterade frågor är de områden som sätter mest fokus på företagets ansvarstagande och 

legitimerande arbete i samhället. Framstår företaget som ansvarsfullt och legitimt i samhället avseende 

miljöfrågor, bidrar det till att fler kompetenta yrkesmän kan rekryteras.  

År 2004 - 2006 

Under perioden 2004 till 2006 fortsätter samtliga företag att använda miljöredovisningarna som en 

kommunikationskanal till marknaden för att stärka sin legitimitet och kunna möta konkurrenter. SCA 

skriver: 

”Av grundläggande betydelse är att våra produkter och tjänster både är ekonomiskt fördelaktiga och 

ekologiskt sunda. Jag hoppas att denna rapport ger en god överblick över hur vårt arbete med miljö 

och sociala frågor bidrar till att göra SCA till ett framgångsrikt företag.”(SCA, 2005 s.3)  

Under 2006 förstärker SCA bilden av miljöredovisning som konkurrensmedel då VD:ns ord har en 

rubrik som för fram att hållbarhet är ett allt viktigare konkurrensmedel (SCA, 2006). Det finns en 

symbios mellan miljöarbete och miljöredovisning som gör att miljöarbete inte tjänar någon funktion i 
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konkurrenssyfte om det inte kan kommuniceras ut till marknaden. Företagets avsikt framstår vara att 

behålla och rekrytera kunder och investerare till företaget genom informationsflödet i 

miljöredovisningen.  Medvetenheten om att miljöredovisning är en viktig del i konkurrensen framgår 

tydligt i citatet, vilket går hand i hand med teorierna om hur miljöredovisningen drivs framåt av 

marknadens krav och företagens vilja att bedriva legitim verksamhet och därför miljöredovisa mer 

som i sin tur ökar på kraven från marknaden ytterligare (Löhman & Steinholtz, 2003). Holmen 

framhåller att företagsindex ger möjligheter för investerare att välja att investera i Holmen: 

”Holmen finns nu med på flera av de företagsindex som ger investerare möjlighet att välja företag 

som agerar hållbart och ansvarsfullt.” (Holmen, 2005 s.4) 

Holmen använder sig i ovanstående citat av symboler i form av företagsindex för att kunna förstärka 

sin legitimitet och attrahera investerare. En del i konkurrensen mellan företag är att kunna skaffa 

kapital till ett rimligt pris och det bygger på att företaget har vunnit legitimitet i samhället (Löhman & 

Steinholtz, 2003). Genom miljöredovisningen kan företagen Holmen, SCA och Stora Enso konkurrera 

med andra marknadsaktörer och tillskapa sig fördelar såsom lägre kapitalkostnader, högre värdering 

och att bli ett attraktivare investeringsobjekt. (Gibbins et al. 1990; Lev 1992; Skinner 1994; Botosan 

1997; Miller 1998; Healy et al. 1999; Leuz and Verrecchia 2000; Healy and Palepu 2001; Watson et 

al. 2002; Emmanuel and Garrod 2004; Miller and Bahnson 2004, i Broberg et al. 2009). 

År 2007 - 2009 

VD:ns ord under perioden 2007 fram till 2009 visar att konkurrensaspekten fortsatt varit ett motiv till 

att miljöredovisa. SCA och Holmen skriver explicit ut att konkurrens är en av anledningarna till att 

miljöredovisa.  

”SCA har i denna hårda konkurrensmiljö vunnit flera kunder och kontrakt genom vår uttalade och 

transparenta hållbarhetsstrategi. Unga medarbetare väljer att arbeta för SCA av samma skäl.” (SCA, 

2009 s.2) 

För att uppnå transparens krävs att hållbarhetsbudskapet når ut till olika intressenter i form av 

potentiella kunder, investerare och medarbetare. Miljöredovisning kan ses som ett verktyg i vad 

Lindblom (1994; i Deegan & Unerman 2006) kallar legitimeringsprocessen, vilken sker i syfte att få 

företaget att bli betraktat som legitimt i samhället. I legitimeringsprocessen presenteras information i 

miljöredovisningen som har till uppgift att förstärka företagets legitimitet och därmed också stärka 

konkurrenskraften på marknaden. Det SCA beskriver ovan är en vilja att genom miljöredovisningen 

presentera information som har en legitimerande effekt för företaget och därför ger en 

konkurrensfördel både vad gällande kunder, investerare och rekrytering av nya medarbetare. (Löhman 

& Steinholtz, 2003).  

