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SAMMANFATTNING 

Miljöfrågor har blivit allt mer uppmärksammade den senaste tiden. Det framkommer 
allt mer att det är vi människor som orsakar de flesta av dagens miljöproblem.  
Miljöproblematiken har lett till att omgivningen ställer allt högre krav på att 
organisationer tar ansvar för den påverkan på miljön som dess verksamhet orsakar. För 
att organisationer ska kunna kommunicera till omgivningen att de faktiskt jobbar med 
miljöfrågor upprättar de en miljöredovisning. En nödvändighet för att veta vad de ska 
fokusera sitt miljöarbete på är att de har kännedom om vad som förväntas av dem. För 
att få denna kunskap krävs att de måste identifiera intressenterna. Genom att göra detta 
kan informationen i miljöredovisningen anpassas till intressenternas förväntningar. Den 
information de väljer att presentera i miljöredovisningen är förknippad med olika 
funktioner som i sin tur kan avspeglas på olika sätt mot olika intressenter. 
Miljöpåverkan orsakas av företag och organisationer både inom den privata och inom 
den offentliga sektorn. Syftet med vår studie var att undersöka vilka landstingen ser som 
intressenter till sin miljöredovisning samt vilka funktioner miljöredovisningen har mot 
dessa intressenter. För att uppnå syftet med studien valde vi att göra en fallstudie på fyra 
landsting i norra Sverige. Fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer 
som arbetade med miljöfrågor vid de olika landstingen. Studien visar att landstingen ser 
politiker och tjänstemän i organisationen som sina primära intressenter. Alla funktioner 
som kunde hittas i miljöredovisningen hade en koppling till dessa. Sekundärt kunde vi 
också se att allmänheten, media och andra landsting nämndes som intressenter till 
miljöredovisningen där funktionerna handlade om myt, karta, kontroll och språk. 
Slutsatsen vi drar från denna studie är att det främst är mot interna intressenter som 
landstinget upprättar sin miljöredovisning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Environmental issues have become more noticed lately. It appears more and more 
obvious that we humans are the ones who cause the most of today´s environmental 
problems. The environmental problems have led to increasing demands from the society 
that the organizations should take responsibility for the environmental impact that their 
activities cause. To know where to focus the environmental efforts it is required that the 
organizations are aware of what is expected of them. To obtain this knowledge it is 
necessary that the organizations know from who the demands and expectations come 
from. Therefore they must identify the stakeholders. By doing this, the information in 
the environmental accounting may be adjusted to the stakeholder’s expectations. The 
information in the environmental accounting may be associated with different functions 
that in turn could be reflected in different ways to different stakeholders. Environmental 
impact is caused by organizations in both the private- and public sectors. The aim of 
this study was to examine who the county councils identify as stakeholders to their 
environmental accounting and what the functions of the accounting are to these 
stakeholders. For the purposes of this study, we chose to do a case study of four county 
councils in northern Sweden. Four semi structured interviews were conducted with 
people working with environmental issues at the county councils. The study shows that 
the county council sees politicians and officials of the organization as their primary 
stakeholders. Every function that could be found was linked to these stakeholders. 
Secondary, we also found that the public, media and other county councils was 
mentioned as stakeholders to the environmental accounting, in which there are functions 
dealing with myth, map, control and language. The conclusion we draw from this study 
is that it is primarily to internal stakeholders that the county prepares its environmental 
report.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till vårt uppsatsämne. Sedan följer en 

problemdiskussion som mynnar ut i de frågeställningar vi valt att undersöka i vår 

uppsats. Därefter presenteras syftet med vår undersökning samt de avgränsningar som 

gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Den senaste tiden har miljöfrågor blivit allt viktigare. Detta på grund av att den 
mänskliga påverkan på miljön har blivit allt mer synlig. Det förändrade klimatet, 
föroreningar i naturen och exploatering av naturtillgångar är några exempel (WWF, no 
date). Detta är en oroväckande utveckling som kan ge allvarliga konsekvenser betydligt 
snabbare än man tidigare förstått (ibid). Men miljöproblemen går att motarbeta och här 
har beslutsfattare och lagstiftare en viktig funktion att fylla genom att de kan styra 
utvecklingen i rätt riktning (Naturvårdsverket, 2009).  

Sedan januari 1999 finns en central miljölagstiftning samlad i miljöbalken 
(Regeringskansliet, 2008). När miljöbalken trädde i kraft ersatte den sexton tidigare 
miljölagar (Naturvårdsverket, 2008). I samband med detta antog riksdagen femton 
miljökvalitetsmål som under år 2005 kompletterades med ett sextonde. Dessa 
miljökvalitetsmål beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. För att underlätta miljöarbetet på 
väg mot miljökvalitetsmålen har delmål antagits av riksdagen. Då flera av dagens 
miljöproblem orsakas av transporter, energianvändning, flöden av material, kemikalier 
och varor har riksdagen beslutat att miljöarbetet ska koncentreras i tre strategier. Den 
första är en strategi för effektivare energianvändning och transporter, den andra 
strategin är för giftfria och resurssnåla kretslopp och den tredje är en strategi för 
hushållning av mark, vatten och bebyggd miljö. (Miljömålsportalen, 2009).   

Verksamheter som bidrar till dessa miljöproblem finns både inom privat och inom 
offentlig sektor. En bidragande orsak till miljöproblemen är att den traditionella 
redovisningen enligt bokföringsmässiga grunder inte låter organisationer ta kostnaden 
för de naturresurser som förbrukas och de externaliteter de orsakar (Falkman, 2000, s 
105ff). Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder kritiseras för att den exkluderar 
vissa typer av resurser som exempelvis miljökapital (Falkman, 2000, s 105f). Men så 
länge det saknas metoder i den traditionella redovisningen för att prissätta 
förbrukningen av så kallade fria nyttigheter såsom luft och vatten kommer den 
traditionella redovisningen att exkludera användandet av dessa (ibid). Det blir särskilt 
tydligt om man anser att redovisningen bör vara neutral och endast förmedla 
information till intressenterna såsom Solomons (1991) beskriver. Detta gör att 
naturresurser kommer att förbrukas utan att någon tar ansvar för dessa, vilket i sin tur 
leder till att den målsättning som externredovisningen har att visa resursanvändandet i 
organisationen inte uppnås. Den bild som visas med hjälp av den traditionella 
redovisningen är ofullständig och inte rättvisande (Falkman, 2000, s 106ff). 

Enligt Falkman (2000, s 84) har den traditionella redovisningens brister och den kritik 
den utsatts för gjort att marknaden efterfrågar något mer. Detta har lett till att alternativa 
teorier har utvecklats varav miljöredovisningen är en av dem (op cit, s 85). Gray (1992) 
menar att en särredovisning av miljön bör upprättas i årsredovisningen för att visa 
beslutsfattare och allmänhet hur organisationen förbrukar jordens resurser. Inga 



Inledning 

  
2 

 

  

lagstadgade krav på att organisationer måste upprätta en särredovisning finns men för 
att ge en rättvisande bild så kanske det är nödvändigt (Westermark, 1999, s 87). 

1.2 Problemdiskussion 

Att reducera negativ påverkan på miljön är ett ansvar för alla, såväl företag inom 
näringslivet som den offentliga sektorn. Att vårda miljön räknas numera som en 
förutsättning för att organisationer ska kunna överleva (Westermark, 1999, s 11). De 
organisationer som bedriver miljöfarlig verksamhet är också tvingade enligt 
miljöskyddslagen att lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten.  (Regeringen, 
1997).  Många organisationer väljer att göra mer än så och även upprätta en frivillig 
extern miljöredovisning. Detta kan göras av olika anledningar. Hatch (2002, s 85) 
beskriver att organisationens omgivning påverkar organisationens resultat genom att 
införa begränsningar. Exempel på detta är att den ökade medvetenheten om miljön har 
gjort att människor organiserat sig politiskt i ”gröna rörelser” (op cit, s 95). Dessa 
grupper är oberoende av internationella gränser (ibid). Organisationer påverkas av dessa 
miljögrupper då de ställer krav på redovisningen av miljöeffekter (Artsberg, s 376).  Då 
omgivningen använder sin makt för att ställa krav på organisationen blir det viktigt att 
organisationen ägnar tid till att bilda sig en uppfattning om sin omgivning och dess 
påverkan på organisationen (Hatch, 2002, s 102). Mellemvik et al (1988) talar om en ny 
typ av redovisning där hänsyn ska tas till vad intressenter efterfrågar, inte bara de 
traditionella rapporterna utan ytterligare och mer lättolkad information. En frivillig 
miljöredovisning riktad till intressenter är ett exempel på detta vilket också bidrar till att 
företagen gör rätt och tar kostnaderna. Att kommunicera sitt miljöarbete till 
intressenterna kan även leda till ökade möjligheter att höja sina intäkter (Rosell, 2005).   

För den offentliga sektorn är förutsättningarna dock annorlunda eftersom offentliga 
organisationer hanterar gemensamma medel. Det betyder att det inte finns något 
riskkapital som ska förräntas. Alla medel ska användas till att skapa en effektiv 
verksamhet vilket innebär tillfredsställande kvalitet, kostnadseffektivitet och förmåga 
att utveckla verksamheten utifrån nya förutsättningar. (Falkman & Orrbeck, 2001, s 32).  
Idag är det många organisationer inom den offentliga sektorn som väljer att upprätta en 
frivillig miljöredovisning (Sveriges Kommuner & Landsting, 2004a). 

Målsättningen med redovisningen beror ytterst på vem som ska läsa den, det vill säga 
vilka intressenterna är (Falkman, 2000, s 58). Detta gör att identifierandet av 
intressenter är ett viktigt moment när en organisation ska utforma en externredovisning 
(ibid). Svårigheter kan dock finnas i att avgöra vilka som är intressenter till den 
offentliga sektorn (Falkman & Orrbeck, 2001, s 28ff) och därmed också till dess externa 
miljöredovisning. 

Många verksamheter inom den offentliga sektorn som orsakar skadlig miljöpåverkan 
finns inom landstinget (Sveriges Kommuner & Landsting, 2004b). Vid upprättandet av 
landstingets frivilliga miljöredovisning kan utöver de ovan nämnda problemen även en 
konfliktsituation uppstå mellan de olika intressenternas krav (Bruzelius & Skärvad, 
2004 s 76). Vissa intressentkategorier är framförallt intresserade av att landstinget kan 
erbjuda en bra sjukvård och detta är också vad som måste prioriteras högst inom 
landstingen (Sveriges Kommuner & Landsting, 2003). Till vem riktar landstinget den 
frivilliga miljöredovisningen? I det sammanhang miljöredovisningen upprättas och de 
krav användarna ställer hjälper till att tydliggöra vad som ska presenteras i 
miljöredovisningen för att denna ska få den funktion landstinget avser.  
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Falkman (2000, s 163) beskriver redovisningens funktion som information där 
redovisningen har som uppgift att ge information till intressenterna om organisationens 
verksamheter. Redovisningens avsedda funktion är att genom att ge en rättvisande bild 
av en organisations användande av resurser bidra till att minska osäkerheter och 
underlätta vid beslutsfattande (Mellemvik et al 1988). Men då redovisningens 
funktioner är beroende av flertalet individuella faktorer hos redovisaren kommer 
redovisningen att ha långt fler funktioner än de avsedda (ibid). Mellemvik et al (1988) 
beskriver även att en funktion kan vara att agera som en alarmklocka och göra 
ledningen uppmärksam när något avviker från planerna. Även Hayes (1983) talar om 
redovisningens funktioner och menar att redovisningen kan fungera som en karta som 
både särskiljer organisationen från sin omgivning och visar på ansvarsfördelningen 
inom organisationen. Hayes beskriver även redovisningen som experiment där 
organisationen kan förutspå framtida scenarion och därigenom samtidigt föreslå 
lösningar på kommande miljöproblem. Gray (1992) menar dock att redovisningens 
funktioner kanske inte alltid går att jämföra med funktioner i nyare former av 
redovisning såsom miljöredovisning.  

För att organisationen ska uppnå de önskade funktionerna med sin miljöredovisning 
krävs att organisationen vet vem som ska använda redovisningen. Identifierandet av 
intressenter kan tydliggöra vad som ska framhävas i miljöredovisningen för att 
redovisningen ska få den mest optimala funktionen för organisationen (Falkman, 2000, 
s 58).  

De frågeställningar som uppkommit utifrån ovanstående diskussion är till vem 
landstinget upprättar sin frivilliga externa miljöredovisning, det vill säga vilka 
intressenterna är samt vilka funktioner landstingets miljöredovisning har och på vilket 
sätt dessa funktioner avspeglas till de olika intressenterna.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vem landstingen ser som intressenter till den 
frivilliga offentliga miljöredovisningen samt vilka funktioner som miljöredovisningen 
har mot dessa intressenter.  

1.4 Avgränsningar 

Vår studie begränsas genom att vi ämnar undersöka endast den frivilliga externa 
miljöredovisning som offentliggörs årligen. Vi har därför inte för avsikt att undersöka 
den miljöredovisning som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig. På grund av 
tidsaspekten har vi valt att endast undersöka fyra landsting i Norrland.  
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2 METOD 
I det här kapitlet beskriver vi de metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av i vår 

undersökning. Kapitlet inleds med metodsynsätt och val av undersökningsstrategi och 

undersökningsobjekt. Efter detta presenteras hur vi gått tillväga vid insamlandet av 

data och slutligen beskriver vi de problem som kan uppstå vid denna typ av 

undersökningsmetod. 

2.1 Metodsynsätt 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 65ff) finns det i grova drag tre olika metodsynsätt; 
system-, aktörs- och analytiskt synsätt. I systemsynsättet antas verkligheten vara 
objektivt tillgänglig och synsättet försöker förstå och förklara delar utifrån helheten det 
vill säga det är helheten som skapar mening åt delarna. Aktörssynsättet antar att 
verkligheten är en social konstruktion och synsättet är inriktat på att förstå sociala 
sammanhang utifrån aktörernas synvinkel, det vill säga genom att försöka sätta sig in i 
aktörens situation och beskriva hur denna ser på verkligheten. I det analytiska synsättet 
antas verkligheten vara objektiv. Synsättet är inriktat mot att försöka förklara denna 
objektiva verklighet. I det analytiska synsättet antas helheten utgöra summan av delarna. 
För att kunna göra antaganden om verkligheten måste en insamling av de olika delarna 
ske, som vidare summeras till en helhet. Utifrån denna helhet kan sedan antaganden om 
verkligheten göras. I det analytiska synsättet är alla fakta intressanta oberoende av 
varandra, men fler bevisade orsaker antas ge en bättre förklaring. (ibid). 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av det analytiska synsättet. Detta val 
gjordes för att vårt syfte var att beskriva vilka landstingen ser som intressenter till sin 
miljöredovisning samt vilka funktioner miljöredovisningen har. Vi samlar in fakta från 
de olika landstingen, och detta utgör således delarna. Dessa delar sammanställer vi 
sedan till en helhet från vilken vi senare gör antaganden om hur det ser ut i verkligheten.  

Patel och Davidsson (2003, s 23) beskriver tre sätt som forskaren kan använda sig av för 
att kunna relatera teori och empiri och dra slutsatser i en undersökning. Dessa betecknas 
som deduktion, induktion och abduktion. Det deduktiva arbetssättet följer bevisandets 
väg genom att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra slutsatser om 
enskilda företeelser. (ibid). Slutsatsen är giltig om den är logiskt sammanhängande 
(Thurén, 1991, s 23). Ett deduktivt arbetssätt antas kunna stärka objektiviteten i 
undersökningen genom att utgångspunkten tas i befintlig teori (Patel & Davidsson, 2003 
s 23). Det induktiva sättet går ut på att först studera forskningsobjektet utan förankring i 
vedertagen teori för att sedan med den funna informationen formulera en teori. Det 
tredje sättet, abduktion, innebär en kombination av induktion och deduktion genom att 
inleda induktivt med enskilda fall som leder fram till en teori. Fortsättningen blir 
deduktiv genom att den teori man kommit fram till testas på nya fall för att slutligen 
utveckla en ny teori. (op cit, s 24). Vår forskningsmetod är deduktiv eftersom vi utifrån 
befintliga teorier kommer att dra slutsatser om de enskilda fall vi arbetar med.  

2.2 Val av undersökningsstrategi 

En fallstudie görs ofta på en enhet, men kan också göras på två eller fler (Denscombe, 
2006, s 41). Genom att begränsa antalet undersökningsenheter kan studerandet av det 
enskilda fallet leda till insikter som kan få vidare konsekvenser. Dessa insikter skulle 
inte framkommit om ett stort antal enheter studerats. En fallstudie klarar således av att 
studera saker mer detaljerat och kan reda ut mer komplexa situationer än vad en 



Metod 

  
5 

 

  

surveyundersökning vanligtvis kan göra. (ibid). Eftersom vi ämnar studera ett fåtal 
enheter djupare för att få tillgång till den information vår undersökning eftersträvar är 
en fallstudie ett naturligt val.  