Stora Enso har under år 2009 haft ett utmanande år med konflikter med miljöorganisationer och 

lokalbefolkning i expansionsområden. VD:ns ord handlar nästan uteslutande om detta men har 

budskapet att: 

”We have to be even more transparent, more sharing, and more prepared to learn.”(Stora Enso, 2009 

s. 2) 

Uttalandet för tankarna till Lindbloms (1994; i Deegan & Unerman 2006) beskrivning av företags 

strategier att legitimera sin verksamhet. En av strategierna är, i likhet med Stora Ensos uttalande om 

att vilja bli mer transparent och dela med sig av sitt arbete, att företaget försöker informera läsare om 

företagets utveckling på miljöarbetsområdet för att på så sätt försöka ge en bild av ett företag som kan 
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anses vara legitimt. Stora Enso anser sig även vara villiga att lära av omgivningen för att få kunskap 

om vad som krävs för att bli legitim och bättre kunna bemöta kraven från intressenter och från 

samhället. Stora Ensos strategi att kommunicera ut sin vilja att lära är ett sätt att underlätta 

legitimeringsprocessen i syfte att bli legitim (Dowling & Pfeffer, 1975). 

Genomgående för de tio år studien sträcker sig över är att konkurrens har betydelse för 

miljöredovisningens förekomst. Intressenter såsom kunder, investerare och medarbetare ställer 

hållbarhetskrav på företagens verksamheter och därför uppkommer en konkurrensfördel för de företag 

som väljer att miljöredovisa (Löhman & Steinholtz, 2003). Samtliga företag i studien uttrycker 

konkurrens som en anledning till att redovisa frivillig miljöinformation, vilket stämmer överrens med 

resonemanget om att företag som redovisar mer information också vinner konkurrensfördelar. Det går 

därmed att dra slutsatsen att företagen i studien upplever miljöredovisningen som en verksam 

kommunikationskanal till marknaden. Frekvensen av uttryck för att miljöredovisningen används som 

konkurrensmedel har varit relativt stabil över de undersökta åren, vilket visar att konkurrens under de 

senaste tio åren varit en konstant drivkraft till att miljöredovisa.   

Legitimitetsteorin belyser därmed företagens olika strategier att på olika sätt söka legitimitet för sin 

verksamhet i samhället och genom det även mot sina intressenter. Vad som framkommer i analysen är 

att miljöredovisningen ökat i omfattning, vilket tyder på att det krävs mer av företagen under studiens 

slutår än vad som behövdes inledningsvis. Samtliga företag använder flertalet strategier för att nå 

legitimitet för sina verksamheter och företagen förknippas i ökande omfattning med legitimerande 

institutioner mot slutet av studien. Företagen skapar även tydligare och kvantifierbara miljömål, vilket 

inte fanns inledningsvis. Det som framkommer kontinuerligt i analysen är att företagen använder 

redovisningen för att flytta fokus till mer legitimerande frågor samt se legitimiteten som ett 

konkurrensmedel för att attrahera nya kunder och investerare. Legitimitet och upprätthållandet av det 

sociala kontraktet tycks bli en allt viktigare fråga för företagen och ett motiv för företagen att 

miljöredovisa. Under de senare åren visas en ökad vilja att, via olika strategier, upprätthålla legitimitet 

och söka att anpassa sig efter vad samhället anser viktigt.  För att ringa in vad det legitimitetsteoretiska 

perspektivet bidragit med i analysen ställs en modell för förändringen av miljöredovisningen i 

företagen samman:    

 

Figur 4. ‖Förändring av miljöredovisning utifrån ett legitimitetsteoretiskt perspektiv‖ 

2000 - 2003

•Samhällets åsikt av vad som är 
legimt styr företagen att 
anpassa sina miljömål.

•Behovet av att legitimiera sin 
verksamhet gör att företagen i 
viss mån använder  sig av 
legitimerande strategier. 

•Miljöredovisning är en 
konkurrensfördel för företagen.

2004 - 2006

•Miljöråd och kommitéer 
inrättas i företagen. 

•Marknadens krav driver 
miljöredovisning framåt i 
konkurrenssyfte. 