2.3 Angreppssätt 

Det finns olika metoder och tillvägagångssätt att välja mellan när en undersökning ska 
göras. Valet mellan kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning beror på hur de data 
som samlats in kommer att bearbetas och analyseras (Patel & Davidsson, 2003, s 14). 
Enligt Denscombe (2000, s 203ff) har kvalitativ forskning en tendens att uppfatta ord 
som den centrala analysenheten och den förknippas mer med beskrivning, småskaliga 
studier och inblandning från forskarens sida. Den kvantitativa forskningen har istället en 
tendens att uppfatta siffror som den centrala analysenheten och den förknippas mer med 
analys, storskaliga studier och neutralitet från forskarens sida. (ibid). Då vår 
undersökning omfattar ett fåtal enheter och datainsamlingen från respondenterna 
kommer från intervjuer är vår forskning att betrakta som kvalitativ.   

2.4 Litteraturstudie 

Vi började vår undersökning med en litteraturöversikt över den litteratur som behandlar 
det område som vi ämnade undersöka. De skriftliga källorna bestod av böcker, artiklar, 
tidskrifter och även information som landstingen har publicerat på Internet. 
Litteratursökningen gjordes med hjälp av Luleå tekniska universitets biblioteksdatabas 
där vi använde oss av sökmotorerna Libris och Lucia. Vetenskapliga artiklar söktes i 
Ebsco, Emerald Insight samt Business Source Elite. Vi använde oss även av sökmotorn 
Google.  För att hitta lämpligt material användes bland annat olika kombinationer av 
sökorden: miljöredovisning, redovisning, funktioner, landsting, offentlig sektor, 
intressentteori samt de engelska motsvarigheterna till dessa ord. Den information som 
landstingen har på sina hemsidor och som vi valde att studera var landstingens 
miljöredovisningar och miljöbokslut.  

2.5 Val av undersökningsobjekt 

Enligt Denscombe (2006, s 44) kräver en fallstudie att forskaren gör ett medvetet och 
noga genomtänkt val av undersökningsfall. Val av fall görs delvis med utgångspunkt i 
det vi redan vet och forskaren måste kunna argumentera för att de valda fallen är 
ändamålsenligt för syftet med undersökningen (ibid). Vi hade för avsikt att endast 
undersöka landsting i Norrland. Dessa är landstingen i Norrbottens-, Västerbottens-, 
Västernorrlands-, Jämtlands- och Gävleborgs län. Inledningsvis var tanken att 
undersöka de fyra nordligaste landstingen i Sverige men då landstinget i västerbottens 
län på grund av tidsbrist inte kunde medverka blev Gävleborgs läns landsting det 
självklara valet. De landsting vi valde att undersöka blev således: Norrbottens-, 
Västernorrlands-, Jämtlands- samt Gävleborgs läns landsting. 

2.5.1 Val av respondenter 
Eftersom vi i vår fallstudie avsåg att studera miljöredovisningarnas intressenter och 
funktioner i de landsting vi valt ut blev det naturligt att genom deras hemsidor 
identifiera de personer som hade ansvar för, eller kunde hänvisa oss till de personer som 
arbetade med miljöfrågor. Efter kontakt med berörda landsting blev valet av 
respondenter följande: 

• Lena Zetterholm, miljöcontroller Gävleborgs läns landsting 
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• Linda Knutar, miljösamordnare, Västernorrlands läns landsting 

• Bertil Frankkila, miljöledare, Norrbottens läns landsting 

• Gunnar Fackel, miljöchef, Jämtlands läns landsting  

2.6 Datainsamlingsmetod 

Denscombe (2006, s 101) beskriver att vissa forskningsstrategier associeras till vissa 
datainsamlingsmetoder. Vid valet av datainsamlingsmetod bör forskaren ha i åtanke att 
det handlar om att hitta den metod som är bäst lämpad för uppgiften. Metodvalet 
påverkas av forskningsstrategin, men visar samtidigt dels vilken typ av data, dels vilka 
resurser när det gäller tid, pengar och tillgång till källor forskaren föredrar. (ibid). När 
valet faller på intervjuer beror det ofta på att forskaren, med undersökningssyftet i 
åtanke, anser att undersökningen tjänar på att det material som insamlas kan ge mer 
djupgående insikter. (Denscombe, 2006, s 132).   

2.6.1 Intervjuer 
De fördelar som finns med att använda intervjuer är att de är särskilt lämpade för att 
producera djupgående och detaljerade data. Detta gör att forskaren kan få värdefulla 
insikter. Intervjuer kräver inte heller någon avancerad utrustning och de bygger på den 
konversationsfärdighet som forskaren redan har. Intervjuer har även en hög 
svarsfrekvens eftersom de är planerade och inbokade i förväg. (Denscombe, 2006, s 
161).  

Denscombe (2006, s 134f) beskriver tre olika typer av intervjuer. Strukturerade, 
ostrukturerade och semistrukturerade. Strukturerade intervjuer är i själva verket ett 
frågeformulär som besvaras av respondenten i intervjuarens närvaro. Ostrukturerade 
intervjuer är däremot inriktade på att betona respondentens tankar. Forskarens roll är att 
sätta ingång intervjun genom att introducera ett ämne, och bör sedan ingripa så lite som 
möjligt. Den semistrukturerade intervjun ligger någonstans mittemellan de ovan 
beskrivna intervjuerna. Forskaren har liksom i den strukturerade intervjun en färdig lista 
med frågor, men är inställd på att vara flexibel när det gäller ordningsföljden på 
frågorna och beredd på att låta respondenten utveckla sina svar. (ibid). Eftersom vi i vår 
undersökning ville ha svar på vissa speciella frågeställningar men samtidigt låta 
respondenten tala fritt runt dessa frågor så valde vi att genomföra semistrukturerade 
intervjuer. Detta gjorde att vi även kunde ställa följdfrågor där vi kände att behovet 
fanns.  

Innan intervjuerna utfördes förberedde vi oss genom att läsa de fyra utvalda 
landstingens miljöredovisningar. Detta gjordes för att vi utifrån denna information 
lättare skulle kunna skapa frågeställningar som var relevanta för vår undersökning. En 
intervjuguide med 24 frågor utformades (se bilaga 1). De frågor vi hade för avsikt att 
ställa skickade vi till respondenterna några dagar i förväg för att de skulle kunna 
förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna genomfördes via telefon på grund av det 
långa avståndet till respektive respondent och de begränsade ekonomiska och 
tidsmässiga resurserna vi hade till förfogande. Vid genomförandet av intervjun inledde 
vi med allmänna frågor för att senare gå in på de områden som var relevanta för vårt 
syfte med undersökningen (Denscombe, 2006, s 151). Intervjuerna varade mellan trettio 
och fyrtio minuter. Under intervjuerna förde vi anteckningar och gjorde 
ljudupptagningar. Vi var tydliga med att fråga respondenterna om det gick bra att spela 
in samtalen vilket samtliga intervjuobjekt godkände. (op cit, s 145f). Intervjuerna 
avslutades med att vi gav respondenten möjlighet påpeka sådant som vi eventuellt inte 
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tagit upp men som respondenten ansåg relevant (op cit, s 153). Efter att vi skrivit ner 
intervjuerna skickades de till respektive respondent för godkännande. Detta gjordes för 
att undvika missuppfattningar. 

2.7 Analys av material 

De intervjuer som genomförts utgör grunden till uppsatsens empiriska del. Analysen 
gjordes med utgångspunkt i empirin där det empiriska materialet kopplades mot den 
teoretiska referensram som undersökningen baseras på. Till analysen användes en 
analysmodell, där vi steg för steg gick igenom de olika analysområdena. Genom 
analysen kunde vi finna likheter och skillnader mellan teori och empiri och utifrån detta 
kunde sedan slutsatser dras och vårt syfte besvaras.  

2.8 Metodkritik 

Validitet och reliabilitet är begrepp som behandlas vid kritisk granskning av denna typ 
av undersökning. Patel och Davidsson (2003, s 98) menar att god validitet är att faktiskt 
undersöka det som ska undersökas. God reliabilitet är att undersökningen görs på ett 
tillförlitligt sätt (ibid).  

Nackdelen med att använda intervju som datainsamlingsmetod är att en intervjuareffekt 
kan uppstå. Intervjuareffekten innebär att respondentens svar påverkas av den 
uppfattning respondenten har om den person som ställer frågorna. I huvudsak är det 
intervjuaren kön, ålder och ursprung som inverkar på hur mycket och hur sanningsenlig 
information respondenten är villig att ge. Intervjuareffekten är särskilt uttalad när det 
handlar om frågeställningar som uppfattas som känsliga och personliga. (Denscombe, 
2006, s 138). Då frågeställningarna i vår undersökning inte var av den karaktären bör 
intervjuareffekten i vår undersökning ha begränsats.  

Tidigare har telefonintervjuer inte ansetts ha samma kvalitet som intervjuer ansikte mot 
ansikte på grund av att detta kan orsaka att vi missar respondenternas känslor och 
attityder och att vi därigenom missar outtalad information. Detta har dock förändrats på 
senare tid och numer ifrågasätts antagandet om att intervjuer ansikte mot ansikte ger 
bättre resultat. Det finns belägg för att människor är lika ärliga och uppriktiga i en 
telefonintervju som i en intervju ansikte mot ansikte. (Denscombe, 2006, s 16). Genom 
att vi skickade intervjuguiden till respektive respondent före intervjun gav vi 
respondenterna möjlighet att förbereda sina svar. Nackdelen med detta är att spontana 
svar försvinner och respondenten har möjlighet att tillrättalägga svaren. Fördelarna är att 
tid ges för de frågeställningar som kräver eftertanke eller inhämtande av information 
vilket gör att bättre svar kan ges av respondenten.  

De ljudupptagningar som gjordes under intervjun bidrog till att höja reliabiliteten i 
undersökningen genom att detta gjorde det möjligt att lyssna på intervjun flera gånger 
tills vi försäkrat oss om att vi uppfattat allt korrekt (Patel & Davidsson, 2003, s 101). 
För att höja reliabiliteten ytterligare skickade en skriftlig sammanställning av 
intervjuerna till respektive respondent (Denscombe, 2006, s 158).  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för vår 

studie. Här tar vi upp miljöredovisningens syfte och mål, miljöarbete i landsting samt 

intressentteorin, både i sin traditionella form samt anpassad för landstinget. Till sist 

beskrivs de funktioner, både avsedda och verkliga som redovisningen kan ha. 

3.1 Miljöredovisning - syfte och mål 

På senare tid betraktas miljövård som en förutsättning för överlevnad och fortsatt 
tillväxt i organisationer (Westermark, 1999 s 11). Miljöredovisning handlar om att 
organisationer tar sitt etiska ansvar att följa de regler gällande miljön som i sin tur 
bygger på att man i grunden bör göra det som är bäst för miljön (op cit, s 14).  Förutom 
dessa etiska bedömningar betraktas även avsikten bakom en handling (op cit, s 15). 
Detta innebär att organisationens avsikt med miljöarbetet är av större betydelse än 
enskilda negativa effekter organisationen orsakar på miljön (ibid).  

Miljöredovisning kan struktureras på två olika sätt (Regeringen, 1997). Det ena bygger 
på klassisk redovisningsteori. Här syftar miljöredovisningen till att identifiera och 
redovisa direkta finansiella risker med miljöanknytning. Detta synsätt innebär också att 
de vanliga reglerna för intäkts- och kostnadsdefiniering som försiktighetsprincipen och 
realisationsprincipen även används för miljöredovisningen. Det andra synsättet är 
bredare och syftar till att ge en helhetsbild av verksamhetens miljöpåverkan och 
organisationens syn på miljöarbetet på både kort och lång sikt. Detta görs genom att 
organisationen beskriver sitt totala miljöarbete, både sådant som kan presenteras i siffror 
och det som bara kan presenteras i ord i sin redovisning. Redovisningen kan exempelvis 
innehålla en beskrivning av organisationens miljöpolicy, vilka riktlinjer de använder i 
sitt arbete och vad de har för kort- och långfristiga mål med sitt arbete. Parallellt med 
begreppet miljöredovisning finns begreppet miljörapport. En miljörapport avser den 
redovisning de organisationer som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöskyddslagen varje år ska lämna till tillsynsmyndigheten. (Regeringen, 1997; 
Westermark, 1999, s 86). 

Europeiska Redovisningsexpertorganets (FEE) rapport från 1999 är det första 
publicerade dokumentet med syfte att skapa en allmänt accepterad begreppsapparat för 
miljöredovisning. I denna tar FEE upp miljöredovisningens användbarhet för läsarna 
och fokuserar på ett enligt Westermark försummat forskningsområde, för vem 
miljöredovisningen upprättas och i vilket syfte (Westermark, 1999, s 23). I rapporten 
försökte de presentera målsättningen med miljöredovisningen utifrån olika intressenters 
perspektiv (op cit, s 19). Denna målsättning anges såsom: 

”Tillhandahållande av information om ett företags inverkan på miljön 

och dess driftsverksamhet som kan användas av relevanta intressenter 

för utvärdering av deras förhållande till den rapporterade enheten”. 

Den slutsats som framkommer i FEEs rapport säger att en miljöredovisning riktas i 
typiska fall till ett antal intressegrupper som var och en kan ha behov av olika sorters 
information. Användargrupper bör därför identifieras för att mer specifikt kunna avgöra 
vilka krav på information som olika intressegrupper har. (Westermark, 1999, s 22). 

3.1.1 Miljöarbete och miljöredovisning i landsting 
Landstingen bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. I 
förvaltningsberättelsen skall en organisation som bedriver verksamhet som är tillstånds- 
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eller anmälningspliktig enligt miljöbalken alltid lämna upplysningar om verksamhetens 
påverkan på den yttre miljön (Årsredovisningslagen, 6kap 1§). Detta är således aktuellt 
för vissa delar av landstingets verksamheter. De organisationer som bedriver 
verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken är skyldiga att varje år ge in en 
miljörapport till tillsynsmyndigheten (Miljöbalken, 9kap 6§), vilket också landstingen 
gör. Utöver den obligatoriska miljörapport de lämnar in till berörd myndighet upprättar 
många landsting en miljöredovisning på frivillig basis (Sveriges Kommuner & 
Landsting, 2004a). De flesta landsting och regioner använde 2006 miljöledningssystem 
i delar av eller hela sin verksamhet (Sveriges Kommuner & Landsting, 2006). Eftersom 
landstingens verksamhet förbrukar resurser, energi och råvaror som påverkar luft, mark 
och vatten blir miljöpåverkan av stor betydelse för både djur- och växtliv samt för 
människors hälsa. Därför pågår inom landstingen ett aktivt miljöarbete för att nå 
nationella och internationella miljömål. Landstingen kan då i god tid förbereda sig inför 
kommande lagkrav på miljösidan. Detta är viktigt eftersom landstingen vill vara en 
trovärdig aktör inom miljö och hållbar utveckling. Detta följs upp genom årliga 
redovisningar av program och miljösatsningar. (Sveriges Kommuner & Landsting, 
2004a).  

3.2 Intressentteori 

När man talar om en organisations intressenter menar man de individer, grupper och 
organisationer som på något sätt har en utbytesrelation med organisationen (Bruzelius & 
Skärvad, 2004, s 73). Den traditionella intressentbilden visar endast de 
intressentkategorier som en organisation har en utbytesrelation med (op cit, s 83). Ett 
ökat medvetande om att intressenterna och organisationen har ett beroendeförhållande 
till varandra har lett till att man vid en beskrivning av en organisations intressenter även 
bör visa de olika styrkeförhållanden som finns parterna emellan (ibid).  Detta beroende 
består i att organisationen är beroende av att intressenterna vill medverka i 
organisationens verksamhet samtidigt som intressenterna i sin tur är beroende av 
organisationen för att i olika grad få sina behov tillfredsställda (Bruzelius & Skärvad, 
2004, s 73). Det krävs dock en balans mellan det bidrag som intressenterna ger till 
företaget och de belöningar företaget ger till intressenterna (Ax, Johansson & Kullvén, 
2005, s 39). Nedan beskrivs hur en organisation i form av ett företag kan gruppera sina 
intressenter samt vilka bidrag som ges av den aktuella intressenten och den belöning de 
får tillbaka av företaget.     

Ägarna, bidrar genom att satsa kapital och löper därmed risk att förlora kapitalet. De 
vill att företaget skall gå med vinst för att därigenom få belöningen i form av avkastning 
på satsat kapital.  

Anställda och deras organisationer som ska säkerställa god arbetsmiljö, trygghet, jämn 
sysselsättning och tillfredsställande lön. De bidrar med arbetskraft och får tillbaka lön, 
trygghet, personlig utveckling och medbestämmande. 

Kunderna, den för många viktigaste intressegruppen som är essentiell för företagets 
överlevnad och som kräver goda varor och tjänster till rimliga priser. Genom att betala 
får de tillbaka varor, tjänster, kvalitet och service. 

Leverantörerna, förser företaget med varor, tjänster, kvalitet och service och vill som 
kompensation handla med en stabil och säker kund som är en god betalare. 

Långivarna, som tillsammans med ägarna bidrar med erforderligt kapital i utbyte mot 
ränta och punktliga amorteringar samt välskötta företag. 