2007 - 2009

•Legitimitet blir allt viktigare 
vilket gör att företagen 
använder stategier i större 
utsträckning för att 
legitimera sin verksamhet. -
miljömålen blir 
kvanitifierade, de legitima 
institutioner företagen vill 
förknippas med fler.  
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3.2.3 Intressentteoretiskt perspektiv 

 Vilka intressenter framhåller företagen som betydelsefulla?  

År 2000 - 2002 

Under åren 2000 till 2002 framkommer specifika grupper av intressenter i företagens 

miljöredovisningar och SCA förklarar att intressenternas, i det här fallet aktieägares, uppfattning om 

företagets värde är viktigt:  

”Ett företags tillgångar som byggnader och maskinpark bidrar till ett företags värde – men dessa är 

inte längre de enda värdeindikatorerna för aktieägarna. Immateriella tillgångar – intellektuellt 

kapital, gott rykte och goda relationer med olika intressenter – ses som nyckelindikatorer på ett 

företags värde, inte minst ur finansiell synpunkt.” (SCA, 2000 s.3)  

Citatet exemplifierar hur aktieägarna i det här fallet efterfrågar mer värde än bara företagets materiella 

tillgångar. Gott rykte och goda relationer till intressenter kan skapas och upprätthållas genom att 

miljöinformation publiceras. Miljöredovisningen i företaget kan som ses som del av grunden till de 

immateriella tillgångar som nämns. Företaget signalerar att de anser att det är viktigt att lyssna till 

aktieägarna och satsa på andra värdeindikatorer än materiella, vilket kan förklaras med att aktieägarna 

har en tydlig relation till företaget och på så vis utgör en viktig, specifik grupp att lyssna till. 

Aktieägarna tillhör, utifrån Lépineuxs (2005) klassificering, relationsintressenter som har en 

affärsmässig relation till företaget och utifrån Clarksons (1995) resonemang skulle de klassas som 

primära intressenter. Andra intressenter som också har en relation företagen och som omnämns är 

kunder och investerare. Stora Enso framhåller dessa intressentgrupper i VD:ns ord under 2003:   

”Stora Enso fortsätter självfallet att leva upp till de omedelbara kraven från företagets kunder och 

investerare, men vi har även siktet inställt på framtiden så att vi kan säkerställa att vi skapar 

långsiktiga värden för våra intressenter”  (Stora Enso, 2003 s.6) 

Utifrån intressentteori utövar aktieägare, investerare och kunder påverkan på företaget genom att 

värdera vad som bör anses viktigt. Sharma och Henriques (2005) framhåller att intressenter med makt 

över företaget kan hålla inne på de resurser de har förfogande över i syfte att påverka företaget. 

Kunder, aktieägare och investerare tillhör därmed gruppen som har direkt relation till företaget och 

således kan påverka företagets resursanvändningsstrategi. Stora Enso exemplifierar också, utifrån 

Clarksons (1995) indelning, hur de samarbetsvilligt och även proaktivt försöker tillgodose 

intressenternas krav. Hur aktieägare, kunder och investerare värderar företagets miljöarbete är enligt 

Gray et al. (1995) avgörande för företagets överlevnad. 

Under 2003 visar dock Stora Enso en vilja att nå andra intressentgrupper än de som anses 

‖traditionella‖: 

”Det blir allt viktigare med en öppen konstruktiv dialog med samtliga intressenter för företag som är 

verksamma internationellt. Jag känner att vi redan har en bra dialog med våra traditionella 

intressenter som kunder, investerare och fackföreningar, men det återstår fortfarande en del att göra 

för att skapa förtroendefulla och ömsesidigt givande relationer med en del andra 

intressentgrupper.”(Stora Enso, 2003 s.7) 

Stora Enso påpekar att det finns intressentgrupper som är viktiga men som företaget inte tagit hänsyn 

till tidigare och att det är ett mål att nå andra intressentgrupper. Företaget har därmed vidgat sitt 

synsätt från de intressenter som Lépineux (2005) kallar relationsintressenter till att få upp ögonen för 
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mer samhälleliga intressenter. Stora Enso skriver dock att de har en del kvar att göra för att skapa 

förtroendefulla och ömsesidigt givande relationer med de samhälleliga intressenterna, varför detta bara 

kan ses som en början på ett skifte i vilka intressenter företaget lyssnar till.  

År 2004 – 2006  

SCA och Stora Enso uttrycker att andra intressegrupper börjar framträda i och med att företagen 

expanderar och möter nya intressenter på nya marknader (Stora Enso, 2003; SCA, 2003). I kölvattnet 

av expansionen av verksamheterna på nya marknader uppkommer behovet av att kunna övertyga 

intressenter om att verksamheten bedrivs med hänsyn till nuvarande och framtida generationer. SCA 

framhåller: 

”Vi är medvetna om det ansvar vi har gentemot både dagens och framtidens generationer” (SCA, 

2004 s.10) 

Genom att i redovisningen framhålla ett ansvar gentemot kommande generationer och söka andra 

intressentgrupper utanför de traditionella, försöker företaget skapa nya relationer i samhället. Under 

2004 sker en förändring i VD:ns ord i samtliga företag och Holmens miljöredovisning byter namn från 

‖Holmen och Miljön‖ till ‖Holmen och omvärlden‖ med större fokus på Holmen som en del av 

samhället.  

”Med Holmen och omvärlden vidgar vi perspektivet för vår information om koncernen[…] Nu går vi 

ett steg längre och redovisar Holmen ur ett hållbarhetsperspektiv[…] Holmen är en del av samhället. 

Vi har ambitionen att vår verksamhet ska utvecklas och att vi på så sätt kan bidra till att också 

samhället utvecklas.” (Holmen, 2004 s.2)  

Utvecklingen går sammantaget mot en mer samhällelig syn och skapande av nya relationer till bredare 

intressentgrupper. Bland de intressenter som Lépineux (2005) ser som samhälleliga återfinns bland 

annat olika intresseorganisationer (se figur 2 s. 17). Under åren 2000 till 2003 återfinns inte 

intresseorganisationer bland de intressenter som omnämns i redovisningen. Fokus ligger under de 

tidiga åren till störst del på relationsintressenter med affärsmässig koppling till företagen. Det är först 

efter att perspektivet vidgats globalt i VD:ns ord, till viss del redan under 2003 och tydligt under 2004 

och 2005, som intresseorganisationer omnämns. Intresseorganisationerna ses, utifrån Lépineuxs 

klassificering, som en samhällelig intressent som gör företag uppmärksamma på miljöfrågor. Holmen 

tar år 2005 upp miljöorganisationer som en intressent som påverkar miljöredovisningen:   

”Denna utveckling har inte kommit till av sig själv. Den är resultatet av ett fruktbart samspel mellan 

våra egna ambitioner, marknadskrafter, internationella regelverk och en strävan att erbjuda 

produkter som uppfyller kundernas krav. Också miljöorganisationernas roll som väckarklocka 

förtjänas att nämnas.” (Holmen, 2005 s.4) 

Företaget väljer att belysa miljöorganisationen som en väckarklocka och som en del i hur företaget 

utvecklas inom sitt miljöarbete och därmed framstår miljöorganisationerna som en viktig intressent. 

Det går att se att miljöorganisationerna, likt Sharma och Henriques (2005) tredje scenario, har fungerat 

som en intressent vilken inte har direkt makt över företagens resurser men som har makt att påverka 

samhällets syn på företagets verksamhet. Utifrån Claksons (1995) indelning kan miljöorganisationerna 

klassificeras som sekundära intressenter eftersom de har en indirekt makt över företaget och enligt 

Lépineuxs (2005) indelning kan miljöorganisationerna ses som samhälleliga intressenter då de har 

makt att påverka relationsintressenterna. Genom att miljöorganisationerna kan påverka andra 
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intressenter som har en starkare relation till företaget, väljer Holmen att lyssna till 

miljöorganisationernas uppfattningar för att behålla en god relation med samtliga intressenter.   

År 2007 - 2009 

Andra samhälleliga intressenter som belyses under de sista åren för studien är lokala intressenter på 

nya marknader. Stora Enso framhåller under 2009 att redovisningen måste bli mer transparent och mer 

inriktad på att ta del av de lokala intressenternas intressen: 

”The impacts of our operations in Latin America and China on local communities are quite different 

than our traditional home base, as the social, economic and cultural contexts are so different. To be 

successful in these societies in the long term as a company and as individual people, we need to be 

even more transparent, more sharing, and more prepared to learn.”(Stora Enso, 2009 s.2)  