  

 

Intresseorganisationer, arbetsgivar
enskilda företagens intressen

Stat och kommun, bidrar med samhällsservice som t.ex. bostäder, utbildning och 
kommunikationer m.m. Tillbaka f

Opinionsbildande grupper
intressentkategori. De bidrar med acceptans och legitimitet. 
konstruktiv kommunikation med dessa grupper för att legitimera sin verksamhet. 
Tillbaka får de miljövänlighet och socialt ansvar. 
2005). 

Ett företags intressenter illustreras vanli

Figur 1: Intressentmodellen, Bruzeliu

Ovanstående modell använder B
relationerna i intressentteorin. Det är också
vår undersökning.  

Man kan även skilja på primära och sekundära intressenter
företaget och företagsledningen anser intressenterna va
primära intressenterna är de vars deltagande i organisationen är nödvändig för dess 
överlevnad. Sekundära intressenter är de som påverkar eller blir påverkade av 
organisationen men som inte ä
därmed inte livsnödvändiga för dess överlevnad

I intressentmodellen är organisationens mål att tillgodose intressenternas krav (Ax et al, 
s 40). Intressenternas krav och målet för deras medverka
förenliga. De kan tvärtom vara konkurrerande vilket kan skapa konflikter intressenter 
emellan. Ett exempel som kan belysa detta är rationaliseringar med omplacering eller 
avskedande av personal för att kunna möta prisöknin
amorteringar till långivare vilket kan strida mot de anställda och deras fackförningars 
krav på en jämn och hög sysselsättning
viktigaste uppgifterna för 
prioriteringar mellan intressenternas krav så att en balans mellan bidrag och belöning 
uppstår, en balans som är nödvändig för företagets fortsatta drift och utveckling (Ax, et 
al s 40). På kort sikt försöker ledningen få intressenterna att jämka på sina krav. 

Leverantörer

Långivare

Stat och 
kommun
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enskilda företagens intressen 

, bidrar med samhällsservice som t.ex. bostäder, utbildning och 
Tillbaka får de skatter, avgifter och arbetstillfällen.

grupper, exempelvis miljögrupper som har blivit en allt viktigare 
De bidrar med acceptans och legitimitet. Det är viktigt att ha en 

konstruktiv kommunikation med dessa grupper för att legitimera sin verksamhet. 
Tillbaka får de miljövänlighet och socialt ansvar. (Bruzelius & Skärvad

Ett företags intressenter illustreras vanligtvis med en intressentmodell, se figur 1 nedan

Intressentmodellen, Bruzelius & Skärvad, 2004, s 74 

modell använder Bruzelius och Skärvad (2004, s 74) för att förtydliga 
tionerna i intressentteorin. Det är också denna modell som vi kommer att utgå från i 

Man kan även skilja på primära och sekundära intressenter, vilket markerar hur viktig
sledningen anser intressenterna vara (Ljungdahl, 1999, s 

primära intressenterna är de vars deltagande i organisationen är nödvändig för dess 
överlevnad. Sekundära intressenter är de som påverkar eller blir påverkade av 
organisationen men som inte är involverade i transaktioner med organisationen och 

ga för dess överlevnad. (ibid). 

I intressentmodellen är organisationens mål att tillgodose intressenternas krav (Ax et al, 
Intressenternas krav och målet för deras medverkan i organisationen är inte alltid 

förenliga. De kan tvärtom vara konkurrerande vilket kan skapa konflikter intressenter 
emellan. Ett exempel som kan belysa detta är rationaliseringar med omplacering eller 
avskedande av personal för att kunna möta prisökningar hos leverantörer eller ränta och 
amorteringar till långivare vilket kan strida mot de anställda och deras fackförningars 
krav på en jämn och hög sysselsättning.  (Bruzelius & Skärvad, 2004 s 76). 
viktigaste uppgifterna för organisationsledningen blir då att göra avvägningar och 

intressenternas krav så att en balans mellan bidrag och belöning 
r, en balans som är nödvändig för företagets fortsatta drift och utveckling (Ax, et 

försöker ledningen få intressenterna att jämka på sina krav. 

Företaget

Ägare

Intresseorga
nisationer

Anställda och 
deras org.

Kunder
Opinionsbild
are, media

Leverantörer

Stat och 
kommun

och branschorganisationer som driver de 

, bidrar med samhällsservice som t.ex. bostäder, utbildning och 
etstillfällen. 

blivit en allt viktigare 
Det är viktigt att ha en 

konstruktiv kommunikation med dessa grupper för att legitimera sin verksamhet.  
kärvad, 2004; Ax, et al 

gtvis med en intressentmodell, se figur 1 nedan. 

 

för att förtydliga 
vi kommer att utgå från i 

vilket markerar hur viktiga 
, 1999, s 42). De 

primära intressenterna är de vars deltagande i organisationen är nödvändig för dess 
överlevnad. Sekundära intressenter är de som påverkar eller blir påverkade av 

r involverade i transaktioner med organisationen och 

I intressentmodellen är organisationens mål att tillgodose intressenternas krav (Ax et al, 
n i organisationen är inte alltid 

förenliga. De kan tvärtom vara konkurrerande vilket kan skapa konflikter intressenter 
emellan. Ett exempel som kan belysa detta är rationaliseringar med omplacering eller 

gar hos leverantörer eller ränta och 
amorteringar till långivare vilket kan strida mot de anställda och deras fackförningars 

(Bruzelius & Skärvad, 2004 s 76). En av de 
avvägningar och 

intressenternas krav så att en balans mellan bidrag och belöning 
r, en balans som är nödvändig för företagets fortsatta drift och utveckling (Ax, et 

försöker ledningen få intressenterna att jämka på sina krav. På lång 

Anställda och 



  

 

sikt vill ledningen öka den totala 
belöningsförmåga innebär 
ökad belöning till en speciell intressentkate
någon annans belöning. (Bruzelius & Skärvad

För den offentliga sektorn är förutsättningarna annorlunda än för den privata sektorn. 
Den offentliga sektorn skiljer sig 
ansvariga inför en styrelse som utgår från aktieägarna är den offentliga sektorn ansvarig 
inför en demokratisk folkvald ledning. För landstinget innebär detta att 
landstingsstyrelsen är proportionellt sammansatt
styrka i landstingsfullmäktige. 
medborgarna och väljarna istället för speciella grupper.
hänsyn till en bredare uppsät
Demokratisk hänsyn, värderingar om rättsväsendet samt hänsyn till det gemensamma 
får större betydelse än i den 
2005, s14ff). Hanteringen av gem
som existerar inom den privata sektorn 
inte finns inom den offentliga sektorn
Orrbeck, 2001, s 32). Istället används des
(Falkman & Orrbeck, 2001 s 32). 
likabehandling och förutsäg
14). Intressentkategorin ser olika ut beroende på
om (Bruzelius & Skärvad,
den privata sektorns innebär således att landstingets intressentmodell 
utseende som modellen i företag.
intressentmodell har vi utformat en modifierad m
figur 2 nedan.  

Figur 2: Intressentmodellen, modifierad utifrån 

3.2.1 Externredovisningens
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organisationer som tidigare nämnts är politiska/demokratiska vilket gör att allmänheten 
är en central aktör (Falkman & Orrback, 2001, s 13). Andra användare till den offentliga 
sektorns redovisning är långivare och investerare. Dessa två grupper som bidrar med 
kapital är inte lika tydliga för offentlig sektor som för privata företag, men på grund av 
att allmänheten inte ställer direkta krav på innehållet i redovisningen så får istället 
finansiärer och investerare större betydelse även här. Den främsta användaren av den 
offentliga sektorns externa redovisning kan därför sägas vara en intern aktör, den 
interna politiska ledningen. (op cit, s 28ff).  

Att utforma den externa redovisningen så att den tillfredsställer användarnas 
informationsbehov är svårare än det kan verka eftersom de olika intressenterna som t.ex. 
ägare, långivare, leverantörer etc. har olika informationsbehov (Smith, 2006, s 17). 
Exempel på detta kan ses i landstingen. Då landstingens verksamhet inkluderar sjukhus 
och sjukvård uppkommer en konfliktartad situation. Landstingens verksamheter 
påverkar miljön och det gör att vissa användare har krav på landstingets miljöarbete. 
Miljöarbetet i landstingen måste dock ställas mot patientsäkerheten (Sveriges 
kommuner och landsting, 2004a). Landstinget ansvarar för behandlingen av sjuka 
människor och deras behov måste komma i första hand (ibid). Detta innebär att 
landstinget inte kan dra ner på läkemedelsanvändningen, cellgiftsbehandlingar eller 
andra nödvändiga behandlingar, trots att de kan ge en risk för ökad spridning av 
läkemedelsrester och därmed hindrar eller begränsar miljömåluppfyllelsen. 
Landstingsförbundets uppfattning är att patientsäkerheten har högsta prioritet (Sveriges 
kommuner och landsting, 2004a). 

3.2.2 Den externa miljöredovisningens användare 
Miljöredovisningens utformning är beroende av målgruppen (Sveriges kommuner och 
landsting, 2004b). Även om många är överens om att miljöinformationen i 
årsredovisningen nästan uteslutande är avsedd huvudsakligen för de finansiella 
intressenter som normalt läser denna redovisning finns det andra som har en avvikande 
uppfattning och menar att denna information också skall läsas av andra aktörer. 
Gällande den separata miljöredovisningen går meningarna isär vem målgruppen är. Det 
finns exempel på mycket fokuserade miljöredovisningar med begränsad läsekrets men 
omvänt finns det också omfattande redovisningar som försöker tillfredsställa samtliga 
intressenters informationsbehov. (Ljungdahl, 1999, s 189). På Sveriges Kommuner och 
Landstings hemsida står det att en miljöredovisning syftar till att synliggöra 
miljöfrågorna för invånarna och den kommunala organisationen. Den kan driva på 
kommunens miljöarbete som uppföljning och beslutsunderlag. En breddning av den 
ekonomiska redovisningen som även omfattar miljöfrågor görs och miljöredovisningen 
har ett språk som närmar sig företagsekonomins genom arbetet med gröna nyckeltal 
(Sveriges Kommuner & Landsting, 2004b). 

3.3 Redovisningens funktioner 

Redovisningen kan ha olika funktioner. Dessa funktioner avgörs utifrån vilket 
sammanhang redovisningen upprättas. Olika individer kan påverka redovisningen och 
på så sätt ge den sina egna funktioner vilket gör att redovisningen är individberoende 
(Mellemvik et al 1988). Redovisningens utformning utgår från det perspektiv 
redovisaren har. Detta gör att vår förståelse av redovisningsinformationen är även den 
påverkad av det perspektiv eller det synsätt redovisaren har.  Varje synsätt kan beskrivas 
i metaforer för att förtydliga förståelsen av vilket synsätt som redovisaren har. Varje 
metafor lyfter fram vissa aspekter på bekostnad av andra. Detta gör att en metafor ger en 
begränsad bild av verkligheten och en ensam metafor kan därför inte spegla alla 
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redovisningens synvinklar. (Falkman, 2000, s 162). Genom att ta hänsyn till fler 
metaforer kan en mer utvidgad förståelse för redovisningsbegreppet uppnås. Varje 
situation är unik och tolkaren av redovisningsinformationen måste sätta sig in i den 
aktuella situationen (op cit, s 164). 

3.3.1 Redovisningens avsedda funktioner 
Själva redovisningen i sig innehåller ingen osäkerhet. Solomons (1991) betonar 
neutraliteten i redovisningen och menar att redovisarens enda uppgift är att förmedla 
organisationens ställning till läsaren. Solomons anser att om man någonsin slutar att 
sträva mot neutralitet i redovisningen kommer vi att förlora redovisningens funktion 
som tillförlitlig informationskälla. Redovisare anser sig vara objektiva betraktare av 
verkligheten och de beskriver denna som den är (Falkman, 2000 s 162) och traditionellt 
har människan ansetts vara nyttomaximerande och kapabel till att fatta rationella beslut 
(Artsberg, 2005, s 80). Detta innebär att redovisningens enda funktioner är kontroll och 
underlag till beslutsfattande. I båda dessa fall är det en förutsättning att 
redovisningsinformationen ger en rättvisande bild av organisationen. För att 
informationen ska kunna fungera som underlag för beslutsfattande måste den enkelt 
kunna förstås och här fungerar redovisningen således som ett språk. De avsedda 
funktionerna beskrivs nedan. 

Redovisning som kontroll: I enlighet med redovisningens mål att erbjuda information 
som minskar osäkerheter vid beslutsfattande är redovisningen ett verktyg i en principal-
agent relation. Agenten (styrelsen) rapporterar till principalen (ägarna) hur väl resurser 
fördelats och vilka resultat som uppnåtts. Principalen mottar informationen och 
förutsätter att den ger en rättvisande bild av organisationen. Detta gör det möjligt för 
principalen att kontrollera agenten. (Mellemvik et al 1988). Falkman talar om en annan 
typ av kontrollfunktion, en form av disciplinerad kontroll där han beskriver att 
redovisningens primära funktion är att skapa något synligt som kan användas av 
ledningen för att kontrollera och styra anställda (Falkman, 2000 s 164).  

Redovisning som underlag för beslutsfattande: Redovisningsrapporter ska erbjuda 
information som är användbar vid fattandet av ekonomiska beslut. Informationen ska ge 
en rättvisande bild för att det ska vara möjligt att fördela resurserna effektivt. 
(Mellemvik et al 1988). 

I både redovisning som kontroll och redovisning som underlag för beslutsfattande finns 
en önskan om att minska osäkerheter som existerar när man ska utvärdera en aktivitet, 
en agent eller en organisation. Utifrån detta kan man säga att den avsedda funktionen 
för redovisning är att minska osäkerheter. (Mellemvik et al 1988) 

Redovisning som språk: Mellemvik et al (1988) beskriver redovisningens språk som 
ett kommunikationsmedel, något som är konstruerat för att öka förståelsen av världen. 
Grunden för organisation handlar om att kunna förhandla om en gemensam 
världsuppfattning, eller syn på samhället. För att kunna genomföra sådana förhandlingar 
krävs ett gemensamt språk. Utan ett sådant skulle förhandlingarna bli onödigt 
tidsödande och kanske till och med destruktiva i och med att ett samförstånd aldrig 
skulle uppnås (Hayes, 1983). Redovisningen förutsätter vissa grunder som hjälper till att 
strukturera tankar, uppfattningar och beslutsfattande (Falkman, 2000 s 163) och det är 
dessa grunder som utgör redovisningens språk. Redovisningen är ett språk som även det 
syftar till att minska osäkerheter och därmed förbättra förutsättningar att kontrollera 
styra och fatta beslut (Mellemvik et al 1988). 
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3.3.2 Redovisningens verkliga funktioner 
Traditionellt inkluderas inte människan som en subjektiv varelse fullt ut i 
redovisningsforskningen (Falkman, 2000, s 157). Kritiker menar att redovisarens 
objektivitet är en myt och redovisare tolkar situationer och verkligheten på sitt sätt (op 
cit, s 162). Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder innehåller ett stort mått av 
subjektiva bedömningar i och med de periodiseringar som görs (Arvidsson, et al s 113). 
Tolkning av redovisningsrekommendationer och texter som återges av företaget är 
andra tolkningssituationer som revisorn utsätts för (Falkman, 2000, s 161f). Tinker 
(1991) menar att redovisningen aldrig kan vara helt neutral. Redovisaren och dennes 
intentioner påverkar vilka funktioner redovisningen har (Falkman, 2000, s 162). Detta 
kan göras både avsiktligt och oavsiktligt. Enligt Tinker (1991) bör redovisaren därför ta 
sitt ansvar och med redovisningens hjälp försöka påverka samhället i rätt riktning vad 
gäller ekonomiska och sociala aspekter där, även miljön är inkluderad.   

Redovisningens funktioner är således individberoende. Olika individer ger 
redovisningen olika funktioner. (Mellemvik et al 1988). Redovisningens verkliga 
funktioner kan vara många fler än de avsedda. De verkliga funktionerna innebär att man 
vill delegera ansvar och utvärdering och skapa en aura av tillförlit och sanning. Det 
handlar även om att man vill skapa och upprätthålla myter som underlättar handling och 
hjälpa de som har makten att få sitt arbete utfört. Det handlar om makt och konflikt där 
det man väljer att redovisa styr hur man ser på saker och ting och där det är 
sammanhanget som styr vilken funktion redovisningen har. (Hayes, 1983; Mellemvik et 
al 1988). De verkliga funktionerna beskrivs nedan i form av metaforer. 

Redovisning som retorik: Falkman (2000, s 163) beskriver redovisningen som ytterst 
en fråga om argumentationer där olika förespråkare försöker övertyga om att något är 
bättre än det andra. Redovisningsinformation beskrivs som något värdeladdat som 
används för att visa på olika argument när det gäller den ekonomiska verkligheten 
(ibid).  