Genom att framhålla att företaget måste anpassa sig och bli mer transparent gentemot lokala 

intressenter på nya marknader blir de lokala intressenterna viktiga för företaget. De lokala 

intressenterna ingår, utifrån Lépineuxs (2005) figur 2 (s.17), i de lokala samhällena inom gruppen 

samhälleliga intressenter. Stora Enso framhåller de lokala intressenternas relation till företaget som 

betydelsefull. De lokala intressenternas krav gör att företaget framhåller att det är viktigt att de är 

lyhörda inför intressenternas krav och redovisningen blir mer transparent. SCA framhåller på liknande 

sätt hur andra intressentgrupper blir betydelsefulla när företaget växer, blir mer globalt och 

intressenterna blir världsomspännande: 

”Hållbarhetsfrågorna är i allra högsta grad globala och påverkar alla aspekter av företagande, från 

kapital till medarbetare, kunder, leverantörer. SCA är ett globalt företag med verksamhet i cirka 100 

länder och våra verksamheter har stora kontaktytor mot alla typer av intressenter…” (SCA, 2009 s.2)  

 Hur söker företaget dialog med intressenter i syfte att finna vad som anses legitimt? 

Vad som framkommer ur det empiriska materialet är att företagen försöker kommunicera med sina 

intressenter. Kommunikationen med intressenterna kan ses som ett sätt för företagen att dels försöka 

förstå intressenterna men främst för att få reda på vad intressenterna anser vara viktigt. Utifrån Deegan 

och Unerman (2006) är det endast samhället som kan avgöra vad som är legitimt och för att få 

information om det är företaget beroende av att ha en god relation med samhället och därmed även 

intressenterna. Det är här legitimitetsteorin och intressentteorin möts, vilket är samstämmigt med 

Ljungdahls (1999) resonemang om att legitimitet och intresseteorin överlappar och kompletterar 

varandra när det gäller att ta reda på vad som är legitimt i samhället.    

År 2000-2004 

I VD:ns ord under de tidiga åren för studien uttrycker företagen att kontakt med intressenter är viktigt. 

Stora Enso ser år 2000 samspelet mellan företag och intressenterna som en pågående process: 

”Vi måste vidareutveckla samspelet med våra intressenter. Vi har redan väl fungerande relationer 

med de mest lättidentifierade intressentgrupperna: medarbetare, leverantörer och kunder. Vi ser fram 

emot en närmare dialog med övriga intressenter – för att definiera mål och redovisa även 

samhällsaspekterna av hållbarhet” (Stora Enso, 2000 s.6)  

Stora Enso väljer i ovanstående citat att redovisa att de söker dialog, vilket illustrerar att företaget är 

en del i det Scott (1992) beskriver som ett öppet system där utbyte sker mellan omgivning och företag. 

För att utbytet ska bli effektivt krävs en fungerande dialog mellan företag och omgivning och Stora 
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Enso betonar att relation och kommunikation genom redovisning mellan intressenter och företag är 

ytterst viktigt.  I citatet ovan framhålls även vilka intressentgrupper som framstår som lättidentifierade. 

För Stora Enso är Lepineuxs (2005) relationsintressenter lätta att identifiera medan de som kan tolkas 

som samhälleliga intressenter framstår som mer svåra att nå. Dock framhåller företaget att även dessa 

är viktiga i arbetet med att söka det som anses legitimt vilket tyder på att även de samhälleliga 

intressenterna påverkar vad som är legitimt och viktigt för företaget.  

År 2005-2009 

Holmen framhåller under 2005 att deras utveckling inom miljöredovisningen inte kommit självmant 

utan genom ett samspel mellan företaget och både relationsintressenter och samhälleliga intressenter, 

vilka utgör marknadskrafter:  

 ”Denna utveckling har inte kommit till av sig själv. Den är resultatet av ett fruktbart samspel mellan 

våra egna ambitioner, marknadskrafter, internationella regelverk och en strävan efter att erbjuda 

produkter som uppfyller kundernas krav.” (Holmen, 2005 s.4) 

Hur företagen för kommunikation med sina intressenter framkommer inte ur VD:ns ord under de 

första åren för studien.  Det är under de senare åren, 2005 -2009, företagen förklarar dialogen och hur 

det påverkar redovisningen. Både i SCA och Stora Ensos miljöredovisningar under 2006 presenteras 

hur dialogen tar form. SCA framhåller att transparens i redovisningen hjälper dem att recenseras i den 

öppna debatten med sina intressenter: 

”Våra system moderniseras i löpande takt med att vi får ny kunskap. Vi redovisar öppet metoder och 

resultat och verksamheten kan därför ’recenseras’ i diskussion och debatt” (SCA, 2006 s.2) 

Stora Enso ger ett tydligare exempel på hur företag försöker inhämta information om vad samhället 

anser och det görs via intressentundersökningar. Företagets initiativ att kontakta intressenter i syfte att 

ta reda på vad som anses vara legitimt kan enligt Clarkson (1995) ses som proaktivt arbete för att nå 

sina intressenter. Stora Enso är dock det enda företaget i studien som explicit framhåller att de 

genomför intressentundersökningar i syfte att samla in intressenters information om vad som anses 

legitimt och informationen används enligt uppgift för att bekräfta eller dementera att företagets 

miljöstrategi:  

”Vi genomför allt fler intressentundersökningar för att se till att vår hållbarhetsstrategi och våra 

resurser har rätt riktning.” (Stora Enso, 2006 s.4)  

Utvecklingen av miljöredovisningen har ur ett intressentteoretiskt perspektiv gått mot att företagen 

vänder sig till mer samhälleliga intressenter under studiens senare år. Vad som framkommer är att 

företagen intar en, enligt Clarkson 2005, proaktiv roll när de genom exempelvis 

intressentundersökningar strävar efter att stämma av med intressenterna att redovisningen ligger i linje 

med det som anses legitimt. Dialogen med intressenterna blir således allt viktigare. 

Intressentgrupperna som företagen framhåller under senare år är miljöorganisationer och lokala 

intressenter då företagen får större kontaktytor globalt.  Under studiens inledande år såg företagen 

relationsintressenterna som den viktigaste intressentgruppen men uppfattningen ser ut att ha ändrats 

över åren till att samhälleliga intressenter fått en allt mer betydelsefull roll. Företagen framhåller hur 

samhälliga intressenter påverkar redovisningen, vilket kan härledas till att företagen är verksamma 

globalt och således har mycket stora intressentgrupper som både kan påverka företaget. Precis som 

SCA framhöll att företaget har ansvar för kommande generationer framställer sig Holmen som en 

viktig del i samhället, vilket innebär att företagen i sin redovisning vill framstå som proaktiva i sitt 
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ansvarstagande eftersom de möter och tillgodoser de krav som även de samhälleliga intressenterna kan 

komma med. De samhälleliga intressenterna har inte samma direkta makt som relationsintressenterna 

men utvecklingen har gått mot att de samhälleliga intressenternas indirekta makt har ökat i betydelse i 

takt med att samhället blivit mer välinformerat och medvetet om företagens miljöpåverkan. Figuren 

nedan illustrerar utvecklingen av företagens miljöredovisning utifrån intressentteorins perspektiv:   

 

Figur 5. ‖Förändring av miljöredovisning utifrån ett intressentteoretiskt perspektiv‖  

  

2000-2003

•Realtionsintressenter såsom 
kunder och aktieägare anses 
vara viktiga intressenter för 
företagen.

•Företagen framhåller att det 
är viktigt att komminucera 
med sina intressenter.

2004-2006

•Företagen  vidgar 
intressentperspektivet  dels 
genom att träda in på nya 
marknader och dels genom 
att framhålla att företaget är 
en del av samhället. 

2007-2009

• Intressentperspektivet 
vidgas yttligare och 
intressentgrupperna blir fler 
vilket innebär att de 
samhälleliga intressenterna 
blir allt mer betydelsefulla.  

•Dialogen med intressenterna 
framstår som allt vikigare. 
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4. Slutsatser 
I analysen har SCA:s, Holmens och Stora Ensos motiv till att miljöredovisa förklarats och analyserats. 

Egenintresse, en vilja att söka legitimitet samt strävan efter att uppfylla betydelsefulla intressenters 

krav är faktorer som enligt analysen skapar motiv till att miljöredovisa. Ett genomgående och 

återkommande motiv är att företagen framhåller intressenterna som viktiga påverkansfaktorer för 

företagens agerande. Intressenterna utgör en central del i intressentteorin men har även en betydande 

roll i både positiv redovisningsteori samt legitimitetsteori eftersom de avgör huruvida företagen ställs 

inför politiska kostnader och huruvida ligger i linje med det som anses vara legitimt. Företagens 

intressentsfär har ur ett intressentteoretiskt perspektiv gått från att inledningsvis bestå av 

relationsintressenter till att även omfatta samhälleliga intressenter.  Med en större intressentsfär 

uppkommer ett behov för företagen att legitimera sig inför flera intressentgrupper. Företagen använder 

sig då i allt större utsträckning av legitimerande strategier såsom samarbeten, integration av 

miljöfrågor i företagsstrategin samt dialog med intressenterna för att stämma av att de är på rätt väg. 