Redovisning som legitimering: Det är mycket viktigt att en organisation 
kontinuerligt utvecklar och underhåller förtroendekapitalet hos sina intressenter 
eftersom detta förtroende säkerställer att intressenterna är fortsatt villiga att bidra till 
organisationens verksamhet, måluppfyllelse och utveckling. Det kan ta en lång tid att 
bygga upp ett förtroendekapital men kan också raseras väldigt snabbt vid tvivelaktigt 
agerande. Exempel på sådant agerande kan vara dåligt miljöansvar, orimliga 
bonusprogram, utnyttjande av barnarbete, dålig arbetsmiljö etc. (Bruzelius & Skärvad, 
2004, s 37). För en intressent kan det vara av intresse att veta om en organisation 
spenderar pengar på prevention eller reparation av miljöpåverkan och denna information 
kan en miljöredovisning tillhandahålla (Falkman, 2000, s 114). Legitimitet som en av 
redovisningens funktioner kan bland annat innebära att man upprätthåller och 
vidareutvecklar förtroendekapitalet genom att redovisa vad man gör för extern miljö, 
hållbar utveckling etc. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 37). Mellemvik et al (1988) 
beskriver tre sätt att legitimera organisationen, med kommunikation, beslut och 
agerande. En organisation kan legitimera sig själv genom ett eller flera av dessa sätt 
(ibid). Redovisning anses av många vara ett rationellt och tekniskt instrument och får 
därför en betydelsefull roll som legitimitetsskapare (Artsberg, 2005, s 432). Gambling 
(1977) menar att redovisningens funktion är att i efterhand kunna stödja och förklara 
handlingar och beslut utifrån redovisningen genom att man med stöd av redovisningen 
kan legitimera och rättfärdiga sina beslut istället för att ta beslut utifrån den.  

Redovisning som makt: Redovisningen är relaterad till makt på flera olika sätt. Den 
samlar in och manipulerar information och eftersom den påverkar maktstrukturen i en 
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organisation så är valet av redovisningssystem viktigt för dem som har makten och vill 
behålla den. Genom att påverka vilken information som skall redovisas så väljer man 
den information som är fördelaktigast för en själv för att om möjligt kunna öka sin 
makt. Redovisning påverkar makt både genom att den inverkar på organisationens 
ageranden och att den påverkar legitimiteten i beslut och handlingar. Därför är skapande 
och upprätthållande av makt en viktig funktion av redovisning. (Mellemvik et al 1988). 

Redovisning som experiment: För att kunna hantera förändringar är flexibilitet 
nödvändigt i en organisation. Budgeten tillåter att organisationen experimenterar och 
spelar upp olika scenarion för framtiden. På detta sätt kan organisationen förutspå 
framtida troliga konsekvenser av sitt handlande utan att behöva riskera något. Genom 
att experimentera med framtida scenarion tränas organisationens flexibilitet upp vilket 
gör att den blir bättre förberedd för framtiden. Detta har både för- och nackdelar. 
Fördelar genom att det finns färdiga lösningar på problem som kan uppstå då det 
tidigare förutspåtts att de ska komma. Nackdelar för att organisationen är mindre 
förberedd på problem som inte förutspåtts. Sådana problem kan inte undvikas eftersom 
det är omöjligt att förutspå alla möjliga utvecklingsförlopp. (Hayes, 1983). 

Redovisning som varningsklocka: Redovisning kan också vara ett sätt att få 
ledningen att rikta uppmärksamheten mot speciella, viktiga händelser som exempelvis 
när något avviker från det planerade. På detta sätt kan redovisningen fungera som en 
alarmklocka. Varje gång alarmklockan ringer leder det till bättre förståelse eftersom mer 
information än den som finns tillgänglig i redovisningsinformationen måste hämtas in. 
(Mellemvik et al 1988). 

Redovisning som karta: Redovisning separerar en organisation från andra 
organisationer i omgivningen genom att intressenter så som kunder och leverantörer 
interagerar med medlemmar i organisationen (Hayes, 1983). De transaktioner som sker 
mellan dessa parter definierar kopplingarna mellan en organisation och dess omgivning. 
Genom att organisationen separeras från sin omgivning skapas även en uppfattning av 
vad organisationen består av och vad den är ansvarig för. Eftersom redovisningen också 
fungerar som en karta över den interna organisationen definieras separata delar i 
organisationen och olika aktörer inom den. Redovisningen visar genom detta även 
vilken aktör som är ansvarig för respektive del i organisationen. Detta gör att man skulle 
kunna säga att en av redovisningens funktioner är att delegera ansvar. Eftersom 
redovisningen delegerar ansvar gör den det möjligt att utvärdera vissa aktörers 
prestationer. (Mellemvik et al 1988). 

Redovisning som myt: En myt, eller en ideologi, beskrivs som en uppsättning av 
föreställningar eller åsikter om frågor som är viktiga för en organisation. Myter bygger 
på tro snarare än kunskap och förnuft. (Mellemvik et al, 1988). Myter är ett sätt att 
förstå världen och genom dem kan man på ett enkelt sätt förstå komplexa fenomen utan 
att själv behöva söka förklaringar (Hayes, 1983). Redovisningen kan hjälpa aktörer att 
förstå världen och skapa visioner om framtiden. Genom att redovisningen är ett 
användbart verktyg för att kommunicera vad som förväntas av olika roller och utgör en 
källa till motivation kan redovisningen hjälpa oss att skapa föreställningar och 
förväntningar, det vill säga myter. (Mellemvik et al 1988).  Rationellt beslutsfattande är 
en myt som till stor del underbyggs av redovisningen. Redovisningen följer lagar som 
inte förändrats på väldigt lång tid och därmed tas för givna och redovisningssystem 
skapar en resurs som används för att bevara myten om rationalitet. (Falkman, 2000, s 
163; Mellemvik et al 1988). 
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Redovisning som konflikt: I ett socialt system reflekterar konflikter 
meningsskiljaktigheter mellan aktörer gällande syfte och mål. En ofrånkomlig orsak till 
konflikter är de beroendeförhållanden som existerar mellan de aktörer som inte har 
samma preferenser. Konflikter aktörer emellan är speciellt utmärkande i politiska 
organisationer eftersom dessa organisationer legitimeras av att de representerar olika 
värderingar, åsikter och intressen som existerar i omgivningen. Budgetering inom 
kommunala organisationer underhåller sådana konflikter men redovisningen kan också 
bidra till att lösa konflikter t.ex. genom att redovisningen kan visa vem som är ansvarig 
för vissa kostnader. På detta sätt kan redovisning hjälpa till att skapa, bevara eller lösa 
konflikter i organisationer.  (Mellemvik et al 1988).  

Redovisning som magi: När det gäller konfliktlösning kan det ibland vara mer 
effektivt att vara irrationell än rationell. Bland primitiva folkslag har man funnit att man 
i stället för att ställa någon till svars när något gått fel använt magi som förklaring. I 
organisationer kan detta visa sig genom att man försöker nå enighet och är mer 
intresserade av konfliktlösande resultat än objektiv redovisning. Redovisning som magi 
kan också användas för att legitimera beslut innan och efter besluten fattats. (Gambling 
1977).  

Redovisning som ideologi: I enlighet med klart definierade regler och principer 
skapar redovisningssystemet en ideologi som kvarhåller samhällets möjligheter att 
producera och reproducera sig själv (Falkman, 2000, s 164). Ideologier är viktiga i syfte 
att förstå samhället och organisationer eftersom ideologierna avgör vilka aktiviteter som 
skall utföras. I många organisationer finns ett flertal ideologier vilket kan innebära att 
konflikter uppstår. Redovisningsideologin är stark och därför finner vi 
redovisningsprocesser i organisationer runt om i världen. (Mellemvik, 1988). 

Redovisning som ritual: Gambling (1987) beskriver redovisningen som en ritual. I 
likhet med kyrkans religiösa ritualer i form av dop och begravning kan även 
redovisningen och finansiella aktiviteter liknas vid ritualer. Både kyrkans och 
redovisningens ritualer syftar till att visa att man gör rätt. Själva redovisningen visar 
inte allt som försiggår inom en organisation, men ritualer utvecklas med målsättning att 
få anhängarna att tro på själva ritualen. När det gäller redovisningen är det en 
förutsättning att ritualerna utförs på ett giltigt sätt för att öka trovärdigheten. Ritualerna 
används för att skapa en yttre fasad och en bild av organisationen ut mot omgivningen. 
Denna bild kommer så småningom att uppfattas som en verklighet. För att 
organisationen ska kunna möta nya förutsättningar i omgivningen krävs att det hela 
tiden utvecklas nya ritualer i takt med sociala förändringar i samhället. (Gambling, 
1987). Redovisningens funktioner sammanfattas i tabell 1 nedan. 

 Tabell 1: Egen sammanfattande tabell över redovisningens funktioner 

Avsedda funktioner Verkliga funktioner 
Kontroll Retorik 
Beslutsfattande Legitimering 
Språk Makt 

 Experiment 

 Varningsklocka  

 Karta 

 Myt  

 Konflikt 

 Magi 

 Ideologi 

 Ritual 

 



  

 

3.4 Analysmodell 

Utifrån ovanstående teoretiska referensram har en analysmodell utformats, se figur 3 
nedan.  
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miljöfrågor som ska prioriteras och vilken information som ska finnas i 
miljöredovisningen bör landstinget i miljöredovisningsarbetet identifiera de intressenter 
som ställer krav.   

4-5: Miljöredovisningen innehåller redovisningsinformation. Den information som 
presenteras i miljöredovisningen påverkas av redovisarens synsätt som sin tur påverkar 
vilka funktioner redovisningen får. Funktionerna kan vara avsedda men utöver detta kan 
det också finnas andra funktioner som vi benämner som de verkliga funktionerna.  

6-1: De funktioner som miljöredovisningen har kan var för sig kopplas till en 
intressentkategori. Miljöredovisningen kan ha olika funktioner mot olika intressenter. 

 
Analysområden:  
De streckade rutorna i figuren, nummer tre, fem och sex visar de områden vi har för 
avsikt att studera. Hur vi kommer att gå tillväga vid analysen av dessa områden 
förtydligas nedan: 
 
3. Vår ambition är att identifiera vilka landstinget ser som intressenter till sin 
miljöredovisning. Detta ska göras genom att en sammanställning av det empiriska 
materialet gällande intressenter kopplas mot den teori som behandlar intressenter.  

5: Här har vi för avsikt att identifiera de funktioner som finns i miljöredovisningen. Vi 
kommer att analysera det empiriska material som behandlar funktioner och koppla detta 
till den del av den teoretiska referensram som beskriver redovisningens funktioner. 

6: Målsättningen är att använda det analyserade materialet i nummer tre och fem ovan. 
Vår ambition är att beskriva på vilket sätt funktionerna avspeglas mot respektive 
intressent. De intressenter och funktioner vi funnit kommer att införas i vår 
analysmodell.  

Område nummer fem och sex kommer i analysen att beskrivas i anslutning till varandra. 
Det innebär att analysen av hur en funktion avspeglas mot de olika intressenterna 
kommer att beskrivas i direkt anslutning till respektive funktion. 
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4 MILJÖREDOVISNING INOM LANDSTINGEN  
I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet av vår undersökning. Vi redogör för 

vart och ett av landstingen separat där vi inleder med en presentation av landstingets 

miljöarbete och den person vi intervjuat. Vi övergår sedan till att presentera det 

empiriska resultat som handlar om intressenter och funktioner.  

4.1 Gävleborgs läns landsting 

Gävleborgs läns landsting har miljöredovisat sedan 2004 med ett eget miljöbokslut. 
Innan dess redovisades miljöarbetet i mindre omfattning i landstingets årsredovisning. 
Vi har genomfört en intervju med Lena Zetterholm som arbetar som miljöcontroller vid 
landstinget i Gävleborgs län. Hon arbetar med övergripande frågor för yttre miljö- och 
hållbarhet. En av hennes huvuduppgifter är miljöredovisningen. Zetterholm är den som 
har huvudansvaret för sammanställningen och analyserna i miljöredovisningen och till 
hjälp har hon olika specialkompetenser kopplat till de olika områdena som till exempel 
avfall, kemikalier och läkemedel. Tillsammans med dessa personer för hon diskussioner 
och personerna bidrar med statistik inom sina respektive områden. Utifrån 
diskussionerna och den statistik som finns tillgänglig sammanställer Zetterholm 
materialet till miljöredovisningen. Vid behov kan även ytterligare personer kopplas in 
för att bidra med statistik. 

4.1.1 Intressenter 
Gävleborgs läns landsting har valt att upprätta en frivillig miljöredovisning på grund av 
att de vill visa sitt engagemang och sitt ansvarstagande när det gäller miljöfrågor. Det är 
viktigt att visa detta för länsinvånarna då det trots allt är för dem som landstinget finns 
till men även till de förtroendevalda samt dem som arbetar ute i förvaltningarna för att 
visa vad de åstadkommit tillsammans. En särskild grupp där de olika 
spetskompetenserna inkluderas och där Zetterholm är ansvarig arbetar med att utveckla 
miljöredovisningen. När det gäller identifieringen av intressenterna ligger landstingets 
miljöpolitiska program till grund för miljöredovisningen 2008. Landstinget arbetar med 
att utveckla detta och försöker se alla intressenters tänkbara önskemål och intressen. 
Intressenterna består av en väldigt stor grupp där alltifrån länsinvånare, politiker till de 
egna anställda inkluderas. Det är utifrån målgruppens intresse landstinget utformar sitt 
miljöarbete och sin miljöredovisning vilket gör att det är viktigt att landstinget vet vilka 
intressenterna är och vad de söker för information. Zetterholm menar att det är 
identifieringen av intressenter som är den stora utmaningen just nu. 

Då landstingets verksamheter påverkar miljön på flertalet sätt inom många områden 
innebär det att deras miljöredovisning riktar sig till flera olika intressentgrupper inom 
respektive område. Landstinget har både i det gamla och i det nya miljöprogrammet 
delat in redovisningen utifrån de målområden som finns. Miljöredovisningen innehåller 
ett avsnitt med beskrivning av miljöarbetet inom de olika områdena och på frågan om 
vem denna information riktar sig till beskriver Zetterholm det som följande:  

Inom området energi ser landstinget alla ifrån politiker, tjänstemän till de som jobbar i 
verksamheter, det vill säga alla som jobbar inom koncernen som intressenter. Området 
transport är ett av landstingets område med störst miljöpåverkan. I och med att 
landstinget drar ner på olika inrättningar i samhället så innebär det ett ökat resande för 
patienterna, men även för de anställda i landstinget. Detta har föranlett ett stort intresse 
och bidragit till att dialoger förs där landstingets politiker har träffar med länsinvånarna. 
Utifrån dessa dialoger fångar de upp vad som skall presenteras i miljöredovisningen. 
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När det gäller kemikalier ses alla inom landstinget som intressenter. Gävleborgs läns 
landsting arbetar med ett kemikalieinventeringssystem där alla landstingets 
verksamheter skall lägga in de kemikalier som används. Med hjälp av detta kan de 
påvisa hur landstinget sköter sig. Även inom området avfall ser Zetterholm att 
intressenterna är politiker, men också tjänstemän som jobbar ute på fältet då det kan 
vara intressant för dem att kunna följa upp sina respektive områden när det gäller avfall. 
Lustgasfrågan är högaktuell för Gävleborgs läns landsting på grund av ökade värden 
den senaste tiden. Detta skulle kunna bero på fler förlossningar, men för att veta säkert 
har en utredning initierats och här är politiker väldigt intresserade men ett intresse finns 
även inom verksamheter som påverkas. Inom livsmedelsområdet ställs numera högre 
krav från politiker. I miljöprogrammet finns etiska och ekologiska aspekter inskrivna. 
Uppföljning görs för att se om landstinget klarar av vad som föreskrivits. Även inom 
områdena vatten och läkemedel är de huvudsakliga intressenterna politiker och de 
tjänstemän som arbetar inom detta. Upphandling är ett aktuellt område just nu där ett 
ökat intresse finns från politiker.  

I landstingets miljöredovisning presenteras också miljömål, måluppfyllelse samt vilka 
nyckeltal som används i landstingets miljöarbete. Enligt Zetterholm är denna 
information delvis riktad till samma intressenter som nämnts ovan inom respektive 
område. Zetterholm menar att det i bakgrunden även finns ett ökat intresse från media 
och allmänheten gällande landstingets miljöredovisning.  

De olika intressenternas krav upplevs som olika stora. I första hand är det politiker som 
tillsammans med landstinget satt ihop det miljöpolitiska programmet som har det 
huvudsakliga intresset av landstingets miljöredovisning Detta innebär att det framförallt 
är politikerna som utgör de största intressenterna. Politikerna är således intresserade av 
att veta hur landstinget har uppnått de olika miljömålen som satts upp och hur de 
stämmer överens med den miljöpåverkan landstinget har. Det kan även finnas vissa 
övriga intressentgrupper där kraven är mer uttalade. Zetterholm säger dock att det är 
svårt att bedöma då de inte varit speciellt duktiga på att identifiera olika 
intressentgrupper tidigare.  