Företagen använder således miljöredovisningen som en kommunikationskanal för att kunna visa att 

intressenternas krav hörsammas.    

Vad som noterats i analysen och som är värt att uppmärksamma är att företagen är olika stora, 

återfinns på olika marknader och således har olika intressentgrupper att ta hänsyn till. Stora Enso och 

SCA, de två större företagen sett till omsättning och antal anställda, expanderar på den globala 

marknaden och framhåller därmed de globala intressenternas intressen. Holmen har däremot EU som 

primär marknad och ser därför de europeiska intressenternas intressen som viktigast. Således tenderar 

intressentgrupperna att skilja mellan företagen, men utvecklingen går dock åt samma håll genom att 

intressentsfären utvidgas i samtliga företag.   

Avslutningsvis ger analysen att marknaden driver miljöredovisningen framåt, vilket leder det till att 

intressenterna blir allt mer välinformerade och därmed kräver mer information från företagen. När 

intressentsfären vidgas till att omfatta fler intressenter som ställer allt högre krav skapas fler sociala 

kontrakt som företagen tvingas ta hänsyn till. Analysen av VD:ns ord visar att med fler intressenter, 

högre krav och fler sociala kontrakt att upprätthålla skapas fler och nya motiv för företagen att 

miljöredovisa, vilket leder till att miljöredovisningen utökas och fördjupas.  

 



 38 

5. Reflektioner 

5.1 Om slutsatserna 
Uppsatsens förtjänster är att den bidragit med kunskap om motiv till varför skogsindustriföretag 

miljöredovisar samt givit ökad förståelse för de teorier som tillämpats. Utifrån slutsatserna att 

intressenterna skapar de studerade företagens primära motiv till att miljöredovisa uppkommer frågan 

huruvida antagandet kan gäller även andra företag som inte studerats. Vad gäller generaliserbarheten 

kan vi säga att resultatet gäller för de skogindustriföretag som är listade på Stockholmsbörsens stora 

lista, då vi studerat samtliga listade skogsindustriföretag. Det kan tänkas att vissa delar av resultaten 

även går att applicera på mindre skogsindustriföretag men att företagens storlek och storleken på 

sfären av intressenter troligtvis har betydelse för vilka motiv företagen har att miljöredovisa. Således 

anser vi att generalisering av resultaten bör begränsas till de studerade företagen.  

5.2 Om validiteten 
Validiteten i uppsatsen avgörs av om de empiriska måtten mäter det vi ämnat mäta, nämligen vilka 

motiv företag har att redovisa miljöarbete. Genom att göra innehållsanalys av VD-orden har vi 

begränsat det empiriska materialet, men efter avslutad studie kan vi konstatera att förklaringsgraden 

förefaller vara tillfredställande. Vid jämförelser av VD:ns ord med hela miljöredovisningarna kunde vi 

även sluta oss till att VD:ns ord speglade innehållet i miljöredovisningen väl och innehöll information 

om det fenomen som vi, utifrån vårt syfte, ämnat studera. Vi är medvetna om att tre VD-ord uteslutits 

från innehållsanalysen, men mot bakgrund av att vi har ett omfattande empiriskt material från tre olika 

företag som kompletterar varandra gör vi dock bedömningen att detta inte har påverkat vårt slutliga 

resultat.  

Genom referensramens glasögon har det empiriska materialet gett en sammanhängande bild av 

förklaringar och motiv till miljöredovisningens förekomst. Inledningsvis utförde vi pilotstudier på hela 

miljöredovisningar och provade även en analysmetod som gick ut på att kvantifiera innehållet genom 

att räkna förekomsten av vissa ord och begrepp. Problem som uppstod var dock att ord och begrepp 

har olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de befinner sig, varför det innebar en svårighet att 

avgöra om mätningen verkligen mätte det vi var ute efter. Resultaten från pilotstudierna visade att 

kvantitativ metod inte var optimal utan att en hermeneutisk tolkning av VD:ns ord utifrån specifika 

frågeställningar gav det relevantaste och djupaste resultatet och förståelse för motiven till 

miljöredovisning. Detta eftersom vi då kunde tolka innehållet i den kontext som vi ansåg vara 

avgörande för att kunna återge och analysera innehållet på bästa sätt.    

5.2.1 Källkritik 
De artiklar som använts i referensramen har uteslutande varit granskade och hämtade ur vetenskapliga 

tidskrifter. Förklaringskraften i positiv redovisningsteori kan ifrågasättas då teorin vilar på det 

grundläggande antagandet att alla handlingar är drivna av ett självintresse. Teorin kan anses vara 

alltför endimensionell och därför inte ensam ha någon stor förklaringskraft. Vi anser dock att teorin 

kompletteras av de andra teorierna i referensramen, vilket gör att den kan bidra med en av flera 

synvinklar till en större helhet.      
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5.3 Avslutande reflektioner 
Uppsatsarbetet har givit oss en möjlighet att få en inblick i varför tre svenska skogsindustriföretag 

väljer att miljöredovisa. Då studien har sträckt sig över en tioårsperiod har vi fått ett processperspektiv 

på hur miljöredovisningen utvecklats. Vårt intryck är att motiven till redovisningen kan sökas allt 

längre ut i intressentsfären, vilket vi tror har att göra med att världen globaliseras och miljödebatten 

sträcker sig över landsgränser och ut i olika samhällsgrupper som tidigare inte visat intresse för 

enskilda företags miljöarbete. Vi tror även att trenden med mer omfattande miljöredovisning och fler 

företag som redovisar kommer att fortsätta i framtiden och landa i att alla företag med 

miljöpåverkande verksamhet miljöredovisar. Frågan är om frivilligheten i miljöredovisningen kommer 

att bestå och sociala normer och värderingar styra utvecklingen eller om lagstiftningen kommer att 

hinna före. Även om lagstiftning införs tror vi dock att företag kommer fortsätta kapplöpningen med 

att frivilligt redovisa mer information än vad lagen kräver och framhålla sitt miljöåtagande i syfte att 

vinna eller behålla marknadsandelar.  

5.4 Förslag till framtida studier 
Resultaten i den aktuella uppsatsen är rimligtvis påverkade av den bransch som studerats, varför det 

vore intressant att jämföra resultaten med en annan bransch för att se vilka motiv som är 

branschspecifika och vilka motiv som kan anses vara generella. Då forskning säger att storleken på 

företag är positivt korrelerad med omfattningen av miljöredovisning uppkommer även frågan om 

mindre företags motiv skiljer sig från större företags motiv till att miljöredovisa. I båda fallen skulle 

den aktuella studiens metod kunna replikeras för att få jämförbara resultat. Följande frågeställningar 

kan således vara av intresse att studera: 

 Hur skiljer sig mindre skogsindustriföretags motiv till miljöredovisning från större 

skogsindustriföretag?  

 Hur skiljer sig motiven till miljöredovisning beroende på bransch? 
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Bilaga 1 
Frågor som ställts till VD:ns ord: 

Positiv redovisningsteori 

 Betonar företaget via redovisningen att de gör ytterligare miljöinsatser utöver sin egen 

miljöpåverkan, det vill säga ger tillbaka mer till samhället? 

 För företaget en öppen dialog med omgivningen i syfte att minska politiska kostnader? 

Legitimitetsteori 

 Försöker företaget anpassa mål, output och verksamhetsmetoder samt informera om 

företagets förändringar så att det ligger i linje med samhällets förväntningar, normer och 

värderingar? 

 

 Försöker företaget genom redovisningen kommunicera och försöka ändra definitionen av 

den sociala legitimiteten så att den stämmer överens med företagets verksamhet? 

 

 Försöker företaget förskjuta fokus i redovisningen från kärnfrågan till andra frågor som 

passar företaget bättre ur legitimitetssynpunkt? 

 

 Försöker företaget förknippas med symboler, värden och legitima institutioner? 

 

 Påtalar företaget att förväntningarna från samhället är orimliga? 

 

 Lägger företaget, i sin miljöredovisning, fokus på sina produkter, tjänster eller att attrahera 

personal och använder således miljöredovisningen som en konkurrensfördel?  

 

 Söker företaget dialog med intressenter i syfte att finna vad som anses legitimt? 

 

Intressentteori 

 Vilka intressenter framhåller företagen som betydelsefulla?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