Under år 2008 förändrades organisationen i Gävleborgs läns landsting. Detta har gjort 
att de från nu har ett annat tänk när det gäller miljöredovisningen. Det som väntades av 
intressenterna tidigare var att de kunde svara på hur utvecklingen hade gått från år till år 
vilket Zetterholm beskriver att landstinget var bra på. Från och med år 2009 har 
landstinget ett vidare perspektiv med nya tankar om vad som ska stå i 
miljöredovisningen vilket innebär att de i nuläget inte riktigt vet vad intressenterna 
förväntar sig av landstingets miljöredovisning. För att fånga upp dessa förväntningar på 
ett bättre sätt menar Zetterholm att de måste bygga upp olika forum. Landstinget har 
redan nu planer för att ta fram enkäter till i första hand politikerna men även till de olika 
verksamheterna. I det påbörjade arbetet med miljöbokslutet för 2009 tittar de även på 
andra landsting, kommuner och företags miljöredovisningar för att få upp ögonen för ett 
nytt sätt att se på vilka krav och behov som kan komma från de olika intressenterna. 
Zetterholm tror att det finns ett ökat krav på en bättre miljöredovisning vilket gör att 
landstinget måste ställa högre krav på sig själva både när det gäller resultat och 
uppföljning. Här anser hon att Gävleborgs läns landsting är bra men har mycket att lära 
framförallt när det gäller att hitta intressenter och förstå vad de egentligen vill ha ut av 
en miljöredovisning. Detta är något som hon menar att de måste bli bättre på.  

Enligt Zetterholm kan det uppstå en konfliktsituation mellan de olika intressenternas 
behov, även om hon ogärna kallar det en konflikt utan istället talar om olika miljöer, 
kulturer och tänk och att människor tar till sig saker på olika sätt. Landstinget försöker 
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lösa detta genom att lyssna och ta till sig och försöka förstå vad olika behov står för 
egentligen. Det handlar om att vrida och vända på resultat och siffror och titta på alla 
situationer från olika håll för att sedan kunna möta behoven, men givetvis kan konflikter 
uppstå. Framförallt kan det vara ekonomiska konflikter.  

4.1.2 Funktioner 
Vad gäller konfliktsituationer kan Zetterholm se att i tider med sämre ekonomiskt läge 
tenderar mjuka frågor som miljöarbete att få stå tillbaka för patientsäkerhetsarbetet. 
Istället för att se miljöfrågorna som ett hinder kan landstinget lyfta upp dem och visa att 
det lönar sig med både patientsäkerhetsarbete och miljöarbete. Här har 
miljöredovisningen en viktig funktion genom att den kan visa att man tänker på 
människan i miljöarbetet. Ett exempel på detta kan vara den teknikupphandling som 
skapas för blodpåsar. Man vet att vissa ämnen i det material som blodpåsarna består av 
påverkar människan när det går ut i blodet. Detta är bara ett exempel som visar hur 
miljöarbetet och patientsäkerhetsarbetet hänger ihop. Landstinget finns till för sina 
patienter vilket gör att patientsäkerhetsarbetet är väldigt viktigt. Men istället för att se 
miljöarbetet som ett hinder menar Zetterholm att miljöredovisningen kan lyfta fram de 
olika områdenas viktiga aspekter och visa att en ökad miljömedvetenhet även är positiv 
för patientsäkerhetsarbetet.  

Genom miljöredovisningen tydliggörs det miljöarbete som görs i landstinget. 
Miljöredovisningen visar således var landstinget gör ett bra miljöarbete och var 
miljöarbetet inte riktigt är tillfredsställande. Inom de områden där miljöarbetet brister 
skapas ett ökat intresse från politikerna vilket i förlängningen leder till att landstinget 
blir tilldelade mer resurser. Dessa resurser behöver inte alltid handla om pengar utan 
kan även vara mera utbildning i det egna arbetet, ett mera utbyggt kontaktnät eller 
resurser i form av personal. Genom miljöredovisningen kommuniceras det miljöarbete 
som görs i landstinget utåt vilket Zetterholm tror är viktigt. Utan denna kommunikation 
skulle antagligen det löpande miljöarbetet påverkas. Miljöarbetet skulle inte försvinna 
men medarbetarna ute i verksamheterna skulle känna att de jobbar i det tysta vilket kan 
få följden att de kan tröttna på miljöarbetet. Miljöarbetet skulle få mindre plats. Att visa 
sitt miljöarbete är lika viktigt som att visa att landstinget gör att bra 
patientsäkerhetsarbete. Ytterligare konsekvenser av att inte miljöredovisa skulle 
antagligen vara att media börjar spekulera vilket skulle kunna ge ett dåligt rykte. Ett 
dåligt rykte sätter i sin tur igång en negativ process. 

Den omvärldsbevakning som landstinget har inom och utanför länet, men även inom 
och utanför landet gör att landstinget blir mer förberedd på framtida krav från 
intressenter. Samtidigt menar Zetterholm att de aldrig kan förbereda sig på allt. Det 
gäller att vara realistisk och sätta rimliga gränser för hur förberedd det går att vara.  Nya 
krav uppstår hela tiden från omvärlden och intressenter. Trots effektiva 
omvärldsspaningar uppstår det alltid situationer man inte förberett sig på. När detta 
händer är det viktigt att man är ödmjuk för situationen och ser det som ett sätt att lära.  

Zetterholm beskriver att landstingets miljöredovisning kan hjälpa till att tydliggöra var i 
miljöarbetet det finns ett behov av mer uppmärksamhet. Exempel på ett område där man 
sett att mera åtgärder behövs är inom transport. De miljömål och den måluppfyllelse 
som beskrivs i miljöredovisningen gör att landstinget har möjlighet att följa trender och 
därigenom se var de lyckas bra och var de lyckas mindre bra. Genom arbetet med 
miljöredovisningen identifieras de olika områden där landstinget faktiskt kan påverka 
samt var miljöpåverkan är störst. Detta tydliggörs i miljöredovisningen. Här menar 
Zetterholm att det är nödvändigt att hålla en rimlig nivå genom att sätta upp egna 
gränser och ha realistiska mål över vad landstinget kan påverka. Zetterholm anser dock 
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att miljöredovisningen viktigaste uppgift är att tydliggöra vad landstinget ska arbeta mer 
med och hur de ska kunna bli bättre samtidigt som den också visar vad som är bra.  

Miljöredovisningen kan även påverka intressenternas förtroende. Speciellt om 
landstinget går ut med en målsättning som de inte klarar av att uppfylla. I sådana 
situationer kan en förtroendebrist uppstå men Zetterholm anser att det viktigaste är att 
visa att man faktiskt bryr sig. Landstinget måste i miljöredovisningsarbetet fånga upp 
vilken bild omgivningen har av landstinget och försöka bygga upp ett förtroendekapital. 
Förtroendekapital skapas genom att landstinget visar intressenterna att det påstådda 
miljöarbetet i landstinget faktiskt också genomförs. Det är viktigt är visa hur landstinget 
arbetar med att nå målen och vid misslyckande, att visa varför det inte gick. Här har 
miljöredovisningen en viktig funktion att fylla. Miljöredovisningen kan också indirekt 
påverka beslutsfattandet inom landstinget genom att den utgör ett underlag i olika 
frågor. Zetterholm skulle önska att miljöredovisningen fick en större betydelse när det 
gäller beslutsfattande. Exempelvis när det handlar om upphandling skulle landstinget 
ställa tydligare miljökrav så att man fick mer resurser till den delen. Avslutningsvis 
säger Zetterholm att det är viktigt att landstinget blir bli bättre på att fånga upp 
intressenternas önskemål inom miljöredovisningsområdet samtidigt som landstinget 
måste bli tydligare på att visa vad de gör, var de är på väg och hur de ska nå sina mål. 

4.2 Västernorrlands läns landsting 

I mars 1995 beslutade Västernorrlands läns landsting att arbeta mer systematiskt med 
miljöfrågor. År 1996 kom den första miljöpolicyn och till den hade man en 
handlingsplan med mål. Den första miljöredovisningen kom 1997 och gällde år 1996. 
Det innebär att årets miljöredovisning som gäller för år 2008 blir den trettonde i 
ordningen. Vi har talat med Linda Knutar som arbetar som central miljösamordnare vid 
landstinget i Västernorrlands län. Hennes arbetsuppgifter inkluderar samordning av 
landstingets interna miljöarbete och hon agerar som resursperson för alla förvaltningar i 
samtliga miljöfrågor. Knutar beskriver att hon även sitter med i olika fokusgrupper och 
arbetsgrupper. Knutar är den enda person som på heltid arbetar med miljöredovisningen 
och hon tar in underlag från ca 15 personer som var och en redovisar sin del i antingen 
siffror, text eller både och. Knutar ansvarar dock för sammanställningen av materialet 
till miljöredovisningen. Ytterligare personer tillkommer sedan vid arbetet med layouten. 
Slutligen är de en liten grupp som tillsammans med miljöchefen går igenom 
redovisningen innan den går till tryck. Totalt är de ungefär 20 personer inblandade i 
miljöredovisningsarbetet, men endast ett fåtal personer som arbetar med 
sammanställningen. 

4.2.1 Intressenter 
Inom Västernorrlands läns landsting anses det viktigt att veta vilka intressenterna är till 
miljöredovisningen, bland annat för att veta på vilken nivå de ska lägga informationen. 
Om de använder termer som inte är bekanta för läsarna kan redovisningen bli svårläst. 
Ytterligare en anledning till att identifiera intressenterna är att landstinget på så sätt får 
information om vad dessa är intresserade av när det gäller landstingets miljöarbete. 
Informationen i miljöredovisningen bör vara av allmänintresse, riktat till alla, men 
informationen bör också vara ganska detaljerad för den som exempelvis arbetar med 
energi och vill kunna hitta diagram och staplar. Det bästa är att ha en kombination av 
dessa för att den ska passa många intressenter. Enligt Knutar görs inget speciellt för att 
identifiera intressenter och därför finns inte heller någon speciell person som ansvarar 
för denna identifiering. Hon menar att de har en ganska bra uppfattning om vilka 
intressenterna är. Intressenterna beskrivs som övriga landstingsanställda och främst 
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politiker. I och med att miljöredovisningen är tillgänglig externt så finns även 
intressenter i omgivningen som till exempel allmänheten. Övriga landsting utgör också 
en intressentkategori genom att alla som arbetar med miljöredovisning i de olika 
landstingen får ta del av varandras miljöredovisningar för att få hjälp och information. 

Landstingets verksamheter påverkar miljön på flertalet sätt inom många områden vilket 
innebär att landstingets miljöredovisning riktar sig till flera olika intressentgrupper inom 
respektive område. Knutar menar att det dels handlar om personligt intresse som är 
beroende av var i organisationen man arbetar. Den information som handlar om 
livsmedel kanske främst intresserar den som jobbar i köket, medan städpersonal kanske 
är intresserade av information om kemikalier. Den del av miljöredovisningen som 
beskriver mål, måluppfyllelse och vilka nyckeltal som används är enligt Knutar främst 
riktad till politiker och anställda i landstinget så det är i stort sett till samma intressenter 
som ovan.  Det personliga intresset hos användaren är avgörande för vad denne kommer 
att läsa. Exempelvis är de som arbetar med energi i landstinget i huvudsak intresserade 
av energiområdet i miljöredovisningen. Men även anställda i andra landsting som 
arbetar med samma område samt övriga intressenter i omgivningen som arbetar inom 
samma område kan vara intresserade av just det specifika området i miljöredovisningen.  

De krav som ställs på landstingets miljöredovisning kommer från politikerna och 
handlar om måluppföljning. Landstinget har politiskt uppsatta mål och 
miljöredovisningen tas upp i landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige för 
måluppföljning. I övrigt finns inga direkta krav på miljöredovisningen. Det finns ingen 
speciell mall där det står vad som ska finnas med i miljöredovisningen. Däremot finns 
det miljöombud och miljösamordnare i organisationen som av intresse vill veta vad som 
har hänt under året. Ibland framkommer även önskemål om mer information inom vissa 
områden och då försöker de ta fram statistik avseende det speciella området.  

Miljöredovisningen ser ungefär likadan ut från år till år vilket gör att användarna känner 
igen den. När miljöredovisningen presenteras uppkommer frågor från olika intressenter. 
Frågor ställs även löpande under året exempelvis vid möten. Detta gör att landstinget får 
kännedom om var det behöver satsas under kommande år. Knutar beskriver att olika 
frågor har olika stor betydelse från år till år. Förra året var det exempelvis 
transportområdet som var aktuellt och i år är det energi som är det stora fokusområdet. 
Landstinget försöker hela tiden förbättra miljöredovisningen efter intressenternas 
önskemål. Enligt Knutar har landstinget bra kontroll över vad intressenterna kräver av 
miljöredovisningen och de är ganska bra på att uppfylla dessa krav och önskemål. En 
anpassning måste ändå göras för att miljöredovisningen inte ska bli för omfattande. 

4.2.2 Funktioner 
Genom att upprätta en miljöredovisning visar landstinget att de tar ansvar för miljön. 
Detta är väldigt viktigt, speciellt i dagens läge när miljöfrågan är högaktuell. Knutar 
betonar dock att landstinget inte befinner sig i samma konkurrenssituation som företag 
och därmed inte kan vinna nya kunder genom att visa sitt miljöengagemang. Men 
miljöengagemanget är trots det viktigt att förmedla till alla intressenter. Framförallt kan 
det skapas rubriker i media angående vissa frågor. Det har exempelvis både skrivits i 
dagspressen och gjorts tv-reportage om landstingets goda energiarbete vilket har lett till 
att även EU har uppmärksammat landstingets energiarbete. De områden som går riktigt 
bra vill landstinget självklart visa upp. Detta gäller framförallt i dessa tider av 
nedskärningar där de vill framhäva att det även finns positiva saker inom landstinget. 

Miljöredovisningen visar var miljöarbetet går bra och var det går mindre bra och 
redovisningen kan formuleras på så sätt att man visar att det behövs mer resurser. 
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Miljöredovisningen presenteras årligen för politikerna, landstingsstyrelsen och 
landstingsfullmäktige där beslut om tilldelning av resurser tas.  På dessa möten kan de 
betona att det inom ett visst område går mindre bra och att landstinget inte kommer att 
uppnå målen och att de därför behöver mer resurser.  

Att upprätta en miljöredovisning har antagligen påverkat hela miljöarbetet inom 
landstinget. Utan miljöredovisning skulle de inte haft något mål eller några direktiv att 
arbeta efter. Det skulle vara svårt att veta var fokus skulle läggas vilket skulle försvåra 
miljöarbetet. Ett miljöarbete skulle eventuellt ändå bedrivits och vissa frågor skulle 
naturligtvis få uppmärksamhet, men den positiva uppmärksamheten från omgivningen 
som kommer av att de sammanställer bra saker i miljöredovisningen skulle försvinna. 
Om landstinget upphörde med sin miljöredovisning skulle möjligheten till insyn i 
miljöarbetet för anställda och politiker begränsas och det skulle vara svårt för dessa att 
veta vilket miljöarbete som bedrivs. Det skulle antagligen leda till att parter i 
omgivningen skulle bli misstänksamma mot landstingets miljöarbete då de inte skulle få 
tillgång till siffror och statistik. Samtidigt skulle en signal sändas till omgivningen om 
att landstinget inte prioriterar miljöarbetet och inte tycker att miljöarbetet är så viktigt. 
Detta skulle få intressenter i omgivningen att reagera. 

Knutar menar att det inte finns någon direkt koppling mellan själva miljöredovisningen 
och hur förberedd landstinget är på framtida miljökrav från omgivningen. Istället styr 
själva miljöarbetet detta, men då miljöredovisningen är en följd av miljöarbetet så kan 
ett samband inte helt uteslutas. Knutar tror däremot inte att denna förberedelse skulle 
kunna vara negativ på något sätt.  

En av miljöredovisningens viktigaste uppgifter är att göra beslutsfattare uppmärksamma 
på vad som avviker och måste tittas lite närmare på.  Miljöredovisningen visar vad som 
hänt under året. När det för närvarande finns mycket besparingskrav på landstinget kan 
miljöredovisningen utgöra en viktig informationskälla för vilka besparingar som kan 
göras. Knutar exemplifierar detta genom att beskriva att miljöredovisningen visar hur 
mycket avfallshanteringen har kostat. Samtidigt kan de förklara att en bättre sortering 
skulle innebära att landstinget sparar ännu mer pengar. Genom information om 
måluppfyllelse tydliggörs också var det görs ett bra jobb och var det görs ett mindre bra 
jobb. Knutar anser att landstinget kan påverka inom de flesta områden. Det enda 
undantaget är då det inte finns några substitut. Detta gäller särskilt produkter. Vad gäller 
transport så har man sagt att man i första hand ska åka tåg istället för att flyga. Men i 
vissa fall skulle detta bli alltför omständigt. Landstinget måste vara realistiskt när det 
gäller sådana frågor. 

Landstinget kan också med hjälp av miljöredovisningen påverka omgivningens 
förtroende för organisationen. Genom att visa med konkreta siffror vad som gjorts och 
vad som hänt under året får intressenterna en rättvis bild av landstingets miljöarbete. 
Allting är öppet och Knutar beskriver att de försöker visa precis hur de har räknat ut 
allting. Det är viktigt att föra fram de positiva sakerna men det är minst lika viktigt att 
visa på det negativa, där landstinget kan förbättra sig. Miljöredovisningen ska vara en 
ärlig redovisning precis över hur situationen ser ut. Miljöredovisningen visar även på 
goda exempel i olika delar av landstinget som kanske inte får så mycket uppmärksamhet 
annars.  

Knutar menar att miljöredovisningen påverkar beslutsfattandet. Miljöredovisningen 
redovisas som tidigare nämnts till politikerna. Politikerna ger i sin tur uppdrag till 
tjänstemännen. Detta kan leda till beslut om exempelvis miljöcertifiering av landstinget 
och den kan påverka andra policys. Exempelvis har landstinget i Västernorrlands län 
nyligen fått en ny resepolicy som är betydligt mer miljöanpassad än den tidigare. Detta 
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är ett resultat av det som tidigare redovisats angående transporter och nödvändigheten 
att minska dessa.  

Avslutningsvis menar Knutar att då miljöområdet verkligen är ett område där 
landstinget faktiskt kan spara pengar är det viktigt att se var dessa besparingar kan 
göras.  Miljöredovisningsarbetet gör att de tar in statistik från olika områden och utan 
denna samordning går landstinget miste om var dessa besparingsmöjligheter finns. 
Själva redovisningsarbetet är inte en stor kostnad. De besparingsmöjligheter som 
kommer av miljöredovisningen är större än kostnaden för densamma. Detta är en orsak 
till att miljöredovisningen inte kommer att få en mindre betydelse i framtiden. Snarare 
är det nog så att den kommer att göras ännu mer ingående med syftet att öka 
besparingarna. 

4.3 Norrbottens läns landsting 

Norrbottens läns landsting har sedan år 1995 redovisat miljörapporter från sjukhus. 
Miljöredovisningen har dock uppkommit under 2000-talet. Sedan år 2002-03 har 
landstinget redovisat en frivillig miljöredovisning till politikerna. Vi har talat med Bertil 
Frankkila, miljöledare vid landstinget i Norrbottens län. Tjänsten som miljöledare 
innebär att Frankkila hanterar de landstingsövergripande miljöfrågorna. Han är också 
inblandad i framtagandet av nya mål samt skriver årsredovisningar och delårsrapporter. 
Ett eller annat politiskt ärende kan också hamna på Frankkilas bord men han är inte 
inblandad i det vardagliga miljöarbetet som hanteras på respektive område. Frankkila 
beskriver att de är ett antal personer som är engagerade i olika delar av 
miljöredovisningsarbetet.  Exempelvis inom området transport är de personer som har 
resebyråkontakter och hanterar bland annat leasingfordon och ambulanser inblandade. 
Handlar det om energifrågor blir det istället de fastighetsansvariga. 

4.3.1 Intressenter 
Frankkila menar att det är bra att landstinget genom miljöredovisningen visar att de tar 
miljömässigt ansvar. Landstinget är en politiskt styrd organisation och 
miljöredovisningen skrivs till politiker men den är även tillgänglig för allmänheten och 
skriven så att allmänheten kan ta del av den. I och med att miljö numera är ett sådant 
viktigt politiskt område menar Frankkila att det är en nödvändighet att skriva en 
miljöredovisning på så sätt att politiker och även allmänhet får ett grepp om landstingets 
miljöarbete. Miljöredovisningen riktas till anställda internt i organisationen men också 
till samhället i övrigt, exempelvis de som är intresserade av miljöfrågor, till exempel 
myndigheter och allmänhet. 

Då landstingets verksamheter påverkar miljön på flertalet sätt inom många områden 
innebär det att deras miljöredovisning kan rikta sig till flera olika intressentgrupper 
inom respektive område. För att reda ut vilka dessa intressenter är menar Frankkila att 
det är nödvändigt att tränga djupare in i ämnet. När det gäller den del av 
miljöredovisningen som beskriver mål, måluppfyllelse och vilka nyckeltal som används 
kommer kraven från uppdragsgivare som är politiker och i förlängningen 
landstingsdirektören. Det handlar om interna mål som är inskrivna i miljöpolicyn. 
Frankkila beskriver att de just nu håller på att se över dessa mål. 

Frankkila upplever inte direkt att kraven är olika stora från olika intressenter. Enligt 
honom har intresset utifrån ökat på senare år. Detta har inneburit att det uppkommer 
olika typer av frågor angående landstingets miljöarbete. Det kan vara alltifrån olika 
undersökningar till enkäter från Sveriges Kommuner och Landsting till skolklasser som 
är intresserade av sjukvårdens hantering av farliga avfall. Studiebesök har gjorts inom 
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olika områden och speciellt vid Sunderbyns sjukhus där intresset funnits av bland annat 
energiförbrukning, byggnadsmaterial och avfallshantering. 

Enligt Frankkila har det hänt att de fått bakläxa genom åren när det gäller innehållet i 
miljöredovisningen. Denna kritik kommer från politiker och då främst från miljöpartiet 
då det är dessa som är insatta och duktiga på miljöfrågor. Kritiken kan framföras direkt 
på ett fullmäktigemöte. De områden som kritiserats åtgärdas så snart som möjligt. I 
övrigt försöker man i miljöredovisningen täcka så många områden som möjligt. Där det 
uppstår luckor kommer frågorna. 

4.3.2 Funktioner 
Frankkila tror inte att landstinget som är en så pass stor organisation med så många 
anställda kan ställa sig vid sidan av miljöfrågor. Dessutom är de politiskt styrda och de 
får bidrag av staten till olika sammanhang. Media är väldigt uppmärksam mot vad som 
händer inom landstinget. De gör dessutom undersökningar och speciellt när det visar sig 
att landstinget inte riktigt hänger med inom alla områden blir det stora rubriker i 
tidningarna.  Om man däremot uppfyller normalkraven så skrivs det inget. Norrbottens 
läns landsting miljöredovisar mycket resurssnålt genom att de utnyttjar de människor i 
organisationen som hanterar sina respektive specialområden. Det är endast två personer 
som jobbar heltid med själva miljöredovisningen. Det går nog inte att göra detta med 
mindre resurser än vad som görs i dagsläget.  

Frankkila menar att om Norrbottens läns landsting inte skulle ha miljöredovisat tidigare 
skulle de ha fått order om att börja med det. Nu anses miljöredovisningen som ett 
obligatorium och det skulle vara en omöjlighet att sluta miljöredovisa idag. 
Miljöredovisningsarbetet gör att landstinget blir mer förberedd på framtida miljökrav. 
Framtiden diskuteras hela tiden och de försöker förutspå vad som ska hända. Frankkila 
beskriver att han ständigt för en dialog men miljöutredare angående regionfrågan i norra 
Sverige vilken kommer att vara långt gången redan 2011-2012. Här ses miljöfrågorna 
som ett samlat paket vilket kommer att ha en betydande påverkan gällande infrastruktur 
och Norrbotniabanan. Frankkila menar att miljöredovisningen tydliggör de områden där 
det inte händer så mycket från år till år som exempelvis inom transport. 
Miljöredovisningen kan även användas för att se var det görs ett bra jobb och var det 
görs ett mindre bra jobb, speciellt om man är kunnig i området. Exempelvis när det 
gäller avfall har det inte tagits upp så mycket om det ordinarie avfallet, utan mest om 
det miljöfarliga.  

Frankkila anser att landstinget egentligen kan påverka alla områden där miljöpåverkan 
finns från landstinget. Det är dock lättast att påverka de områden där teknikutvecklingen 
är hög. Exempelvis när det gäller röntgenverksamhet eller liknande har tekniken i sig 
löst mycket av miljöfrågorna. Tiotals ton med röntgenkemikalier har försvunnit tack 
vare teknikutvecklingen och i och med att det digitaliserats. Tekniken påverkar även 
transporterna genom att man nu kan använda sig av videokonferenser och liknande. 
Däremot går det lite sämre när det gäller inom andra områden, det är till exempel svårt 
att få en fullständig kemikaliekontroll. Frankkila menar att en konfliktsituation kan 
uppstå genom att de med hänsyn till miljön vill minska kemikalieanvändningen vilket 
kan strida mot att man måste sätta patienterna i första hand. Detta leder till att det inte 
går minska kemikalieförbrukningen hur som helst, men landstinget försöker jobba med 
detta genom att föra en dialog både internt och med arbetsmiljösidan. Exempelvis har 
den dialog som förts med sjukhushygien resulterat i att man numera använder mindre 
miljöfarliga desinfektionsmedel och där miljö- och hälsoskadliga fenoler helt tagits bort. 
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Genom att man presenterar en bra miljöredovisning, men även en folkhälsoredovisning 
så skapas en bild av en samhällsaktör som engagerar sig vilket är positivt och ger en 
positiv bild av organisationen. Dessutom delas miljöpriser på 50 000 kronor ut av 
landstinget i Norrbottens län vilket är ett av landets största miljöpriser. Detta bidrar 
också till att skapa en positiv bild av landstinget. Enligt Frankkila har 
miljöredovisningen börjat få genomslagskraft och till skillnad från ca sju till åtta år 
sedan påverkar den numera beslutsfattandet i landstinget. Miljöfrågorna kommer högre 
och högre upp på dagordningen på olika sätt. Frankkila tror inte att miljöarbetet 
kommer att minska i framtiden. Norrbottens läns landsting bedriver i dagsläget ett 
ekonomiskt optimalt miljöarbete vilket innebär att en redovisning på den nivå som görs 
för närvarande ska kunna göras i framtiden, trots nedskärningar och besparingar i 
landstinget. 

4.4 Jämtlands läns landsting 

Jämtlands läns landsting har miljöredovisat med ett miljöbokslut sedan 1996. Från och 
med 2004 har landstinget redovisat enligt Emas. Jämtlands läns landsting var det första 
landtinget som certifierades i sin helhet. Förutom den miljörapport gällande den 
anmälningspliktiga verksamheten har landstinget två skilda redovisningar. Ett 
miljöbokslut samt en Emasregistrerad miljöredovisning. Vi har talat med Gunnar Fackel 
som arbetar som miljöchef och miljöansvarig på landstinget i Jämtland. Utöver Fackel 
är det två personer som arbetar med miljöredovisningen, en miljökoordinator som 
ansvarar för miljöbokslut och miljöredovisningar samt en miljöledare. Miljöledaren och 
miljökoordinatorn är ansvariga för det interna miljöarbetet och är mer involverade i den 
operativa verksamheten. Fackel har mer av en stabsfunktion och ansvarar även för 
utvecklingsfrågor och utvecklingsprojekt kopplat till miljö både inom och utanför länet 
men även internationellt. Han ansvarar dessutom för det miljöledningssystem (ISO 
14001) som Jämtlands läns landsting använder sig av. 

4.4.1 Intressenter 
I den landstingsplan som styr verksamheten finns miljömål. Den redovisning som går 
till landstingsfullmäktige och styrelse är till för att visa politikerna om målsättningar 
som satts i landstingsplanen är uppnådda. Detta gäller exempelvis målsättningar som 
minskade koldioxidutsläpp, eller att landstinget ska ha en viss procent ekologiska 
livsmedel. Detta redovisar landstinget till politikerna och tydliggör därigenom var 
målen uppnås och var de inte uppnås. Då det är politikerna som har gett landstinget 
uppdraget att miljöredovisa menar Fackel att det är politikerna, det vill säga 
fullmäktigen och styrelsen som är de primära intressenterna. Den Emasregistrerade 
redovisningen är däremot riktad till medborgarna i länet samt övriga som har ett intresse 
att läsa den. Enligt Fackel upplever landstinget att det förutom när det gäller den 
anmälningspliktiga verksamheten endast finns ett krav på hur landstinget ska 
miljöredovisa. Det handlar om granskningen av den Emasregistrerade 
miljöredovisningen där det finns ett krav att miljöredovisningen måste lämnas till 
landstingets externa revisor för godkännande. Utöver dessa känner landstinget inte att 
det finns några direkta krav på hur de ska miljöredovisa.  

Då landstingets verksamheter påverkar miljön på flertalet sätt inom många områden 
skulle det kunna innebära att landstingets miljöredovisning riktar sig till flera olika 
intressentgrupper inom respektive område. Exempelvis när det gäller 
energiredovisningar har länsstyrelsen på regeringens uppdrag utarbetat regionala energi- 
och klimatstrategier. Landstinget har varit aktiva i det samarbetet och fört en dialog med 
länsstyrelsen. För närvarande håller de på att ta fram en för landstinget specifik energi 



Empiri 

  
28 

 

  

och klimatstrategi. Fackel beskriver att Jämtlands läns landsting vet vad intressenterna 
väntar sig av deras miljöredovisning. När det gäller den redovisning som går till 
politikerna anpassas redovisningen till de politiskt fastställda mål som satts upp vilket 
innebär att redovisningen anpassas till vad politikerna sagt. När det gäller 
Emasredovisningen så finns riktlinjer över hur den ska se ut och vad den ska innehålla.  
Därmed är det på förhand givet vad som ska ingå i miljöredovisningen och hur den ska 
utformas. Fackel anser att Jämtlands läns landsting lyckas uppfylla dessa krav och 
förväntningar som finns ställda på landstinget. 

Vad gäller den konfliktsituation som eventuellt kan uppstå beskriver Fackel att det 
ibland kan finnas en politisk ambition som kan vara lovvärd men som kanske är lite för 
hög vilket gör att den är svår att realisera. Då måste landstinget kommunicera detta till 
politikerna och säga att målet inte kommer att uppnås på grund av olika anledningar. 
Exempelvis om politikerna sagt att 40 % av alla livsmedel som inhandlas skall vara 
ekologiska kan Fackel säga att målet inte kommer att uppnås. Detta kan bero på att 
utbudet inte är tillräckligt stort eller att det skulle få sådana ekonomiska konsekvenser 
att det inte ryms inom någon budget. 

4.4.2 Funktioner 
Jämtlands läns landsting upprättar en miljöredovisning på grund av att de är en offentlig 
organisation och allting de gör omfattas av offentlighetsprincipen. Detta gör att det är 
naturligt att landstinget har en offentlig miljöredovisning. Fackel anser att det är viktigt 
att landstinget genom sin miljöredovisning visar att de tar miljömässigt ansvar för sin 
verksamhet gentemot de politiska intressenterna men även till medborgarna. Det är 
naturligt och väldigt tydligt uttryckt från politikerna att miljöfrågorna är viktiga. 

Miljöredovisningen hjälper även till att få mer resurser tilldelade för fortsatt miljöarbete. 
Exempelvis beskriver han att läkemedelsfrågan har blivit väldigt aktuell. Det talas 
mycket om multiresistenta bakterier på grund av antibiotikaanvändning. Då det finns ett 
sjukhus i landstinget och då sjukhus av förklarliga skäl använder ganska mycket 
antibiotika innebär det att rester av dessa läkemedel tids nog hamnar ute i 
avloppsvattnet som i sin tur hamnar ute i sjön. Fackel har påpekat att han tycker att det 
är viktigt att landstinget gör provtagningar i sjön och på avloppsvattnet för att kunna 
följa på vilket sätt landstingets verksamheter påverkar sjön. Detta har lett till att han har 
fått anslag för detta eftersom politikerna tycker att det är en viktig fråga. Däremot ser 
Fackel inte att det förekommer någon konfliktsituation mellan patientsäkerhetsarbetet 
och miljöarbetet. Anledningen till detta är att patientsäkerhetsarbetet står i absolut 
centrum och alltid kommer i första hand. Han beskriver att landstinget för ett antal år 
sedan hade en diskussion om pvc i droppaggregat och slangar men genom att 
patientsäkerheten alltid prioriteras betyder det att landstinget inte kan välja ett annat mer 
miljövänligt material om det inte har lika hög patientsäkerhet.  

Fackel menar att det är med hjälp av miljöredovisningen som landstingets miljöarbete 
har kommit igång så pass bra som det har i dagsläget. Vare sig det handlar om bra eller 
dåliga resultat är det viktigt att kunna kommunicera dessa. Det skulle vara svårare att 
arbeta med miljöfrågor om landstinget inte kunde redovisa resultatet av miljöarbetet och 
även om miljöredovisningen är frivillig så ser han ingen möjlighet att landstinget skulle 
kunna sluta redovisa. 

Miljöredovisningen och arbetet med att utforma denna kan enligt Fackel hjälpa 
landstinget att bli mer förberedd på framtida krav från intressenter. Landstinget 
kommunicerar nya miljökrav ut till verksamheterna. Där kan områdeschefer och andra 
chefer fylla i en checklista där de bekräftar att de har läst och förstått innebörden i 
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kommande lagstiftning och att de är väl förberedda på den. Trots detta kan det alltid 
inträffa något ute i verksamheterna som inte kunnat förutses och det är svårt att vara 
förberedd på allt. Miljöredovisningen kan även tydliggöra var det finns avvikelser och 
som landstinget måste titta närmare på. Om målet är att 50 % av landstingets fordon ska 
vara miljöanpassade och landstinget ser att målet inte kommer att uppnås redovisas 
detta till politikerna. Förklaringen till detta kan vara att många använder fyrhjulsdrivna 
bilar istället för andra alternativ. Detta åtgärdas genom att landstinget låter de personer 
som ska leasa bilar komma in till landstingsdirektören och till Fackel med en motivering 
till varför de måste ha en fyrhjulsdriven bil.  Ibland kan det vara nödvändigt med en 
sådan bil exempelvis om det gäller en distriktsköterskemottagning uppe i fjällen. Men 
ibland är det inte motiverat och då kan landstinget avstyra detta genom att säga att 
personen istället får leasa en mindre bil som är bättre miljöanpassad.  

Miljöredovisningen tydliggör även var det görs ett bra jobb och var det görs ett mindre 
bra jobb och landstinget kan med hjälp av miljöredovisningen även se inom vilka 
områden de har möjlighet att påverka och var de inte kan påverka. Miljöredovisningen 
kan också påverka intressenternas förtroende för landstinget. Exempelvis när det 
handlar om energianvändning sätts målsättningar på EU-nivå. Media följer den 
klimatdebatt som förekommer väldigt noga och uppmärksammar till exempel hur 
mycket koldioxid landstinget släpper ut. Jämförelser mellan de olika landstingen görs 
ofta i media på olika sätt. Detta kan ha en inverkan på intressenters förtroende för 
landstinget. 

Beslutsfattandet i landstinget kan påverkas av informationen i miljöredovisningen. Vad 
gäller ekologiska livsmedel höjdes röster om att den nya målsättning som satts skulle 
innebära en ökad kostnad för landstinget på grund av att ekologiska livsmedel är dyrare 
än motsvarande ordinarie livsmedel. Detta ledde till att politiker fattade beslut om att 
höja måltidskostnaden för personalen för att kunna balansera den ökade kostnad som 
uppstod. Vad gäller framtiden tror inte Fackel att den rådande finanskrisen kommer att 
påverka miljöredovisningsarbetet i Jämtlands läns landsting. Istället menar han att 
miljöredovisningen kommer att utvecklas till en hållbarhetsredovisning där bland annat 
socialetiska aspekter lyfts in. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel analyseras det empiriskt insamlade materialet. Vi inleder med att 

analysera det empiriska material som handlar om intressenter. Därefter övergår vi till 

funktionerna och i anslutning till respektive funktion presenteras en slutsats med 

koppling till den teoretiska referensramen samt funktionens koppling mot olika 

intressenter. Slutligen visas analysmodellen modifierad utifrån analysen och en 

sammanfattande slutsats presenteras. 

5.1 Miljöredovisningens intressenter 

Tre av de fyra landsting vi talat med gör inget speciellt för att identifiera intressenterna 
till sin miljöredovisning. De menar att de har en ganska bra uppfattning om vilka 
intressenterna är. I Gävleborgs läns landsting däremot pågår en utveckling av 
miljöredovisningen. I detta ingår att försöka se alla intressenter och deras olika 
önskemål vilket gör att landstinget ser nya möjligheter när det gäller intressenterna, 
vilka de är och vad de vill läsa i en miljöredovisning. På grund av att landstinget är en 
politiskt styrd organisation skrivs miljöredovisningen till politiker i första hand och det 
råder en enighet mellan landstingen om att det är politikerna som är de primära 
intressenterna till miljöredovisningen. Gunnar Fackel vid Jämtlands läns landsting 
uttrycker detta genom att säga:  

”Då det är politiken som gett oss uppdraget, är det politikerna, det vill säga 

landstingsfullmäktigen och landstingsstyrelsen, som är de primära 

intressenterna” 

De som sätter miljömålen är också de som landstingen måste redovisa måluppföljelse 
till. Detta gör att det är främst politiker som är intressenter till denna information i 
miljöredovisningen som beskriver mål, måluppfyllelse och använda nyckeltal. Men 
även andra intressenter som tjänstemän och övriga anställda ute i verksamheterna tas 
upp som intressenter till denna information. Två av landstingen nämner även dessa 
intressentkategorier till den beskrivande informationen rörande de olika områdena i 
miljöredovisningen. De menar att de som jobbar inom ett visst område som exempelvis 
energi är intresserade av att läsa om energiområdet och dess utvecklig.   

Ytterligare intressenter som nämns av samtliga landsting men som inte verkar utgöra en 
av de allra viktigaste intressentkategorierna är länsinvånarna, det vill säga allmänheten 
där landstingen vill visa att de är engagerade och tar sitt ansvar när det gäller 
miljöfrågor. Media kan också skönjas som en intressent till landstingens 
miljöredovisning då de ofta använder denna för att göra jämförelser mellan landsting. 
Även andra landsting utgör en intressentkategori genom att miljösamordnare i de olika 
landstingen hjälps åt med råd och tips om hur miljöredovisningen ska utformas. Överlag 
uppvisar landstingen enighet angående vilka som är intressenter till deras 
miljöredovisning men landstinget i Gävleborgs län har till skillnad från övriga landsting 
börjat fundera i ett vidare perspektiv angående vilka intressenterna egentligen är.  

• Utifrån ovanstående kan vi konstatera att landstingets primära intressenter är 
politiker och tjänstemän samt i viss mån även övriga anställda i organisationen, det 
vill säga interna aktörer. Sekundärt är allmänheten en intressent och i periferin kan 
slutligen ytterligare externa intressenter som media och andra landsting skönjas.  
Teorin beskriver i överensstämmelse med detta att den interna ledningen, det vill 
säga politikerna har en primär ställning bland intressenterna (Falkman & Orrback, 
2001, s13). Många av de intressenter som existerar enligt teorin såsom långivare, 
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leverantörer, opinionsbildande grupper och fackförbund nämns dock inte alls 
spontant av landstingen. Slutsatsen vi drar utifrån detta är att landstingen inte ser 
dessa grupper som intressenter när de utformar sin miljöredovisning.  

5.2 Miljöredovisningens funktioner - mot intressenterna 

Kontroll: Alla fyra landsting beskriver att målen följs upp inom respektive område för 
att se hur väl målsättningar i miljöarbetet uppnås. Redovisning av målen och hur väl 
landstingen lyckas uppfylla dessa erbjuder en möjlighet att kunna följa upp och 
kontrollera vilka mål som uppnås och vilka som inte uppnås och även vad det kan bero 
på. Västernorrlands läns landsting beskriver att det genom miljöredovisningsarbetet tas 
in statistik från olika områden. Samordning av statistiken presenteras slutligen i 
miljöredovisningen vilket gör det möjligt att urskilja vilka besparingar som kan göras. 
Utan miljöredovisning skulle de gå miste om att kunna kontrollera dessa 
besparingsmöjligheter.  

• Genom att miljöredovisningen erbjuder en möjlighet att kontrollera hur väl 
landstinget uppnår de mål som satts upp kan vi dra slutsatsen att 
miljöredovisningen har en funktion som kontroll (Mellemvik et al, 1988). 
Miljöredovisningen möjliggör också för verksamhetschefer att kontrollera de 
anställda. Detta motsvarar funktionen kontroll såsom Falkman (2000, s 164) 
beskriver den. 

Mot vem: Funktionen kontroll finner vi internt i och med att politikerna genom 
miljöredovisningen kan kontrollera måluppfyllelse samt vilka besparingar som kan 
göras med hjälp av miljöarbetet. Kontrollfunktionen ses också för verksamhetschefer 
som kan kontrollera att de anställda ”på golvet” utför miljörelaterade arbetsuppgifter på 
ett tillfredsställande sätt. Även media och allmänhet kan ta del av miljöredovisningen 
för att jämföra och kontrollera hur det går för de olika landstingen när det gäller 
måluppfyllelse. 

 

Underlag till beslutsfattande: Samtliga landsting beskriver att miljöredovisningen 
påverkar beslutsfattandet i någon mån. Miljöredovisningen kan enligt Gävleborgs läns 
landsting indirekt påverka beslutsfattandet genom att den utgör ett underlag vid olika 
frågor. I Jämtlands läns landsting har de med hjälp av miljöredovisningen sett att 
målsättningen för andelen ekologiskt inköpta livsmedel inte skulle uppnås genom att 
kostnaderna skulle bli för höga. Detta fick till följd att beslut fattades om att höja 
måltidskostnaderna för personalen för att täcka kostnader för ett ökat inköp av 
ekologiska livsmedel. I Norrbottens läns landsting beskrivs att innehållet i 
miljöredovisningen ibland utsatts för kritik. När så sker leder det till att beslut fattas om 
att sätta in åtgärder. 

• Detta innebär att redovisningen innehåller information som är användbar vid 
fattandet av beslut vilket stödjer redovisningens funktion som underlag till 
beslutsfattande enligt Mellemvik et al (1988). 

Mot vem: Funktionen underlag till beslutsfattande är tydligast mot landstingets politiker 
och tjänstemän. Det är de som fattar beslut om exempelvis förändrade målsättningar 
eller mer resurser.  
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Språk: Den information som finns i miljöredovisningen gör det möjligt att 
kommunicera med intressenterna. I Västernorrlands läns landsting menar de att 
miljöredovisningen möjliggör en insyn i det miljöarbete som pågår i landstinget och gör 
att intressenter i omgivningen kan se vilka målsättningar som finns och hur de uppnås. 
Utan miljöredovisning skulle osäkerheter uppstå om vad landstinget egentligen bedriver 
för miljöarbete. Miljöredovisningen fungerar som ett språk vid förhandlingar som kan 
uppstå. Exempelvis beskriver Jämtlands läns landsting att förhandlingar skett på grund 
av ökade kostnader för ekologiska livsmedel. Här fungerar miljöredovisningen som ett 
språk mellan parterna för att visa vad de förhandlar om och öka förståelsen för 
problematiken. 

• Miljöredovisningen kan således genom sin information minska osäkerheter hos 
omgivningen och därmed förbättra förutsättningar att kunna kontrollera 
landstingets miljöarbete. Detta bekräftar miljöredovisningens funktion som språk 
såsom Mellemvik et al (1988) beskriver den. Miljöredovisningen underlättar även 
vid förhandlingar vilket bekräftar funktionen som språk enligt Hayes (1983). 

Mot vem: Funktionen ses främst till politiker och tjänstemän som kontrollerar, 
diskuterar och förhandlar om miljörelaterade frågor. Men funktionen som språk ses 
även till de övriga intressenterna såsom media och allmänhet för att de ska kunna ta del 
av det miljöarbete som lanstinget bedriver. En kommunikation sker med hjälp av 
miljöredovisningen mellan landstingen, för att de därigenom ska kunna göra jämförelser 
och se hur de ligger till i sitt miljöarbete. 

 

Redovisning som retorik: Som tidigare nämnts beskriver alla fyra landsting att 
miljöredovisningen visar var målen uppnås och var de inte uppnås. Då detta synliggörs i 
miljöredovisningen innebär det att redovisningen kan fungera som argument för att mer 
resurser behövs för att nå målen. Ett tydligt exempel är att man i landstinget i 
Västernorrlands län anser att miljöredovisningen kan utformas på så sätt att de visar att 
det behövs mer resurser. När miljöredovisningen sedan presenteras kan de även då 
betona att de behöver mer resurser. I Jämtlands län har man genom miljöredovisningen 
kunnat visa att kemikalier i avloppsvattnet som i slutändan hamnar i sjön har ökat. En 
argumentation har förts fram om att provtagningar i sjön bör göras för att följa 
utvecklingen. Detta har lett till att landstinget har fått mer resurser för att kunna 
genomföra provtagningar. 

• Detta stärker uppfattningen om att redovisningen har en retorisk funktion eftersom 
Falkman (2000, s 163) beskriver att redovisningen handlar om argumentation där 
olika aktörer försöker övertyga varandra och att man kan visa på argument när det 
gäller den ekonomiska verkligheten. 

Mot vem: Redovisningens funktion som retorik avspeglas mot beslutsfattare och 
politiker. Detta på grund av att en väl genomtänkt formulering av miljöredovisningen 
argumenteras i denna varför landstinget behöver mer resurser till sitt miljöarbete. 

 

Legitimering: Det råder en enighet mellan landstingen om att de genom 
miljöredovisningen vill visa sitt engagemang och ansvarstagande gällande miljöfrågor. 
Genom att miljöredovisningen visar hur miljöarbetet fortskrider och även belyser de 
områden som kan förbättras kan intressenternas förtroende för landstinget stärkas. I 
Västernorrlands läns landsting beskriver de att det är viktigt att föra fram det positiva 
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men minst lika viktigt att visa på det negativa för att inte en förtroendebrist skall uppstå. 
Att sluta miljöredovisa idag anses inte vara möjligt. Intressenterna skulle inte längre ges 
möjlighet till insyn i landstingets miljöarbete och det kan leda till misstänksamhet från 
omgivningen vilket påverkar förtroendet negativt.  Samtidigt skulle det ge signaler om 
att landstinget inte prioriterar miljöarbetet.  

• Miljöredovisningen visar vad landstinget gör för miljön och hur resurserna används 
för detta. Utan miljöredovisning skulle misstanke om bristande miljöengagemang 
uppstå. Av detta kan vi dra slutsatsen att miljöredovisningen har en legitimerande 
funktion (Mellemvik et al 1988; Bruzelius & Skärvad, 2004, s 37).  

Mot vem: Miljöredovisningen visar politikerna att landstinget sköter sitt miljöarbete. 
Detta gör att miljöredovisningen legitimerar landstingets verksamhet gentemot 
politikerna. Funktionen legitimitet kan även identifieras genom att landstinget, och i 
förlängningen de förtroendevalda politikerna med miljöredovisningens hjälp kan visa 
sitt miljöansvar för allmänhet och media.   

 

Makt: Som tidigare nämnts anser inget av de intervjuade landstingen att det skulle vara 
möjligt att sluta miljöredovisa på grund av att detta skulle minska förtroendet och 
därmed legitimiteten för landstinget. Utan miljöredovisning skulle exempelvis media 
börja spekulera vilket skulle kunna skapa ett dåligt rykte för landstinget. Genom att 
upprätta en frivillig miljöredovisning underhålls förtroendet. Detta förtroende är viktigt 
för att befästa och stärka den makt som beslutsfattarna i organisationen har.  Beslut 
fattas om att landstinget ska arbeta mot miljömål vilket gör att beslut indirekt fattas om 
att landstinget ska miljöredovisa genom att landstinget på något sätt måste visa hur 
målen uppfylls. Hur det ska redovisas beslutas av ansvariga i landstinget som väljer på 
vilket sätt miljöredovisningen ska utformas.  

• Genom att välja att upprätta en frivillig miljöredovisning och därigenom kunna 
påverka vilken information som ska redovisas så väljs den information som är 
fördelaktigast för en själv för att öka möjligheten att upprätthålla eller öka sin makt 
(Mellemvik et al 1988). Utifrån detta konstateras att miljöredovisningen innehåller 
funktionen makt. 

Mot vem: Miljöredovisningens funktion som makt identifieras till de beslutsfattare som 
beslutat om att upprätta en miljöredovisning det vill säga politikerna men också till de 
som bestämmer hur den ska se ut vilket innebär andra beslutsfattare/miljösamordnare i 
landstinget. Makten kommer av att miljöredovisningen ger en legitimering av 
verksamheten. Det vill säga att det är beslutsfattarna själva som befäster sin makt 
genom att landstinget upprättar en miljöredovisning. 

 

Varningsklocka: Alla landsting är eniga om att miljöredovisningen hjälper till att 
tydliggöra var det finns ett behov av mer uppmärksamhet i miljöarbetet. I 
Västernorrlands läns landsting går man så långt att man säger att miljöredovisningens 
viktigaste uppgift är att uppmärksamma vad som avviker och vad som måste tittas 
närmare på.  Jämtlands läns landsting beskriver att då redovisningen tydliggör var 
målen inte kommer att uppnås visar den samtidigt att något måste göras för att nå 
målen. Exempelvis har man sett att användandet av fordon som inte är miljöklassade 
har överstigit den målsättning de har för detta. Genom att utreda detta förstod de varför 
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och åtgärder kunde sättas in. Således gjorde miljöredovisningen att ökad kunskap och 
förståelse införskaffades.   

• Genom att miljöredovisningen kan göra ledningen uppmärksam mot speciella 
viktiga händelser exempelvis när något avviker från det planerade bekräftas 
miljöredovisningens funktion som varningsklocka (Mellemvik et al 1988). Varje 
gång varningsklockan ringer leder det till att ny kunskap måste samlas in och en 
bättre förståelse uppnås.  

Mot vem: Miljöredovisningens funktion som varningsklocka riktas främst mot de som 
fattar besluten om hur miljöarbetet ska bedrivas samt de som sätter målen. Detta gör att 
de förtroendevalda politikerna, men även miljöchef och miljösamordnare kan läsa av 
miljöredovisningen för att se om något avviker, vilka områden som kräver mer 
uppmärksamhet eller om nya beslut måste fattas. Detta gäller även personer i samma 
position men i andra landsting som genom att göra jämförelser med sitt eget landstings 
miljöredovisning kan se inom vilka områden de halkat efter. 

 

Karta: Med miljöredovisningens hjälp kan landstingen se inom vilka områden det görs 
ett bra jobb och var arbetet inte är riktigt tillfredsställande. I Västernorrlands läns 
landsting beskrivs att utan miljöredovisning skulle det bli svårare att veta var man skulle 
lägga fokus i miljöarbetet. Den information i miljöredovisningen som främst bidrar till 
detta är målen och måluppfyllelsen som gör det möjligt för landstinget att följa trender 
genom åren. I Jämtlands- och Gävleborgs läns landsting anser de dessutom att 
miljöredovisningen hjälper till att visa inom vilka områden landstingen kan påverka 
genom sitt miljöarbete. Miljöredovisningen skapar en bild av landstingets miljöarbete 
där respektive område definieras och där man kan se var det utförs ett bra jobb och ett 
minde bra jobb inom miljöarbetet. 

• Detta överensstämmer med den funktion som karta som Mellemvik et al (1988) 
beskriver. Miljöredovisningen fungerar som en karta över den interna 
organisationen och den gör det möjligt att utvärdera vissa aktörers prestationer. 
Miljöredovisningen visar även landstingets gränser mot omgivningen vilket 
bekräftar funktionen karta enligt Hayes (1983). 

Mot vem: Funktionen karta identifieras mot politiker och beslutsfattare där dessa kan 
använda miljöredovisningen både som en karta över den interna organisationen för att 
utvärdera prestationer i olika områden. Sekundärt gäller detta även allmänheten och 
media som genom miljöredovisningen kan se inom vilka områden landstinget verkar 
och var de gör ett bra och ett mindre bra jobb. 

 

Myt: I miljöredovisningsarbetet ingår att försöka fånga upp den bild som omgivningen 
har av landstinget och genom detta bygga upp ett förtroendekapital. Genom att 
miljöredovisa vill landstinget visa att de tar ansvar för den miljöpåverkan landstingets 
verksamheter orsakar. Detta uttrycks av landstinget i Gävleborgs län:  

”landstinget är en offentlig förvaltning och vi har valt att lyfta upp och visa 

hur viktigt vi tycker att miljöarbetet är” 

I Västernorrlands läns landsting beskrivs att i tider av nedskärningar har 
miljöredovisningen en viktig funktion genom att visa att vad som är positivt inom 
landstinget. Genom att presentera en bra miljöredovisning anser de i Norrbottens läns 
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landsting att det skapas en bild av en samhällsaktör som engagerar sig vilket ger en 
positiv bild av organisationen.  

• Genom att miljöredovisningen kommuniceras utåt så kan den hjälpa till att skapa 
föreställningar om organisationen, det vill säga skapa myter. Detta innebär att 
miljöredovisningen hjälper till att skapa en föreställning om att landstinget är en 
ansvarstagande organisation vilket talar för att miljöredovisningen har en 
mytologisk funktion såsom Mellemvik et al (1988) beskriver. 

Mot vem: Funktionen myt är riktad mot de interna aktörerna, landstingen vill visa sina 
anställda och landstingsfullmäktige, det vill säga politikerna att de tar ansvar för miljön 
och genom detta bevara myten om en ansvarstagande organisation. Men funktionen 
identifieras också från landstinget och politikerna mot media och allmänhet.  

 

Konflikt: I landstingens miljöarbete förekommer ibland konfliktsituationer. I Jämtlands 
läns landsting beskrivs att de politiska ambitionerna om målsättningar i 
miljöredovisningen kan vara lovvärda men svåra att realisera på grund av otillräckligt 
utbud eller för höga kostnader som inte ryms inom budgeten. Miljöredovisningen 
skapar således konflikten. En annan konfliktsituation kan vara att landstingen med 
hänsyn till miljön vill minska kemikalieanvändningen men att detta försvåras på grund 
av patientsäkerheten. Vid Gävleborgs läns landsting beskrivs att miljöredovisningen i en 
sådan situation kan användas för att kommunicera att miljöarbetet och 
patientsäkerhetsarbetet hänger ihop. Miljövänliga material kan faktiskt också gynna 
patienterna i längden. Miljöredovisningen kan tydliggöra detta för intressenterna vilket 
gör att miljöredovisningen också har en konfliktlösande funktion.  

• Detta stöds av Mellemvik et al (1988) som säger att en ofrånkomlig orsak till 
konflikter är beroendeförhållanden mellan aktörer som inte har samma preferenser. 
Budgetering inom organisationer underhåller sådana konflikter. Men redovisningen 
kan också hjälpa till att lösa konflikter i organisationer vilket miljöredovisningen i 
landstingen visar. Miljöredovisningens funktion som konflikt kan utifrån 
ovanstående konstateras.  

Mot vem: Den konfliktskapande funktionen i miljöredovisningen ses främst mellan 
verksamhetschefer eller budgetansvariga i landstinget och politiker i och med för högt 
satta mål. Den konfliktlösande funktionen som beskrivs finns mellan politiker som 
exempelvis strävar efter ökad miljövänlighet i material och tjänstemän som är 
införstådda i vilka produkter som är mest lämpade. Miljöredovisningens funktion som 
konflikt kan även ses mellan anställda och beslutsfattare om exempelvis anställda vill 
köra fyrhjulsdrivna bilar men beslutsfattare ser miljöproblematiken i detta. 

 

Experiment, magi, ideologi & ritual: Dessa funktioner kunde vi inte hitta i 
landstingets miljöredovisning. 

• Vår slutsats angående detta är att dessa funktioner inte finns i landstingets 
miljöredovisning mot någon av deras intressenter. 
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6. På vilket sätt 
avspeglas 

funktionerna mot 
intressenterna 

5. Identifiera 
miljö- 

redovisningens 
funktioner   

 

3. Identifiera 
miljö- 

redovisningens 
intressenter 

Avsedda funktioner 
Kontroll 

Beslutsfattande 

Språk 

Verkliga funktioner 

Legitimering 

Varningsklocka 

 

5.3 Sammanfattande slutsats 

Genom att vi ännu en gång använder oss av vår analysmodell kan vi illustrera och 
tydliggöra vad som framkommit i analysen av det empiriska materialet, se figur 4 
nedan. Modellen får i detta skede ett annat utseende än det ursprungliga. De streckade 
rutor vi avsåg att studera, nummer tre, fem och sex har behållits, men utöver detta har 
modellen anpassats och förenklats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I modellen ses nu de intressenter och funktioner som vi funnit genom att analysera det 
empiriska materialet. Vad vi direkt kan se är att både antalet intressenter och funktioner 
är färre än vad den teoretiska referensramen visade. Slutsatser som kan dras utifrån 
ovanstående presenteras nedan. 

Figur 4: Anpassad analysmodell 
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De primära intressenterna utgörs av interna aktörer som politiker och anställda i 
organisationen. Dessa har en utmärkande ställning bland de intervjuade landstingen. 
Samtliga funktioner som hittats i landstingets miljöredovisning och som illustreras i 
analysmodellen ovan har en koppling mot politiker. Dessa funktioner är således 
kontroll, underlag till beslutsfattande, språk, legitimitet och varningsklocka, men även 
de övriga i analysen identifierade funktionerna i miljöredovisningen hittades gentemot 
dessa intressenter, dock inte så tydligt som de tidigare nämnda. Mot de anställda kunde 
vi tydligast urskilja funktionerna kontroll, underlag till beslutsfattande, språk och 
varningsklocka. De flesta av dessa funktioner identifieras mot tjänstemän/beslutsfattare 
i organisationen och i mindre omfattning de övriga anställda där kontroll och språk är 
de mest framträdande funktionerna.  

Sekundärt kunde externa intressenter som media, allmänheten och andra landsting 
identifieras. De funktioner som vi finner mot media och allmänhet är i första hand myt 
och språk. Även karta och kontroll kunde skönjas för de båda intressentkategorierna. 
Allra svagast kunde vi mot andra landsting finna funktionerna språk och 
varningsklocka. 

Slutsatsen vi kan dra utifrån ovanstående är att de primära intressenterna är interna och 
att miljöredovisning görs i första hand för internt bruk. De funktioner vi kunde hitta i 
miljöredovisningen riktar sig därför också i första hand till de interna aktörerna. 
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6 DISKUSSION 
Det avslutande kapitlet inleds med våra egna reflektioner kring våra slutsatser. 
Därefter presenteras studiens bidrag. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning 

inom området.  

6.1 Egna reflektioner 

Vad som framkommit i analysen av det empiriska materialet är att antalet intressenter 
som landstinget själva identifierat till sin miljöredovisning är färre än vad som beskrevs 
i den teoretiska referensramen. Då studien ledde till slutsatsen att miljöredovisningen 
främst upprättas för internt bruk inom landstingen och med tanke på de funktioner som 
var lättast att identifiera mot dessa intressenter, förefaller det som att landstingen i första 
hand upprättar en miljöredovisning för att styra, kontrollera och legitimera den egna 
verksamheten. Det framkommer ganska tydligt att landstinget inte betraktar de externa 
intressenterna med lika stort intresse som de interna. Intressant att notera är att 
landstingen hittills inte ägnat så mycket tid till att identifiera intressenter till sin 
miljöredovisning och tre av fyra av de studerade landstingen anser sig ha en bra 
uppfattning om vilka dessa är.   

Vi anser att landstingen skulle kunna vinna på att fästa mer uppmärksamhet vid de 
externa intressenterna till sin miljöredovisning. Exempelvis torde leverantörer kunna 
utgöra en viktig intressentkategori. Då landstingen i miljöredovisningen informerar om 
framtida mål och vad som måste göras för att nå dessa skulle man kunna tänka sig att 
olika leverantörer genom att läsa landstingets miljöredovisning kan uppfatta att 
landstinget i framtiden kommer att exempelvis byta ut oljepannor mot pelletpannor, öka 
sin andel etanolbilar eller ekologiska livsmedel. Detta skulle innebära att leverantörerna 
får kännedom om vad landstinget kommer att efterfråga i framtiden vilket gör 
leverantörer mer förberedda på framtida produktsortiment. I förlängningen skulle detta 
kunna leda till att landstinget erbjuds mer fördelaktiga avtal från leverantörer. I detta 
skulle miljöredovisningen användas som ett språk gentemot leverantörer för att de ska 
veta vad landstingen efterfrågar, samtidigt som den skulle utgöra ett underlag vid 
förhandlingar. 

Andra intressentkategorier som inte nämns är exempelvis opinionsbildande grupper. 
Miljögrupper skulle kunna påverka landstingets miljöredovisning på ett positivt sätt 
genom att bidra med värdefull kompetens för att utveckla miljöarbetet i landstingen. På 
så sätt skulle landstinget kunna dra nytta av att uppmärksamma miljögrupper som en 
viktig intressent. Miljögrupper skulle även kunna påverka landstingets miljöredovisning 
exempelvis genom att de påverkar miljöpartiet som i sin tur har politiker i 
landstingsfullmäktige som kan informera landstingen om eventuella brister i 
miljöarbetet. Dessa brister skulle landstinget hinna åtgärda innan det gav upphov till 
negativ publicitet som i förlängningen skulle påverka legitimiteten för landstingets 
verksamhet.  

6.2 Studiens bidrag 

Vi har inte för avsikt att kunna generalisera utifrån de slutsatser som kan dras i denna 
studie. Vi menar dock att slutsatserna är giltiga. Dels på grund av att antalet landsting i 
Sverige inte är så stort. De fyra fall som studerats utgör tack vare detta en relativt stor 
del av det totala antalet landsting i Sverige. Dels på grund av att resultaten inte skiljer 
sig nämnvärt mellan de olika landstingen. Varken när det gäller vilka intressenter de ser 
till sin miljöredovisning eller vilka funktioner redovisningen har mot dessa intressenter. 
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Vi anser att landstingen skulle kunna dra nytta av denna studie för att få upp ögonen för 
fler sätt att använda sin miljöredovisning. På grund av tidsaspekten har vi dock inte 
kunnat fördjupa oss närmare i de fördelar som skulle kunna komma av detta. Vi anser 
därför att mer studier skulle kunna genomföras inom området.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

I vår studie av landstingens miljöredovisning har vi stött på andra områden som vi anser 
skulle vara intressanta att undersöka vidare. Det som tydligast utmärkt sig handlar om 
den intressentkategori som vi upplever att landstingen faktisk skulle vinna på att 
uppmärksamma, det vill säga leverantörerna. Det skulle vara intressant upprepa denna 
typ av studie med fokus enbart på leverantörer. Olika typer leverantörer skulle kunna 
studeras med syftet att undersöka om de verkligen skulle intressera sig för landstingets 
miljöredovisning. Vilka leverantörer skulle ha störst intresse av den och hur skulle de 
använda informationen? Alltså vilka funktioner skulle miljöredovisningen ha för 
leverantörerna?  

Vi anser också att det skulle vara intressant att upprepa denna studie om ett antal år för 
att undersöka om landstingens uppfattning om vilka intressenterna är har förändrats. 
Samtidigt som man kan se om miljöredovisningens användningsområde och dess 
funktioner har utvecklats. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Allmänna frågor 
 

1. Vilken position och vilka arbetsuppgifter har Ni i landstinget? 
2. Hur länge har Ert landsting miljöredovisat? 
3. Hur många personer arbetar med miljöredovisningen? 
4. Varför har Ni valt att upprätta en  frivillig extern miljöredovisning?  

 
Intressenter 

 

5. Tycker Ni att det är viktigt att veta till vem Ni riktar er d.v.s vilka som är 
intressenterna,  när Ni utformar landstingets miljöredovisning. Om ja, Varför? 

 
6. Hur identifierar Ni intressenter till er miljöredovisning och vem ansvarar för 

detta? 
 

7. När Ni i miljöredovisningen beskriver ert miljörbete, ser Ni olika intressenter till 
olika områden i Er miljöredovisning?  Vilka är dessa intressenter? Ex på 
områden. Svara endast på de områden Ni tar upp i Er externa miljöredovisning. 
- Energi 
- Transport 
- Avfall 
- Livsmedel 
- Vatten 
- Kemikalier 
- Lustgas 
- Läkemedel 
- Köldmedier 
- Utbildning 
- Upphandling 

 
8. Upplever Ni  att kraven är med uttalade från vissa intressentgrupper? Vilka 

intressenter och på vilket sätt? 
 

9. När Ni i milljöredovisningen presenterar mål, måluppfyllelse, använda nyckeltal 
o.s.v., är denna information till för samma intressenter som ovan? Eller riktar sig 
denna information till någon annan?  

 
10. Vet Ni vad intressenterna väntar sig av Er miljöredovisning (deras krav och 

behov).  På vilket sätt får Ni den informationen? 
 

11. Tycker Ni att Ni lyckas uppfylla intressenternas krav på miljöredovisningen?  
 

12. Upplever Ni att intressenternas behov kan stå i konflikt med varandra? Kan de 
isåfall vara svåra att förena? Ge exempel. 

 
- Hur arbetar Ni med att lösa dessa konflikter?  
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Funktioner 

 

13. Upplever Ni någon konflikt mellan patientsäkerhet och miljöarbete?  Kan 
miljöredovisningen  förstärka eller försvaga denna konflikt? Ge exempel.  

 
14. Tycker Ni att det är viktigt att Ni genom miljöredovisningen visar att Ni tar 

miljömässigt ansvar för er verksamhet och i så fall varför?  
 

- Till vem vill Ni  främst visa detta? 
 

15. Hjälper den externa miljöredovisnigen Er att få resurser tilldelade för fortsatt 
miljöarbete.  På vilket sätt?  

 
16. Vilka konsekvenser skulle det ha fått om Ni aldrig börjat göra en frivillig extern 

miljöredovisning?  
 

- Vilka intressenter skulle orsakat dessa konsekvenser? 
 

17. Vilka konsekvenser skulle det få om Ni slutade göra en frivillig extern 
miljöredovisning?  

 
- Vilka intressenter skulle orsaka dessa konsekvenser och på vilket sätt skulle 

detta yttra sig? 
 

18. Leder miljöredovisningen och arbetet med att utforma denna till att landstinget 
blir mer förberedd på framtida krav från intressenter? På vilket sätt?  

 
19. Kan denna förberedelse för framtida krav vara negativ för landstinget på något 

sätt exempelvis genom att  Ni är oförberedda på krav som inte förberetts? 
 

20. Kan miljöredovisningen användas för att göra politiker/beslutsfattare 
uppmärksamma på sådant som avviker och som måste tittas lite närmare på? Ge 
exempel. 

 
21. Kan Ni med hjälp av miljöredovisningen se inom vilket område som det görs ett 

bra jobb eller ett mindre bra jobb? 
 

22. Kan Ni med hjälp av miljöredovisningen se inom vilka områden landstinget kan 
påverka genom miljöarbetet och identifiera områden där landstinget inte själva 
kan påverka? Hjälper den externa miljöredovisningen till att tydliggöra detta?  

 
23. Tror Ni att miljöredovisningen kan påverka intressenternas förtroende för och 

bild av landstinget?  På vilket sätt?  
 

24. Anser Ni att miljöredovisningen påverkar beslutsfattandet inom landstinget? På 
vilket sätt? 

 
25. Hur ser Ni på framtiden och landstingets miljöredovisning?  (p.g.a. finanskris, 

etc.) 
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- Kommer ni att satsa mer eller mindre på er miljöredovisning inom den 
närmsta framtiden?  
 

- På sikt? 
 

 


